
1 

 

 Jan Macek, CB Vinohrady, 12.9.2021 

Blahoslavenství 
Mt 5,1-12 

1 Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. 
 2 Tu otevřel ústa a učil je: 
3 "Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. 
4 Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. 
5 Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. 
6 Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. 
7 Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. 
8 Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. 
9 Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. 
10 Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. 
11 Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. 
12 Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před 

vámi. 

 

Úvod 
Minulý týden jsme se vydali cestou následování Ježíše Krista. Četli jsme o třech mužích, které Ježíš přibrzdil 

v jejich nadšených slibech bezmezné oddanosti. Každého z nich vyzval, aby uvážil, zda je opravdu připraven 

následovat ho cele, bez podmínek a výjimek. Dnes otevíráme první část Ježíšova kázání ke svým učedníkům. 

Právě k těm, kteří se ho rozhodli následovat. Kteří se nebáli oddělit se od zástupu a vystoupat za Ježíšem na 

horu. Ty, které si sám Ježíš dříve povolal.  

Nyní jsou učedníci usazeni u svého mistra, visí mu na rtech. Slovo za slovem do nich vniká jako dešťová voda 

do vyschlé půdy. Poslouchají. Ale plně porozumět budou moci až mnohem později, až ve dnech, kdy naleznou 

prázdný hrob, a kdy k nim ten stejný mistr přijde a pozdraví je slovy: „Pokoj vám“.  

Jaké jiné kázání také kázat než kázání samotného Ukřižovaného a Zmrtvýchvstalého? Koho jiného poslouchat 

než Pána Ježíše Krista, který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle 

vůle našeho Boha a Otce? (Gal 1,4)  

Chceme slyšet Krista samotného. Bez příkras a cingrlátek, bez dodatků, bez institučního zprostředkování – bez 

církevních doktrín, hiearchií, zvyklostí a tradic. Bez prostředkování kazatele, kterému nerozumíme, který víru 

zasazuje do svých zkušeností a neumí se vžít do života druhých, který mluví cizím jazykem, který nám výhled 

ke Kristu zanáší vlastním hříchem. Ale také bez prostředkování celé ostatní církve, nejen kazatele, kolik různých 

škraloupů by každý z nás uměl vypočítat, ať z historie dávné či nedávné – křížové výpravy, korupce, sexuální 

zneužívání, nebo z vlastní zkušenosti – kolik zklamání, malosti, pokrytectví, závisti, sobectví, hlouposti a 

zpátečnictví. Ale také kolik různých pohledů, názorů a sporů… To nejsou jen překážky víry lidí, kteří v církvi 

nežijí, ale často nás, kteří v církvi žijeme. Proto chceme slyšet přímo Krista. Vždyť koho má ještě smysl brát 

vážně? Chceme slyšet přímo do Krista -  co nám Kristus chtěl říct; Co dnes vyžaduje od nás; Jak být dnes jeho 

věrnými následovníky; Věrnými křesťany. 

Potřebujeme naslouchat přímo Kristu! Vždyť to On je smírnou obětí za naše hříchy. Potřebujeme slyšet jeho 

slovo, abychom je mohli zachovávat, řídit se podle něj, aby v nás láska Boží dosáhla svého cíle. Abychom žili, 

jako žil on. (1 Jan 2,5n). I proto dnes otevíráme Kristovo kázání na hoře! 
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Blahoslavenství 
Tak tedy, Ježíš otevřel ústa a učil je. S Kristem a s jeho slovem přichází do světa něco nového. Když mluví 

poličtí nebo náboženští vůdcové (a my nyní před volbami slyšíme dost a dost těch prvních), nejprve vysvětlí, co 

chtějí změnit, předloží své úmysly nebo analýzu problémů, učení, odkud pochází zlo. Začínají zájmeny „my“ 

nebo „Já“. U Ježíše je to jinak. Svůj program nezačíná sebe ospravedlňováním, nebo osočováním toho nebo ono, 

co jiný dělá špatně. Začíná přáním, přáním štěstí, gratulací. A směřuje ho všem, kteří čekali a čekají na Boží 

království. Právě se totiž dočkali. V Kristově přítomnosti, u jeho nohou a v těsné blízkosti ho zakoušejí. 

Učedníci tehdy plně, nám dnes platí plnost Božích slibů, Kristovo ujištění a jeho oběť, vědomí, že už dnes 

můžeme zakusit střípky Božího Království a víra, že Kristus znovu přijde, aby se plně ujal své vlády. 

Kristus svými slovy těší a povzbuzuje všechny, kdo jsou chudí v duchu, kdo pláčou, kdo jsou tišší, kdo hladovějí 

a žízní po spravedlnosti, kdo jsou milosrdní, mají čisté srdce, kdo působí pokoj, kdo jsou pronásledovaní pro 

spravedlnost nebokdo  trpí kvůli Kristu. Všem těm zvěstuje Boží království, milosrdenství, synovství a dědictví. 

Kristus jim vyřizuje, že Bůh o nich ví a že je přijímá za své. 

Jde tedy na prvním místě o zvěstování právě přicházejícího Božího království, které se naplňuje v Ježíši Kristu. 

Na druhém místě jde o ujištění o Boží věrnosti, blízkosti a štědrosti. 

Za třetí jde také o charakteristiku Kristových následovníků. Ježíš devětkrát vyslovuje formuli „blaze těm“ nebo 

ve starším překladu „blahoslavený“. Známe ji dobře ze starého zákona, např. ze žalmu 1, který jsme vykládali 

v úvodu sborové dovolené:  Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků… Nebo jiné místo: Blaze muži, který 

doufá v Hospodina (Ž 40). Tyto formule nás učí hledat  naše štěstí, naši blaženost, v Božích očích.  Poměřovat 

svůj život jeho pohledem. Jednat tak, aby Bůh nás ocenil. Ne svět, který Boha nepoznal.  Ježíš nás učí Božímu 

pohledu na člověka. Aby jeho láska v nás dosahovala svého cíle.  

Blahoslavený Kristus 
Ježíš Kristus byl dobrým kazatelem. Nejlepším ze všech. I proto, že nebyl teoretik bez praxe. Jeho 

slovům dodává váhu jeho životní cesta, ve které sám všechna vyjmenovaná blahoslavenství uvedl ve 

skutek. Dovolím si půjčit heslo politické kampaně - Až do roztrhání těla.  

To jsme začali od konce, od posledního blahoslavenství – vždyť on sám byl pro spravedlnost 

pronásledován a tupen. Také byl obžalován a odsouzen na základě lživých svědectví.  

Ježíš ovšem také hladověl a žíznil po spravedlnosti. Ne pro sebe sama, aby se domohl svých práv. 

Toužil po spravedlnosti pro druhé. Proto se vydal cestou kříže, aby přinesl oběť za hřích a smířil nás 

s Bohem.  

Byl v pravdě milosrdným, čistého srdce, působící pokoj. Kolik nemocných uzdravil, kolik hladových 

nasytil, kolik plačících utěšil.  

Nakonec, i když za prvé: Byl tichý a pokorného srdce. Tedy „chudý v duchu“. Zřekl se všeho 

bohatství, slávy i moci, jak pozemské tak i nebeské, když se stal člověkem. Ve svém životě se zcela 

odevzdal Božímu milosrdenství - tak definuje duchovní chudobu Kalvín: „Pouze ten, kdo se sám 

v sobě stal ničím a spoléhá se na Boží milosrdenství.“  

Blahoslavený, tedy oceněný Bohem, je především Ježíš Kristus. Vždyť se k němu Bůh sám viditelně a 

nezaměnitelně přiznal, když ho jako prvního vzkřísil z mrtvých a svěřil mu vládu nad světem. Už při 

jeho křtu o něm přeci řekl: Toto je můj milovaný Syn. 

Blahoslavený – následovník 
To byl Ježíš, nejen vynikající kazatel, ale také náš spasitel a Pán. A co my? Kristus nám nepředložil 

blahoslavenství jen proto, abychom v nich rozklíčili jeho život, i když to je základ všeho. Zve nás 

k následování a napodobování. Vydáme se cestou blahoslavenství? Ccestou, kterou cení Bůh? 

Není to zdaleka samozřejmé, protože cesta následování se často dostává do sporu s našimi vlastními 

touhami, naším egem, sobectvím a pohodlností. Vždyť samotná blahoslavenství nezní příliš lákavě – 
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pronásledování a tupení, milosrdenství, působení pokoje…? Máme hodně darovat druhým a my sami 

dostaneme jen zlé…  Stojí nám to za to?  

John Wesley, zakladatel metodistického hnutí, žil v 18. století, navrhuje ve svém výkladu, přijmout 

pořadí blahoslavenství jako směr duchovního růstu křesťana: 

1. Vše začíná uvnitř,  u uznání vlastní chudoby před Bohem. Pokorného uznání své vlastní hříšnosti. 

Prvním pokáním předcházejícím víru v Krista, které dal Bůh. Je to vědomí naší viny a bezmocnosti. 

Ale právě toto uvědomění není koncem, ale vstupem na cestu do Božího království. 2. Člověka 

přemáhá pláč po Bohu, nedá se utěšit ničím jiným, než ujištěním Ducha svatého, že byl přijat v Kristu. 

3. Přichází tichost, odevzdanost Bohu a jeho záměrům, všemu, co on zamýšlí, i když se to nelíbí naší 

přirozenosti. Tichý člověk je trpělivý, spokojený, k druhým lidem vlídný, dokonce laskavý vůči zlým. 

4. V dalším kroku se dostavuje žízeň a hlad po spravedlnosti, celém smýšlení, jaké bylo v Kristu. 

Takový hlad neutiší nic menšího než společenství s Otcem a jeho Synem.  

5. Čím více člověk žije naplněn životem z Boha, tím více se zajímá o ty, kdo jsou bez Krista ve světě,  

je veden milosrdenstvím a láskou. 6. Očištěné srdce pak ukazuje především na čistotu motivů. Křesťan 

miluje, protože Bůh napřed miloval nás. Nenechá se vést jinou pohnutkou, jako třeba vlastní 

ziskuchtivostí. Jeho život je odpovědí na Boží lásku k němu. Prvních 6 blahoslaveství se tedy týkají 

vnitřního nastavení člověka. 

7. Navenek se pak Boží následovníci projevují působením pokoje – všech druhů dobra, každé 

požehnání, které se týká duše nebo těla, časnosti nebo věčnosti. Jakmile k tomu má příležitost, člověk, 

který je plný lásky k Bohu a ke všem lidem a který její projevy nemůže omezit na vlastní rodinu, 

přátele, známé, stoupence nebo na ty, kdo sdílejí jeho názory, ani na ty, kdo dosáhli stejně vzácné víry, 

překračuje všechny tyto úzkoprsé hranice, aby mohl prokazovat dobro každému člověku, aby mohl tím 

nebo oním způsobem prokazovat lásku bližním a cizím, přátelům a nepřátelům. 

8. Přes všechny tyto dobré věci jsou křesťané, následovníci, ohroženi pronásledováním, tupením, 

pomluvami. Tak Ježíš popisuje úděl Božího člověka ve světě. Ten pro svou padlost odmítá 

spravedlnost a nenávidí Boha. 

Takovou linku odhalil v blahoslavenstvích John Wesley. Snad pro nás může být užitečnou pomůckou 

k uvědomění si, kde na své cestě s Kristem jsem, jak vážně to s Kristem myslím. Zda žiju svůj život 

před očima světa, kde hledám své blaho a štěstí, nebo zda my záleží na tom, jak mě vidí Bůh. Můžeme 

se srovnat a Wesleyovým výkladem a vidět a radovat se, jak dorůstám podoby Kristovy, jak ve mně 

láska Boží dochází svého cíle, když poráží mé hříšné a sobecké sklony. 

Jestliže se ptáme: a co my? musíme ale slyšet krom výzvy k následování i zaslíbení: Všem Kristovým 

následovníkům, ať jsou na své cestě na začátku nebo někde ke konci, patří všechna ta slavná 

zvěstování, zaslíbení a ujištění, která Ježíš přidal ke každému z blahoslavenství. Zaslíbení Božího 

království, Boží potěšení, přijetí za dědice a syny, nasycení spravedlností, milosrdenství, patření na 

Boha. Mnohé jsme už dostali v Ježíši Kristu, v Duchu svatém jsme o tom ujišťováni a mnohé ještě 

čeká na své naplnění v posledních dnech. To nám na naší cestě s Kristem může být velkou posilou. 

Blahoslavenství ale nejsou jen o nás! Jsou i o druhých a možná převážně o druhých. Když potkáme 

plačící, Bůh pro ně má potěšení, vyřiďme je! Když vidíme naše bližní, jak touží po spravedlnosti, je 

úžasné vědět, že Bůh jim slibuje nasycení. Když slyšíme o pronásledovaných křesťanech, modleme se, 

aby je Bůh odměnil. Blahoslavenství i Boží sliby patří našim bližním. Učme se i skrze ně lásce 

k bližnímu! 

Závěr 

Na závěr otázka pro každého z nás… Co dnes z Ježíšova kázání platí nám? Co nás oslovilo a bude 

pracovat v našem životě v příštím týdnu? 
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 Je to zvěst o Božím království, které přišlo v Kristu a naplní se v jeho druhém příchodu?  

 Nebo to jsou jeho slova ujištění, že Bůh vidí naši situaci a že jsme u něj došli milosrdenství, 

utěšení či že nás přijal za své děti?  

 Nebo je to některé konkrétní blahoslavenství, které můžeme přijmout jako výzvu pro náš 

život? Kde můžeme růst do podoby Krisotvy. 

 Nebo to je uvědomění si, že žiju více podle měřítek světa než Božích?  

 Nepotřebuje někdo v mém okolí slyšet Boží ujištění a zaslíbení? 

Slyšeli jsme dnes kázání vynikajícího kazatele, Ježíše Krista, který přinesl na zem království Boží. Ať 

zrovna zakoušíme chudobu, pláč, hlad a žízeň, nebo snad pronásledování a tupení pro naši víru smíme 

v Kristu zakoušet kousek nebe a mít naději i tam, kde se zdá, že není.  

Amen 

 


