
diel ôsmy... 



PREDSAVZATIE 
z minulého 
stretnutia: 
Ako sme 
dopadli?  
 



Blahoslavenstvá (Mt 5,1-12) 

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, 
pristúpili k nemu jeho učeníci.  2 Otvoril ústa a učil ich:  3 
"Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.  4 
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.  5 Blahoslavení tichí, 
lebo oni budú dedičmi zeme.  6 Blahoslavení lační a smädní po 
spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.  7 Blahoslavení milosrdní, lebo 
oni dosiahnu milosrdenstvo.  8 Blahoslavení čistého srdca, lebo oni 
uvidia Boha.  9 Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať 
Božími synmi.  10 Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo 
ich je nebeské kráľovstvo.  11 Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa 
potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť;  12 
radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak 
prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.  



Vyhlásenie Novej Tóry 

Keď Ježiš videl veľké 
zástupy, vystúpil na 
vrch. A keď sa posadil, 
pristúpili k nemu jeho 
učeníci.  2 Otvoril ústa 
a učil ich... 

• zástupy – gr. ochlos, náhodné nahromadenie ľudí, dav. V tomto 
prípade pritiahnutí Ježišom a Jeho povesťou ako divotvorcu. Nespája 
ich viac, než zvedavosť, ešte len povrchný záujem a pod. 

• vrch – „Od čtenářů se očekává, že si představí kopce na západním 
břehu Galilejského moře, ale pokusy o určení přesného místa jsou 
zbytečné. Na starověkém Blízkém východě se hory pokládaly za 
příbytky bohů a byly posvátnými místy. V Ex 19nn je Tóra zjevena 
Mojžíšovi na hoře Sinaj. Stejně jako Mojžíš obdržel Boží přikázání na 
Sinaji, tak i Ježíš odhaluje Boží vůli na hoře. U Matouše se důležité 
události Ježíšova života odehrávají na hoře: pokušení (4,8-10), 
nasycení čtyř tisíců (15,29-39), proměnění (17,1-9), zatčení (26,30-
35) a závěrečné pověření (28,16).“ (ak nie je uvedené inak, sú citáty 
zo Sacra Pagina) 

• posadil – „V židovské škole seděl učitel na lavici a žáci seděli na 
zemi před ním. U Matouše Ježíš sedí, když učí na loďce (13,2) a na 
Olivové hoře (24,3). Matouš také mluví (v doslovném či symbolickém 
smyslu) o (autoritativním) „Mojžíšově stolci" (23,2). U Lukáše sedí 
Ježíš při vyučování v synagóze v Nazaretu (4,20).“ Matúš tým 
zdôrazňuje Ježiša ako učiteľa – a to, že Jeho úmyslom je v tejto chvíli 
učiť „Novej Tóre“, Novému Zákonu, ktorý práve v Moci vyhlasuje. 



Vyhlásenie Novej Tóry 

Keď Ježiš videl veľké 
zástupy, vystúpil na 
vrch. A keď sa posadil, 
pristúpili k nemu jeho 
učeníci.  2 Otvoril ústa 
a učil ich... 

• učeníci – tvoria akoby opak zástupu. Nie sú pospolu náhodne, ale 
spája ich Učiteľ, ktorého nasledujú a v ktorého už predtým uverili, 
ako svedčí Ján: najprv na základe svedectva Krstiteľa: „Keď videl 
Ježiša ísť okolo, povedal: "Hľa, Boží Baránok."  37 Tí dvaja učeníci 
počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom“ (Jn 1,36-37 SSV), potom na 
základe znamení, ktoré videli: „Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej 
ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v 
neho“ (Jn 2,11 SSV). 

• otvoril ústa – „Toto je semitský obrat, který se používá tehdy, když 
se někdo chystá veřejně promluvit (Jób 3,1-2) či učit (Žl 78,2) nebo 
se k něčemu slavnostně zavázat (Sd 1 1,35-36).  

• učil ich – Výraz „učit" (didaskó) se u Matouše užívá pouze v 
souvislosti s tímto kázáním, zde a v 7,29.*“ 

Matúš začína veľmi slávnostne: Ježiš, obklopený zástupmi, sa posadí 
ma vrchole kopca (ako kráľ, ako učiteľ, ako prorok, ako Boh!), 
obklopia Ho Jeho učeníci (jeho „dvor“). Potom otvorí ústa (vidíte tú 
slávnostnosť Matúšovej reči?) a začne ich (zástupy) učiť… Po tomto 
úvode je jasné, že Ježiš ide hovoriť niečo vskutku zásadné! 

* „...lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich zákonníci” (Mt 7,29 SSV) 
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„Horské kázání je křestní katecheze, brevíř křesťanského života: jsou to životní 
pravidla Syna. Není to ale nějaký nový zákon, ještě nemožnější než ten starý.  

Je to nové srdce, které slibovali proroci.  
Ježíš zde vyhlašuje to, čím žije a co svým tělem předává každému tělu. Jeho slova 

nejsou zákon, ale evangelium; nejsou to ušlechtilé, ale nesnadné požadavky, nýbrž 
vznešený a krásný dar, který nám nabízí, protože se stal naším bratrem.  

Bez daru jeho Ducha jsou blahoslavenství jen vznešenou ideologií,  
tím beznadějnější, čím je vznešenější.“ (Silváno Fausti) 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Blahoslavení chudobní...! 

Blahoslavení chudobní v 
duchu, lebo ich je nebeské 
kráľovstvo.  4 Blahoslavení 
plačúci, lebo oni budú 
potešení.  5 Blahoslavení 
tichí, lebo oni budú dedičmi 
zeme.  6 Blahoslavení lační a 
smädní po spravodlivosti, 
lebo oni budú nasýtení.  7 
Blahoslavení milosrdní, lebo 
oni dosiahnu milosrdenstvo.  
8 Blahoslavení čistého srdca, 
lebo oni uvidia Boha.  9 
Blahoslavení tí, čo šíria 
pokoj, lebo ich budú volať 
Božími synmi.  10 
Blahoslavení prenasledovaní 
pre spravodlivosť, lebo ich je 
nebeské kráľovstvo.  11 
Blahoslavení ste, keď vás 
budú pre mňa potupovať a 
prenasledovať a všetko zlé 
na vás nepravdivo hovoriť;  
12 radujte sa a jasajte, lebo 
máte hojnú odmenu v nebi. 
Tak prenasledovali aj 
prorokov, ktorí boli pred 
vami. 

• blahoslavení – „V řeckém světě se pojmu makai; makarios prvotně 
užívá toliko o bozích jakožto nedotčených strázněmi pozemského 
života; potom o podobně obšťastněných lidech, zvláště o těch, kteří 
již zemřeli, takže je jisto, že jejich štěstí už žádná pohroma nehrozí. 
Řecké makarismy jsou tak vlastně výrazem stesku nad 
mimořádností štěstí v tomto životě, ba dokonce jisté závisti 
blaženým.  

V biblickém úzu směřuje smysl jinam. Hebrejské ’šr se o Bohu 
neužije nikdy. Vyjadřuje se jím ocenění, obdiv, přitakání k lidskému 
chování, které vede k dobrým výsledkům. (...)  

Boží přízeň zaručuje budoucí zdar i tomu, kdo současně svým 
správným jednáním prohrává (Job 5,17; Zl 41,2; 94,12n; Př 8,32-36; 
Iz 30,18).  

Starobylé české slovo 'blahoslavený' je tak biblickému smyslu blíže 
než 'blažený, šťastný', protože nejde o lidské pocity.“ (M. Hájek, 
Evangelium podle Matouše) 

„Začíná-li tedy Ježíš Horské kázání podle Matouše devíti 
blahoslavenstvími, zjišťuje nejprve, jaké lidské způsoby jednání se 
vyplatí.“ (malý Stuttgatský komentár) 
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neužije nikdy. Vyjadřuje se jím ocenění, obdiv, přitakání k lidskému 
chování, které vede k dobrým výsledkům. (...)  

Boží přízeň zaručuje budoucí zdar i tomu, kdo současně svým 
správným jednáním prohrává (Job 5,17; Zl 41,2; 94,12n; Př 8,32-36; 
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Evangelium podle Matouše) 

„Začíná-li tedy Ježíš Horské kázání podle Matouše devíti 
blahoslavenstvími, zjišťuje nejprve, jaké lidské způsoby jednání se 
vyplatí.“ (malý Stuttgatský komentár) 

To znamená, že blahoslavenstvá by sme nemali chápať 
ako deväť viet, ktoré dávajú návod k tomu, ako 
dosiahnuť každá svoj „výsledok“, – takže chudobní budú 
mať „Božie kráľovstvo“ a, naopak, tichí „zdedia zem“ 
a podobne – ale skôr ako deväťvetový návod, ako 
dosiahnuť  jeden výsledok, ktorý je zhodou okolností  
takisto opísaný deviatimi vetami… 

pričom sa jedná o jeden nedeliteľný návod, vedúci 
k jednému, nedeliteľnému výsledku.  

Podobný princíp, aký vidíme napríklad u Jakuba: „Kto by 
totiž zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom 
prikázaní, previnil by sa proti všetkým“ (Jak 2,10 SSV)“ 

 



Blahoslavení chudobní...! 

Blahoslavení chudobní v 
duchu, lebo ich je nebeské 
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plačúci, lebo oni budú 
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prorokov, ktorí boli pred 
vami. 

• chudobní – „Lk 6,20 má pouze „chudí". Slovo ptóchos označuje 
„žebráka", nejen chudého člověka s nepatrným majetkem. 
Blahoslavenství by měla být čtena na pozadí starozákonní tradice o 
Boží zvláštní péči o chudé (viz Ex 22, 25-27; 23,11; Lv 19,9-10; Dt 
15,7-11; Iz 61,1). Matoušovo vymezení „v duchu" dále definuje 
„chudé" jako ty, kdo poznali, že Boží království je dar, který si nelze 
vynutit. Výrazy „chudí" a „chudí v duchu" užívali členové soudobých 
židovských komunit, aby jimi označili sami sebe, jak ukazují ŽŠal 
10,6; 15,1 a kumránský Válečný řád 14,7.“  

„Řecké PTÓCHOS má docela jiný původ, je daleko ostřejší a znamená 
spíš 'žebrák'. Vzniklo ze slovesa, které označuje postoj člověka, který 
se lekne a utíká, který má strach, je zkroušený, prosí o smilování, o 
almužnu.“ (J. Sokol) 
• v duchu – „ V kumránských textech se sami členové společenství 
označují: chudí milosti/chudí z milosti (1 QHod 5,22); společenství 
chudých (4QPs 37,2.10); chudí tvého (tj. Božího) vykoupení (1QM 
11,9); chudí ducha (Iz 66,2; 1QM 14,7).“ (K. Schubert, Bible a dějiny, 
str. 81) „Jedná se o kumránské anavím ruach, „skloněné v duchu", 
pokorné, ty, kteří mají chudé srdce v protikladu k pyšným, lidem 
„tvrdé šíje"“ 
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spíš 'žebrák'. Vzniklo ze slovesa, které označuje postoj člověka, který 
se lekne a utíká, který má strach, je zkroušený, prosí o smilování, o 
almužnu.“ (J. Sokol) 
• v duchu – „ V kumránských textech se sami členové společenství 
označují: chudí milosti/chudí z milosti (1 QHod 5,22); společenství 
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11,9); chudí ducha (Iz 66,2; 1QM 14,7).“ (K. Schubert, Bible a dějiny, 
str. 81) „Jedná se o kumránské anavím ruach, „skloněné v duchu", 
pokorné, ty, kteří mají chudé srdce v protikladu k pyšným, lidem 
„tvrdé šíje"“ 

„Toto slovo sa objavuje v kumránskych zvitkoch, kde označuje 
samotné spoločenstvo v Kumráne. Jeho členovia sa nazývajú 
aj „chudobní milosti“, „chudobní tvojho vykúpenia“ alebo 
jednoducho „chudobní“ (Gnilka I, s. 121). Týmto 
sebaoznačením kumránske spoločenstvo vyjadruje svoje 
povedomie o tom, že ono je pravý Izrael. Takto v skutočnosti 
siaha po tradíciách, ktoré sú hlboko zakorenené vo viere 
Izraela. V čase, keď si Judeu podmanili Babylončania, muselo 
sa deväťdesiat percent jej obyvateľov zaradiť medzi 
chudobných. Po exile tam vzhľadom na perzskú daňovú 
politiku opäť nastala dramatická situácia chudoby. Starý 
názor, že spravodlivému sa darí dobre a že chudoba je 
následkom zlého života (súvis medzi správaním a odplatou), 
už bol neudržateľný. Teraz Izrael o sebe vyznáva, že je blízky 
Bohu práve vo svojej chudobe, uznáva, že práve chudobní 
stoja vo svojej pokore blízko k Božiemu srdcu, v protiklade k 
pýche boháčov, ktorí stavajú len sami na sebe.“ (Benedikt 
XVI.) 
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pre spravodlivosť, lebo ich je 
nebeské kráľovstvo.  11 
Blahoslavení ste, keď vás 
budú pre mňa potupovať a 
prenasledovať a všetko zlé 
na vás nepravdivo hovoriť;  
12 radujte sa a jasajte, lebo 
máte hojnú odmenu v nebi. 
Tak prenasledovali aj 
prorokov, ktorí boli pred 
vami. 

• chudobní – „Lk 6,20 má pouze „chudí". Slovo ptóchos označuje 
„žebráka", nejen chudého člověka s nepatrným majetkem. 
Blahoslavenství by měla být čtena na pozadí starozákonní tradice o 
Boží zvláštní péči o chudé (viz Ex 22, 25-27; 23,11; Lv 19,9-10; Dt 
15,7-11; Iz 61,1). Matoušovo vymezení „v duchu" dále definuje 
„chudé" jako ty, kdo poznali, že Boží království je dar, který si nelze 
vynutit. Výrazy „chudí" a „chudí v duchu" užívali členové soudobých 
židovských komunit, aby jimi označili sami sebe, jak ukazují ŽŠal 
10,6; 15,1 a kumránský Válečný řád 14,7.“  

„Řecké PTÓCHOS má docela jiný původ, je daleko ostřejší a znamená 
spíš 'žebrák'. Vzniklo ze slovesa, které označuje postoj člověka, který 
se lekne a utíká, který má strach, je zkroušený, prosí o smilování, o 
almužnu.“ (J. Sokol) 
• v duchu – „ V kumránských textech se sami členové společenství 
označují: chudí milosti/chudí z milosti (1 QHod 5,22); společenství 
chudých (4QPs 37,2.10); chudí tvého (tj. Božího) vykoupení (1QM 
11,9); chudí ducha (Iz 66,2; 1QM 14,7).“ (K. Schubert, Bible a dějiny, 
str. 81) „Jedná se o kumránské anavím ruach, „skloněné v duchu", 
pokorné, ty, kteří mají chudé srdce v protikladu k pyšným, lidem 
„tvrdé šíje"“ 

„Toto slovo sa objavuje v kumránskych zvitkoch, kde označuje 
samotné spoločenstvo v Kumráne. Jeho členovia sa nazývajú 
aj „chudobní milosti“, „chudobní tvojho vykúpenia“ alebo 
jednoducho „chudobní“ (Gnilka I, s. 121). Týmto 
sebaoznačením kumránske spoločenstvo vyjadruje svoje 
povedomie o tom, že ono je pravý Izrael. Takto v skutočnosti 
siaha po tradíciách, ktoré sú hlboko zakorenené vo viere 
Izraela. V čase, keď si Judeu podmanili Babylončania, muselo 
sa deväťdesiat percent jej obyvateľov zaradiť medzi 
chudobných. Po exile tam vzhľadom na perzskú daňovú 
politiku opäť nastala dramatická situácia chudoby. Starý 
názor, že spravodlivému sa darí dobre a že chudoba je 
následkom zlého života (súvis medzi správaním a odplatou), 
už bol neudržateľný. Teraz Izrael o sebe vyznáva, že je blízky 
Bohu práve vo svojej chudobe, uznáva, že práve chudobní 
stoja vo svojej pokore blízko k Božiemu srdcu, v protiklade k 
pýche boháčov, ktorí stavajú len sami na sebe.“ (Benedikt 
XVI.) 

„Blahoslavení, kterým se 
podaří všeho se vzdát“  

– takto významovo prekladá  
zmysel tohto verša  

Malý Stuttgartský komentár. 



Blahoslavení chudobní...! 

Blahoslavení chudobní v 
duchu, lebo ich je nebeské 
kráľovstvo.  4 Blahoslavení 
plačúci, lebo oni budú 
potešení.  5 Blahoslavení 
tichí, lebo oni budú dedičmi 
zeme.  6 Blahoslavení lační a 
smädní po spravodlivosti, 
lebo oni budú nasýtení.  7 
Blahoslavení milosrdní, lebo 
oni dosiahnu milosrdenstvo.  
8 Blahoslavení čistého srdca, 
lebo oni uvidia Boha.  9 
Blahoslavení tí, čo šíria 
pokoj, lebo ich budú volať 
Božími synmi.  10 
Blahoslavení prenasledovaní 
pre spravodlivosť, lebo ich je 
nebeské kráľovstvo.  11 
Blahoslavení ste, keď vás 
budú pre mňa potupovať a 
prenasledovať a všetko zlé 
na vás nepravdivo hovoriť;  
12 radujte sa a jasajte, lebo 
máte hojnú odmenu v nebi. 
Tak prenasledovali aj 
prorokov, ktorí boli pred 
vami. 

• lebo – „Důvodem blahoslavenství není chudoba, ale ono „neboť", 
které následuje: Bůh dává chudému své dary, dokonce mu daruje 
sebe sama. Chudoba je podmínka, aby bylo možno ho přijmout.“ 
(Silváno Fausti). Realita Boha mení realitu sveta. To, čo je v kontexte 
sveta prekliatím a pohromou, sa v okamihu, keď do hry vstupuje 
Boh, môže stať a tu konkrétne aj stáva presným opakom! 

• je – „První a poslední blahoslavenství je v přítomném čase, 
ostatní jsou v čase budoucím. Království Boží už nyní patří chudým a 
pronásledovaným (v. 10)“(Silváno Fausti). Božie Kráľovstvo je 
prítomné už tu a teraz a aj vlastniť ho môžeme už tu a teraz. Nie síce 
„naplno“, ale zato skutočne! 

• Nebeské Kráľovstvo – „Království označuje Boží vládu či 
svrchovanost. Zde převažuje jeho eschatologický význam, i když 
odměnu již v tomto věku také nelze vyloučit. Výraz „Nebes" je 
židovský opis slova „Bůh" (viz 1 Mak), který byl zjevně určen k tomu, 
aby se zabránilo jeho příliš volnému používání.“ 

„Boží království je Bůh sám, který vládne. Bůh je Otec: jeho království 
je Syn, který v bratrství uskutečňuje svoje synovství.“(Silváno Fausti) 



Blahoslavení plačúci...! 

Blahoslavení chudobní v 
duchu, lebo ich je nebeské 
kráľovstvo.  4 Blahoslavení 
plačúci, lebo oni budú 
potešení.  5 Blahoslavení 
tichí, lebo oni budú dedičmi 
zeme.  6 Blahoslavení lační a 
smädní po spravodlivosti, 
lebo oni budú nasýtení.  7 
Blahoslavení milosrdní, lebo 
oni dosiahnu milosrdenstvo.  
8 Blahoslavení čistého srdca, 
lebo oni uvidia Boha.  9 
Blahoslavení tí, čo šíria 
pokoj, lebo ich budú volať 
Božími synmi.  10 
Blahoslavení prenasledovaní 
pre spravodlivosť, lebo ich je 
nebeské kráľovstvo.  11 
Blahoslavení ste, keď vás 
budú pre mňa potupovať a 
prenasledovať a všetko zlé 
na vás nepravdivo hovoriť;  
12 radujte sa a jasajte, lebo 
máte hojnú odmenu v nebi. 
Tak prenasledovali aj 
prorokov, ktorí boli pred 
vami. 

• plačúci – „Pozadím je Iz 61,2-3, kde prorocké poslání zahrnuje 
potěšování všech truchlících na Siónu. Důvodem jejich truchlení je 
zničení prvního chrámu v Jeruzalémě v r. 587 př. Kr. Podle Sir 48,24 
Izaiáš „potěšil truchlící na Siónu““  

„Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma 
hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť 
slobodu a spútaný m oslobodenie. 2 Ohlásiť rok Pánovej milosti a deň 
pomsty nášho Boha na potešenie všetkých zarmútených, 3 aby som dal 
zarmúteným Siona, aby som im dal veniec miesto popola, olej plesania 
namiesto smútku, rúcho radosti miesto sklesnutého ducha. I budú sa 
volať Duby spravodlivosti, Štep Pána na ozdobu.“ (Iz 61,1-3 SSV)“ 

V tom prípade by sa teda jednalo o ľudí, ktorí namiesto hnevu, 
pomsty,... úprimne smútia nad zlom vo svete, nad neprávosťou, 
bezbožnosťou,... práve preto, že v Bohu už okúsili niečo iné! 

• potešení – „Potěšení" označuje radost nového světa, ve kterém už 
nebude zlo. Nyní ještě je, ale nemá poslední slovo: člověk může a 
musí proti němu doufat a jednat. Očekávání budoucnosti není 
schvalování přítomnosti.“ (Silváno Fausti) 



Blahoslavení tichí...! 

Blahoslavení chudobní v 
duchu, lebo ich je nebeské 
kráľovstvo.  4 Blahoslavení 
plačúci, lebo oni budú 
potešení.  5 Blahoslavení 
tichí, lebo oni budú dedičmi 
zeme.  6 Blahoslavení lační a 
smädní po spravodlivosti, 
lebo oni budú nasýtení.  7 
Blahoslavení milosrdní, lebo 
oni dosiahnu milosrdenstvo.  
8 Blahoslavení čistého srdca, 
lebo oni uvidia Boha.  9 
Blahoslavení tí, čo šíria 
pokoj, lebo ich budú volať 
Božími synmi.  10 
Blahoslavení prenasledovaní 
pre spravodlivosť, lebo ich je 
nebeské kráľovstvo.  11 
Blahoslavení ste, keď vás 
budú pre mňa potupovať a 
prenasledovať a všetko zlé 
na vás nepravdivo hovoriť;  
12 radujte sa a jasajte, lebo 
máte hojnú odmenu v nebi. 
Tak prenasledovali aj 
prorokov, ktorí boli pred 
vami. 

• tichí – gr. praus – jemní, kultivovaní, ušľachtilí, pokorní,… 

„ Pozadí tvoří Žl 37,11: „Ale pokorní obdrží zemi a budou se těšit 
velikému pokoji" (JB). Hebrejské slovo pro „tiché" ('anáwím) je 
vlastně stejné jako výraz pro „chudé (v duchu)" v Mt 5,3.  

Kumránské společenství považovalo Žl 37,11 za proroctví týkající se 
zápasu s jejich nepřáteli (4QpPsa). „Zemí" nemusí být nutně míněn 
jen Izrael. V apokalyptické literatuře (viz 1 Hen 5,7a) je zaslíbení 
rozšířeno tak, aby zahrnovalo darování celého světa spravedlivým: 
„Vyvoleným však bude patřit světlo a radost i pokoj a země se stane 
jejich dědictvím.““  

Grécky výraz v tomto smere je ale predsa len trochu posunutý 
smerom k miernosti, jemnosti! 

• zem – „Zaslíbená země je příslibem Ducha. Kdo má ducha 
majetnictví, ztratí ji. Kdo má ducha chudoby, dostává ji za dědictví. 
Je synem, jenž je rovný Otci a miluje bratry stejnou láskou jako on. 
Tichý je Mojžíš (Nm 12,3), dále ten, který přináší království (Zach 
9,9), Ježíš (11,29; 21,5). Jestliže pozemská království patří 
chytrákům a svévolníkům, kteří mají něco „z lišky a ze lva" 
(Machiavelli), nebeské království náleží prostým a tichým.“ 



Blahoslavení tichí...! 

Blahoslavení chudobní v 
duchu, lebo ich je nebeské 
kráľovstvo.  4 Blahoslavení 
plačúci, lebo oni budú 
potešení.  5 Blahoslavení 
tichí, lebo oni budú dedičmi 
zeme.  6 Blahoslavení lační a 
smädní po spravodlivosti, 
lebo oni budú nasýtení.  7 
Blahoslavení milosrdní, lebo 
oni dosiahnu milosrdenstvo.  
8 Blahoslavení čistého srdca, 
lebo oni uvidia Boha.  9 
Blahoslavení tí, čo šíria 
pokoj, lebo ich budú volať 
Božími synmi.  10 
Blahoslavení prenasledovaní 
pre spravodlivosť, lebo ich je 
nebeské kráľovstvo.  11 
Blahoslavení ste, keď vás 
budú pre mňa potupovať a 
prenasledovať a všetko zlé 
na vás nepravdivo hovoriť;  
12 radujte sa a jasajte, lebo 
máte hojnú odmenu v nebi. 
Tak prenasledovali aj 
prorokov, ktorí boli pred 
vami. 

• zem – „Některé rukopisy umisťují 5,5 hned za 5,3 [blahoslavení 
chudobní…], čímž spojují obě blahoslavenství o 'anáwím [gr. 
ptochoi + praeis] a dvojici nebe/země.“ – čiže „tichí a chudobní 
budú dedičmi zeme i Neba“.  

Spojenie „tichosti“ a „vlády nad zemou“ nie je ojedinelá myšlienka: 

Už Lao Ce v Číne píše: „vychovati a neovládati – to zove se hlubokou 
ctností.“ A inde: „ Vzíti na sebe říše špínu, to znamená státi v čele še-tsik 
(=býti vladařem), Vzíti na sebe říše neštěstí, to znamená býti podnebesí 
[čiže tohto sveta, ktorý je „pod nebesami“] králem“.  

Podobne moderné koncepty vodcovstva: „ Veľkodušná vízia lídra slúži 
druhým - členom rodiny, zákazníkom a kolegom, krajine a celému ľudstvu. 
Táto vznešená ambícia slúžiť je jedným z plodov nádhernej cnosti pokory. 
… Pokora umožňuje človeku vzťahovať sa k Bohu; je návykom žiť v pravde 
- v pravde o svojom metafyzickom rozpoložení, v pravde o svojich 
cnostiach a slabostiach. Pokora je postoj, ktorý umožňuje človeku 
vzťahovať sa k ostatným ľuďom. Vďaka pokore získavajú lídri spontánnu 
úctu k tomu, čo je Božie v každom stvorení. Táto úcta nabáda na službu 
druhým. Lídri slúžia Bohu prítomnému v ľuďoch. Ak konajú konzistentne, 
vypestujú si návyk služby.“ (Alexandre Havard) 



Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti...! 

Blahoslavení chudobní v 
duchu, lebo ich je nebeské 
kráľovstvo.  4 Blahoslavení 
plačúci, lebo oni budú 
potešení.  5 Blahoslavení 
tichí, lebo oni budú dedičmi 
zeme.  6 Blahoslavení lační a 
smädní po spravodlivosti, 
lebo oni budú nasýtení.  7 
Blahoslavení milosrdní, lebo 
oni dosiahnu milosrdenstvo.  
8 Blahoslavení čistého srdca, 
lebo oni uvidia Boha.  9 
Blahoslavení tí, čo šíria 
pokoj, lebo ich budú volať 
Božími synmi.  10 
Blahoslavení prenasledovaní 
pre spravodlivosť, lebo ich je 
nebeské kráľovstvo.  11 
Blahoslavení ste, keď vás 
budú pre mňa potupovať a 
prenasledovať a všetko zlé 
na vás nepravdivo hovoriť;  
12 radujte sa a jasajte, lebo 
máte hojnú odmenu v nebi. 
Tak prenasledovali aj 
prorokov, ktorí boli pred 
vami. 

• lační a smädní – „V pozadí je Žl 107,5.8-9*, který líčí Boha, jak sytí 
hladové a žíznivé. Matouš rozšířil … Lk 6, 21 přidáním „žízní" (aby 
ukázal, že v pozadí je Žl 107)…“  

• po spravodlivosti – „Spravedlnost nejprve označuje Boží 
spravedlnost a pak lidské vztahy a chování. V apokalyptickém 
kontextu se spravedlnost týká zproštění viny spravedlivého na 
posledním soudu.“ – Dnes by sme teda povedali: Tí, ktorí dychtia po 
svätosti a dokonalosti a túžia byť prijatí Bohom. 

• budú nasýtení – „Nasycení je plnost života.“ (Silváno Fausti). 
Týmto nasýtením je sám Ježiš – „Ja som chlieb života. Kto prichádza 
ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude 
žízniť“ (Jn 6,35 SSV) – a Duch, ktorý nás cez Neho napĺňa ako 
odpoveď na našu túžbu a smäd: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, 
nech príde ku mne a nech pije.  38 Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra 
potečú prúdy živej vody."  39 To povedal o Duchu, ktorého mali dostať 
tí, čo v neho uverili“ (Jn 7,37-39 SSV). 
 

* „V súžení volali k Pánovi a on ich vyslobodil z úzkostí.  7 Na správnu cestu ich priviedol, aby šli po nej k 

trvalému bydlisku.  8 Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo a za zázraky v prospech ľudí,  9 lebo 
smädného napojil a hladného nakŕmil dobrotami.“  (Ž 107,6-9 SSV) 



Blahoslavení milosrdní...! 

Blahoslavení chudobní v 
duchu, lebo ich je nebeské 
kráľovstvo.  4 Blahoslavení 
plačúci, lebo oni budú 
potešení.  5 Blahoslavení 
tichí, lebo oni budú dedičmi 
zeme.  6 Blahoslavení lační a 
smädní po spravodlivosti, 
lebo oni budú nasýtení.  7 
Blahoslavení milosrdní, lebo 
oni dosiahnu milosrdenstvo.  
8 Blahoslavení čistého srdca, 
lebo oni uvidia Boha.  9 
Blahoslavení tí, čo šíria 
pokoj, lebo ich budú volať 
Božími synmi.  10 
Blahoslavení prenasledovaní 
pre spravodlivosť, lebo ich je 
nebeské kráľovstvo.  11 
Blahoslavení ste, keď vás 
budú pre mňa potupovať a 
prenasledovať a všetko zlé 
na vás nepravdivo hovoriť;  
12 radujte sa a jasajte, lebo 
máte hojnú odmenu v nebi. 
Tak prenasledovali aj 
prorokov, ktorí boli pred 
vami. 

• milosrdní – „V pozadí je Př 14,21*; 17,5 (LXX), kde 
„blahoslavenství" je odměnou za slitování projevené chudému. 
Milosrdenství je především atributem Boha, který zase vyžaduje 
milosrdenství od lidí. Matouš dvakrát cituje Oz 6,6 o Boží touze po 
milosrdenství (9,13; 12,7) a nazývá milosrdenství nejdůležitější věcí z 
celého Zákona (23,23)*“  

„To jsou ti, jejichž srdce dovolí, aby se ho dotýkalo neštěstí druhých, 
jako by bylo jejich vlastní. Milosrdenství je základní forma lásky: cit, 
který se stává soucitem.“ (Silváno Fausti) 

„Blahoslavení, kteří milosrdně užívají práva“ – výkladový preklad 
významu podľa Malého štuttgartského komentára.  

• dosiahnu milosrdenstvo – dosl. „omilosrdnení budú“. Táto téma 
„ak niečo chceš, najprv to daj“ sa nachádza v Písme aj inde, napr.: 
„Nesúďte, aby ste neboli súdení.  2 Lebo ako budete súdiť vy, tak 
budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria 
aj vám“ (Mt 7,1-2 SSV).  
*„Prehrešuje sa (človek), ktorý svojím blížnym pohŕda, lež súcitiaci s úbožiakmi budú blažení. 
(Prísl 14,21 SSV)“ 

**„Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali 
ste, čo je v zákone dôležitejšie - spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť! Toto bolo treba robiť, a tamto 
nezanedbávať.“ (Mt 23,23 SSV) 



Blahoslavení čistého srdca...! 

Blahoslavení chudobní v 
duchu, lebo ich je nebeské 
kráľovstvo.  4 Blahoslavení 
plačúci, lebo oni budú 
potešení.  5 Blahoslavení 
tichí, lebo oni budú dedičmi 
zeme.  6 Blahoslavení lační a 
smädní po spravodlivosti, 
lebo oni budú nasýtení.  7 
Blahoslavení milosrdní, lebo 
oni dosiahnu milosrdenstvo.  
8 Blahoslavení čistého srdca, 
lebo oni uvidia Boha.  9 
Blahoslavení tí, čo šíria 
pokoj, lebo ich budú volať 
Božími synmi.  10 
Blahoslavení prenasledovaní 
pre spravodlivosť, lebo ich je 
nebeské kráľovstvo.  11 
Blahoslavení ste, keď vás 
budú pre mňa potupovať a 
prenasledovať a všetko zlé 
na vás nepravdivo hovoriť;  
12 radujte sa a jasajte, lebo 
máte hojnú odmenu v nebi. 
Tak prenasledovali aj 
prorokov, ktorí boli pred 
vami. 

• čisté srdce – „V pozadí je Žl 24,3-4, který mezi těmi, kdo mohou 
vystoupit „na Pánovu horu" (hora Sión) uvádí ty, kteří „mají čisté 
ruce a ryzí srdce". Ani odkaz na rituálně-sexuální čistotu či na 
poctivost necharakterizuje celistvé lidi, jejichž mravní spravedlnost 
zasahuje samé jádro jejich bytosti a jejichž slova jsou v souladu s 
jejich skutky. „Vidění Boha" se tu již netýká návštěvy jeruzalémského 
chrámu, nýbrž posledního soudu.“ – čiže dokonalý, vnútorne 
nerozpoltený človek, dokonale zrkadliaci v sebe obraz Boha, svätý, 
ako je Boh Svätý.  

• uvidia Boha – Boh je spaľujúce svätosť. Len svätý môže stáť v 
prítomnosti Svätého a nezhorieť. Ako vraví Peter: „Vtedy sa nebesia 
s rachotom pominú, živly sa páľavou rozplynú, aj zem i diela, ktoré 
sú na nej.  11 A keď sa toto všetko má tak rozplynúť, ako sväto a 
nábožne musíte žiť vy,  12 čo očakávate túžobne príchod Božieho dňa, 
pre ktorý sa nebesia páľavou rozplynú a živly sa v ohni roztopia! ...14 
Preto, milovaní, keď toto očakávate, usilujte sa, aby vás našiel 
nepoškvrnených a bez úhony, v pokoji“ (2 Pt 3,10-14 SSV).  

Porov.: „Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy“ (1 Jn 1,5 SSV) – a kým sme „tmou“, 
je pre nás Svetlo smrteľne nebezpečné, pretože svetlo vyháňa a „ničí“ tmu. Musí 
pred Bohom utekať, ako Kain po svojom hriechu: „Kain sa vzdialil od Pána...“ (Gn 
4,16 SSV) 



Blahoslavení tí, čo šíria pokoj...! 

Blahoslavení chudobní v 
duchu, lebo ich je nebeské 
kráľovstvo.  4 Blahoslavení 
plačúci, lebo oni budú 
potešení.  5 Blahoslavení 
tichí, lebo oni budú dedičmi 
zeme.  6 Blahoslavení lační a 
smädní po spravodlivosti, 
lebo oni budú nasýtení.  7 
Blahoslavení milosrdní, lebo 
oni dosiahnu milosrdenstvo.  
8 Blahoslavení čistého srdca, 
lebo oni uvidia Boha.  9 
Blahoslavení tí, čo šíria 
pokoj, lebo ich budú volať 
Božími synmi.  10 
Blahoslavení prenasledovaní 
pre spravodlivosť, lebo ich je 
nebeské kráľovstvo.  11 
Blahoslavení ste, keď vás 
budú pre mňa potupovať a 
prenasledovať a všetko zlé 
na vás nepravdivo hovoriť;  
12 radujte sa a jasajte, lebo 
máte hojnú odmenu v nebi. 
Tak prenasledovali aj 
prorokov, ktorí boli pred 
vami. 

• pokoj – „V pozadí je starozákonní představa šálómu jakožto plnosti 
Božích darů. I když původcem veškerého pokoje je Bůh a plnost 
tohoto pokoje zakusíme až v Božím království, vyžaduje následování 
Ježíše v přítomném věku, abychom o něj aktivně usilovali.“ 

Ide teda nie o pokoj v zmysle mieru, nerušenosti, ale o pokoj 
dovŕšenosti, dokonalosti, Boží šabbat, o ktorom Písmo píše: „Takto boli 
ukončené nebo a zem a všetky ich voje.  2 V siedmy deň Boh skončil 
svoje diela, ktoré urobil. A v siedmy deň odpočíval od všetkých diel, 
ktoré urobil.  3 I požehnal siedmy deň a zasvätil ho...“ (Gn 2,1-3 SSV) – 
pretože všetky Božie zámery a diela sú naplnené. 

• šíriť pokoj – „Výraz eirénopoios (dosl. „dělající pokoj") se v 
Septuagintě nevyskytuje a v Novém zákoně je pouze v tomto verši. 
Sloveso eirénopoiein se nachází v Kol 1,20*“ 

• budú ich volať Božími synmi – jednoducho preto, že robia to, čo 
robí Ježiš Kristus, Syn Boží a teda Mu sú podobní: „Pokoj vám 
zanechávam, svoj pokoj vám dávam“ (Jn 14,27 SSV) a „Keď vojdete 
do domu, pozdravte ho!  13 Ak ten dom bude toho hoden, nech naň 
zostúpi váš pokoj; ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti 
k vám“  (Mt 10,12-13 SSV). 
* „aby skrze neho [Krista] zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj (gr. 
eirenopoiesas) všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi“ (Kol 1,20 SSV) 



Blahoslavení prenasledovaní...! 

Blahoslavení chudobní v 
duchu, lebo ich je nebeské 
kráľovstvo.  4 Blahoslavení 
plačúci, lebo oni budú 
potešení.  5 Blahoslavení 
tichí, lebo oni budú dedičmi 
zeme.  6 Blahoslavení lační a 
smädní po spravodlivosti, 
lebo oni budú nasýtení.  7 
Blahoslavení milosrdní, lebo 
oni dosiahnu milosrdenstvo.  
8 Blahoslavení čistého srdca, 
lebo oni uvidia Boha.  9 
Blahoslavení tí, čo šíria 
pokoj, lebo ich budú volať 
Božími synmi.  10 
Blahoslavení prenasledovaní 
pre spravodlivosť, lebo ich je 
nebeské kráľovstvo.  11 
Blahoslavení ste, keď vás 
budú pre mňa potupovať a 
prenasledovať a všetko zlé 
na vás nepravdivo hovoriť;  
12 radujte sa a jasajte, lebo 
máte hojnú odmenu v nebi. 
Tak prenasledovali aj 
prorokov, ktorí boli pred 
vami. 

• prenasledovaní pre spravodlivosť – čiže znášajúci prenasledovanie 
pre Božie veci, pre Kráľovstvo.  

„Členové matoušovské obce mohli považovat toto blahoslavenství za 
popis trestání a společenského ostrakismu, které museli snášet kvůli 
svému neobvyklému způsobu praktikování judaismu.“ 

„Termín, který je v řečtině užit (DEDIOGMENOI), připouští však i 
výklad, že jde o lidi, kteří jsou stavěni před soud, obžalováváni před 
soudem. Perfektní participium dává znát, že nejde o přechodný stav, 
ale o stálý znak života učedníků.“ (J. Manek, Dům na skále) 

„ Ten, kdo miluje Otce a své bratry, se střetává se zlem; dočká se 
nepřátelství a pronásledování, v sobě i mimo sebe. Pokoj není 
nikdy klidný: tvůrce pokoje za něj platí křížem (srov. Ef 2,13n). A jako 
Ježíš za něj zaplatí i jeho učedníci, kteří opovrhování od ostatních - 
jak se to dělo Ježíšovi - považují za „důstojnost" (Sk 5,41*).“ 

• ich je nebeské kráľovstvo – bojujú zaň, trpia preň, zomierajú zaň – 
je teda aj ich odmenou: „zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo 
svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť“ (Zjv 12,11 SSV) 
 

* „[apoštoli] odchádzali z veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno“ (Sk 
5,41 SSV) 



Blahoslavení prenasledovaní pre Krista! 

Blahoslavení chudobní v 
duchu, lebo ich je nebeské 
kráľovstvo.  4 Blahoslavení 
plačúci, lebo oni budú 
potešení.  5 Blahoslavení 
tichí, lebo oni budú dedičmi 
zeme.  6 Blahoslavení lační a 
smädní po spravodlivosti, 
lebo oni budú nasýtení.  7 
Blahoslavení milosrdní, lebo 
oni dosiahnu milosrdenstvo.  
8 Blahoslavení čistého srdca, 
lebo oni uvidia Boha.  9 
Blahoslavení tí, čo šíria 
pokoj, lebo ich budú volať 
Božími synmi.  10 
Blahoslavení prenasledovaní 
pre spravodlivosť, lebo ich je 
nebeské kráľovstvo.  11 
Blahoslavení ste, keď vás 
budú pre mňa potupovať a 
prenasledovať a všetko zlé 
na vás nepravdivo hovoriť;  
12 radujte sa a jasajte, lebo 
máte hojnú odmenu v nebi. 
Tak prenasledovali aj 
prorokov, ktorí boli pred 
vami. 

• pre Mňa – Všetko sa nakoniec koncentruje v Kristovi. On je Brána, 
Cesta, Pravda i sám Život, On Je Kráľovstvo! Preto si napríklad Pavol 
dáva záležať na tom, ako znova a znova starostlivo formuluje:  

„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý 
nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným 
požehnaním.  4 Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta 
vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v 
láske;  5 on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle 
predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho 
adoptovanými synmi  6 na chválu a slávu jeho milosti, ktorou 
nás obdaroval v milovanom Synovi.  7 V ňom máme vykúpenie 
skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho 
milosti,  8 ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a 
rozumnosti,  9 keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa 
svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom predsavzal  10 
uskutočniť v plnosti času: zjednotiť v Kristovi ako v hlave 
všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi. V ňom,  11 veď v ňom sme 
sa stali dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý 
všetko koná podľa rady svojej vôle“ (Ef 1,3-11 SSV) a pod. 



Blahoslavení prenasledovaní pre Krista! 

Blahoslavení chudobní v 
duchu, lebo ich je nebeské 
kráľovstvo.  4 Blahoslavení 
plačúci, lebo oni budú 
potešení.  5 Blahoslavení 
tichí, lebo oni budú dedičmi 
zeme.  6 Blahoslavení lační a 
smädní po spravodlivosti, 
lebo oni budú nasýtení.  7 
Blahoslavení milosrdní, lebo 
oni dosiahnu milosrdenstvo.  
8 Blahoslavení čistého srdca, 
lebo oni uvidia Boha.  9 
Blahoslavení tí, čo šíria 
pokoj, lebo ich budú volať 
Božími synmi.  10 
Blahoslavení prenasledovaní 
pre spravodlivosť, lebo ich je 
nebeské kráľovstvo.  11 
Blahoslavení ste, keď vás 
budú pre mňa potupovať a 
prenasledovať a všetko zlé 
na vás nepravdivo hovoriť;  
12 radujte sa a jasajte, lebo 
máte hojnú odmenu v nebi. 
Tak prenasledovali aj 
prorokov, ktorí boli pred 
vami. 

• potupovať – „Tato první forma pronásledování je nejtěžší: ztratit 
tvář. Meč zabíjí tělo, ale potupa lidskou důstojnost. Ne náhodou se 
hanba často spojuje se sebevraždou. Zde je naopak znamením 
nejvyšší důstojnosti: byli jsme uznáni za hodné být jako Pán, který 
pro nás ztratil tvář i život. Proto apoštolově, když poprvé zakusili 
bičování, odcházeli z velerady s radostí, že byli poctěni zneuctěním 
pro Ježíšovo jméno (Sk 5,41).“ 

• prenasledovať – porov. „Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel 
prv ako vás.  19 Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že 
nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí“ (Jn 15,18-

19 SSV). „Pro Pavla je to pověřující listina jeho apoštolátu (2 Kor 
11,16 - 12,10*). Zkoušky jsou důkazem toho, že jsme synové (Žid 
12,8), jsou příčina „dokonalé radosti" (Jak 1,2), plná radost (1 Petr 
1,6), útěcha v každém soužení (2 Kor 1,1-7).“ 
* „Sú Kristovi služobníci? Ešte nerozumnejšie hovorím: Tým viac ja vo väčších námahách, častejšie vo 
väzeniach, v nesmierne mnohých ranách, veľa ráz v nebezpečenstve smrti.  24 Od Židov som päť ráz 
dostal štyridsať bez jednej,  25 tri razy ma bičovali, raz kameňovali, trikrát som stroskotal na lodi, noc a 
deň som bol na morských hlbinách;  26 často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v 
nebezpečenstvách od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od 
pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v 
nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi;  27 v námahe a lopote, často v bdení, o hlade a smäde, veľa 
ráz v pôstoch, v zime a nahote.  28 A okrem toho na mňa deň čo deň dolieha starosť o všetky cirkvi. (2 
Kor 11,23-28 SSV) 



Blahoslavení prenasledovaní pre Krista! 

Blahoslavení chudobní v 
duchu, lebo ich je nebeské 
kráľovstvo.  4 Blahoslavení 
plačúci, lebo oni budú 
potešení.  5 Blahoslavení 
tichí, lebo oni budú dedičmi 
zeme.  6 Blahoslavení lační a 
smädní po spravodlivosti, 
lebo oni budú nasýtení.  7 
Blahoslavení milosrdní, lebo 
oni dosiahnu milosrdenstvo.  
8 Blahoslavení čistého srdca, 
lebo oni uvidia Boha.  9 
Blahoslavení tí, čo šíria 
pokoj, lebo ich budú volať 
Božími synmi.  10 
Blahoslavení prenasledovaní 
pre spravodlivosť, lebo ich je 
nebeské kráľovstvo.  11 
Blahoslavení ste, keď vás 
budú pre mňa potupovať a 
prenasledovať a všetko zlé 
na vás nepravdivo hovoriť;  
12 radujte sa a jasajte, lebo 
máte hojnú odmenu v nebi. 
Tak prenasledovali aj 
prorokov, ktorí boli pred 
vami. 

• radujte sa a jasajte – pretože sme v tej najlepšej spoločnosti: „Tak 
prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami“ – nehovoriac o 
samom Kristovi. 

Práve keby to bolo naopak – ak by nás neprenasledovali pre naše 
kresťanstvo – tak to by bol dôvod k zhrozeniu a obavám. Lebo ešte 
raz: „Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho“ (Jn 15,19 SSV) 
a „priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom. Kto teda 
chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha“ (Jak 4,4 
SSV).  

• máte hojnú odmenu v Nebi – pretože sme na tej správnej úzkej 
ceste a ak vytrváme až do konca, budeme spasení (Mt 10,22; 24,13).  

„Představa Boha, který odměňuje pronásledované, se objevuje v 
židovských spisech (1 Hen 108,10; 4 Ezd 7,88-101). Křesťané jsou 
pronásledováni kvůli Ježíši (viz 5,11), zatímco ti, kteří v 4 Ezd 7 byli 
odměněni, trpí, protože „zachovali do písmene Zákon daný jim 
Zákonodárcem" (7, 89). Motiv předchozího pronásledování proroků 
se znovu objevuje v Mt 23,29-30. Viz 2 Kron 36,16 (ČEP): „Oni však 
Boží posly zesměšňovali, pohrdali jeho slovy a jeho proroky 
prohlašovali za podvodníky, takže Hospodinovo rozhořčení dolehlo 
na jeho lid a nebyl, kdo by ho zhojil."“ 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Zhrnuté...: 
CESTA: ODMENA: 

chudobní v duchu Nebeské Kráľovstvo 

budú potešení plačúci nad zlom 

tichí, ušľachtilí,... dedičia zeme 

lační a smädní po 
spravodlivosti 

nasýtení 

milosrdní omilostení 

čistého srdca uvidia Boha 

šíria Pokoj budú Synmi Boha 

prenasledovaní pre 
spravodlivosť (= Božie 
veci) 

Nebeské Kráľovstvo 

prenasledovaní pre Krista odmena v samom Nebi 

Dohromady je to definícia jednej cesty, 
ktorá vedie k jednému Cieľu  
– Božiemu kráľovstvu v Nebi.



Aký je LITERÁRNY zmysel textu (čo hovorí rovno a priamo)? 

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, 
pristúpili k nemu jeho učeníci.  2 Otvoril ústa a učil ich:  3 
"Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.  4 
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.  5 Blahoslavení tichí, 
lebo oni budú dedičmi zeme.  6 Blahoslavení lační a smädní po 
spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.  7 Blahoslavení milosrdní, lebo 
oni dosiahnu milosrdenstvo.  8 Blahoslavení čistého srdca, lebo oni 
uvidia Boha.  9 Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať 
Božími synmi.  10 Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo 
ich je nebeské kráľovstvo.  11 Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa 
potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť;  12 
radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak 
prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.  



Aký je ALEGORICKÝ zmysel textu (čomu by sme mali uveriť)? 

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, 
pristúpili k nemu jeho učeníci.  2 Otvoril ústa a učil ich:  3 
"Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.  4 
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.  5 Blahoslavení tichí, 
lebo oni budú dedičmi zeme.  6 Blahoslavení lační a smädní po 
spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.  7 Blahoslavení milosrdní, lebo 
oni dosiahnu milosrdenstvo.  8 Blahoslavení čistého srdca, lebo oni 
uvidia Boha.  9 Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať 
Božími synmi.  10 Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo 
ich je nebeské kráľovstvo.  11 Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa 
potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť;  12 
radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak 
prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.  



Aký je MORÁLNY zmysel textu (čo by sme mali urobiť)? 

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, 
pristúpili k nemu jeho učeníci.  2 Otvoril ústa a učil ich:  3 
"Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.  4 
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.  5 Blahoslavení tichí, 
lebo oni budú dedičmi zeme.  6 Blahoslavení lační a smädní po 
spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.  7 Blahoslavení milosrdní, lebo 
oni dosiahnu milosrdenstvo.  8 Blahoslavení čistého srdca, lebo oni 
uvidia Boha.  9 Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať 
Božími synmi.  10 Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo 
ich je nebeské kráľovstvo.  11 Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa 
potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť;  12 
radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak 
prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.  



Aký je ANAGOGICKÝ zmysel textu (kam tým smerujeme)? 

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, 
pristúpili k nemu jeho učeníci.  2 Otvoril ústa a učil ich:  3 
"Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.  4 
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.  5 Blahoslavení tichí, 
lebo oni budú dedičmi zeme.  6 Blahoslavení lační a smädní po 
spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.  7 Blahoslavení milosrdní, lebo 
oni dosiahnu milosrdenstvo.  8 Blahoslavení čistého srdca, lebo oni 
uvidia Boha.  9 Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať 
Božími synmi.  10 Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo 
ich je nebeské kráľovstvo.  11 Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa 
potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť;  12 
radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak 
prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.  



Na doplnenie... 

Aby sme úplne porozumeli pointe 
blahoslavenstiev – ale aj zvyšku Reči na Hore, 

je čas prepojiť Evanjelium so zisteniami 
modernej vedy. 



FREDERICK IRVING HERZBERG 

Frederic Irwing 
HERZBERG 
 
1923 – 2000 
Americký psychológ, skúmal otázky 
motivácie zamestnancov. Tvorca 
motivačno – hygienickej teórie. 



HERZBERGROV OBJAV 

Herzberg pri svojom 
výskume preštudoval 
výsledky 150 štúdií, 
popisujúcich 
motiváciu u zhruba  
11 000 zamestnancov 
rôznych podnikov v 
rôznych miestach.  
Nakoniec zistil, že 
všetky naše potreby a 
túžby sa dajú rozdeliť 
do dvoch veľkých 
kategórií: 

• „HYGIENICKÉ POTREBY“ 
• Keď ich nemáme uspokojené, chýbajú 
nám. 
• Cítime silnú potrebu uspokojiť ich. 
• Keď sa tak stane, sme spokojní, ale nie 
šťastní, berieme to ako prirodzenú 
samozrejmosť. 

• „RASTOVÉ POTREBY“ 
• Ak ich nemáme uspokojené, 

nemusíme cítiť žiadnu naliehavú 
potrebu urobiť to. 
• Ak čím viac ich napĺňame, tým silnejší 
pocit uspokojenia, naplnenia, a šťastia v 
sebe cítime! 



Príklad hygienických 
potrieb 

Príklad rastových 
potrieb 

• Kontrola, riadenie 
a politika spoločnosti,  

• vzťahy so 
spolupracovníkmi 

• odmeňovanie,  

• istota trvalého 
zamestnania 

• pracovné podmienky 

• mať zodpovednosť  

• dosahovať osobné 
naplnenie  

• vnímať uznanie okolia 

• atraktívna náplň práce  

• osobný postup, kariéra, 
napredovanie  

• podávať výkon 

HERZBERGROV OBJAV 



ABRAHAM HAROLD MASLOW 

Abraham Harold 
MASLOW 
 
1. apríl 1908 – 8. jún 1970 
Americký psychológ, psychiater a 
filozof, autor známej Maslowovej 
pyramídy. 



Maslow zistil, že: 
• Všetky naše túžby a 
potreby sa dajú zhrnúť 
do zhruba šiestich 
kategórií 
• a dajú sa zoradiť do 
poradia podľa toho, ako 
sme náchylní postupovať 
pri ich uspokojovaní 

MASLOWOVA HIERARCHIA POTRIEB 



Fyziologické potreby  
sú potreby nášho tela a majú najväčšiu prednosť. 
Ich nedostatok cítime najnaliehavejšie. Preto ich 
zvykneme uspokojovať ako prvé. 

• potreba dýchania 
• potreba regulácie 
telesnej teploty 
• potreba vody 
• potreba spánku 
• potreba prijímania 
potravy 
• potreba vylučovania 
• potreba pohlavného 
styku* 

* radí sa sem preto, že sem svojou 
povahou zapadá, nie preto, že by bola 
nutnou podmienkou holého prežitia 
jednotlivca…  

MASLOWOVA HIERARCHIA POTRIEB 

Prežitie 



Aby sme to pochopili ešte 
lepšie, skúsme si to 
premietnuť do dvoch 
príkladov:  

Hrdina románu 
Daniela Defoea, ktorý 
stroskotal na 
opustenom ostrove, 
kde žil dlhé roky, kým 
ho nezachránili. 

Obyčajný človek, 
robotník,… 

PRÍKLADY NA LEPŠIE POCHOPENIE: 

Prežitie 



Prežitie 

Za búrky po 
stroskotaní lode pláva 
na pevninu, aby sa 
zachránil…  
Hľadá vodu… niečo na 
jedenie… prístrešie… 

Je nezamestnaný 
a hľadá si robotu. 

Aby sme to pochopili ešte 
lepšie, skúsme si to 
premietnuť do dvoch 
príkladov:  

PRÍKLADY NA LEPŠIE POCHOPENIE: 



Istota 

Zachraňuje z vraku 
veci, nástroje… 
Buduje si obydlie, 
hradbu, obrába pole, 
chová kozy… 

Nachádza 
zamestnanie. 

Uzatvára 
pracovnú zmluvu 

a ostatné 
potrebné veci. 

Aby sme to pochopili ešte 
lepšie, skúsme si to 
premietnuť do dvoch 
príkladov:  

PRÍKLADY NA LEPŠIE POCHOPENIE: 

Prežitie 



Potreba istoty  
je hneď na druhom mieste. Túžba po istote, 
stabilite, aby sme denne nemuseli bojovať o svoje 
holé prežitie… 

• istota zamestnania 
• istota príjmu a 
prístupu k zdrojom 
• fyzická bezpečnosť - 
ochrana pred násilím 
a agresiou 
• morálna a 
fyziologická istota 
• istota rodiny 
• istota zdravia 

MASLOWOVA HIERARCHIA POTRIEB 

Prežitie 

Istota 



Sociálne potreby, 
túžba po ľudskej spoločnosti, po tom, aby sme 
neboli sami… 

• priateľstvo 
• partnerský vzťah 
• rodina 

MASLOWOVA HIERARCHIA POTRIEB 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 



Spoločnosť 

Túži po spoločnosti. 
Zachraňuje život 
domorodcovi, z 
ktorého sa stáva jeho 
druh: Piatok. 

Zoznamuje sa s 
pracovným 

kolektívom, s 
ostatnými 

zamestnan-
cami… 

Aby sme to pochopili ešte 
lepšie, skúsme si to 
premietnuť do dvoch 
príkladov:  

PRÍKLADY NA LEPŠIE POCHOPENIE: 

Prežitie 

Istota 



Dôležitosť 

Treba jasne vymedziť 
vzťahy: 
Robinson je PÁN; 
Piatok je SLUHA! 

Zaujíma ho jeho 
postavenie, 

možnosť 
postupu.  

„Robí kariéru“. 

Aby sme to pochopili ešte 
lepšie, skúsme si to 
premietnuť do dvoch 
príkladov:  

PRÍKLADY NA LEPŠIE POCHOPENIE: 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 



Potreba uznania a úcty, 
– túžba po dôležitosti a postavení v rámci 
spoločnosti, potreba sebavedomia, rešpektu voči 
sebe, sebaúcty, pocitu dôležitosti, hodnoty,… 

AŽ POTIAĽTO sa spravidla dopracuje každý 
priemerný zdravý človek. 

• rešpekt zo strany 
okolia 
• ocenenie, uznanie 
• prestíž 
• vplyv, autorita, moc 
• spoločenské 
postavenie 
• sloboda, nezávislosť 
• atď. 

MASLOWOVA HIERARCHIA POTRIEB 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 



MASLOWOVA HIERARCHIA POTRIEB 

Sebaaktualizácia 
čiže „inštinktívna potreba naplniť svoje schopnosti a 
snaha byť najlepším akým len človek môže byť.“ (A. 
H. Maslow).  

Nie každý sa dostane až sem, Maslow sám 
odhadoval, že na tejto úrovni žijú len asi 2% ľudí… 

• snaha prekonávať seba 
a svoje obmedzenia 
• snaha byť najlepším 
možným 
• už sa nepotrebujú 
porovnávať s okolím, či 
mať pocit postavenia, 
slávy, prestíže,… 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 



Sebaaktualizácia 

Keď sa na obzore objaví 
loď, Robinson neváha: 
nechá sa zachrániť, 
Piatka predá  a ide si 
budovať nový život v 
civilizácii… 

Keď mu už 
zamestnanie nestačí, 
dá výpoveď a otvorí 
si vlastnú firmu, kde 
uskutočňuje vlastné 

sny a plány 

Aby sme to pochopili ešte 
lepšie, skúsme si to 
premietnuť do dvoch 
príkladov:  

PRÍKLADY NA LEPŠIE POCHOPENIE: 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 



MASLOWOVA HIERARCHIA POTRIEB 

VPLYV NA ŽIVOT: 

Maslow považuje spodné štyri poschodia za 
NEDOSTATKOVÉ (= HYGIENICKÉ). 

Až SEBAAKTUALIZÁCIU považuje za úroveň, na 
ktorej človek žije naozaj šťastný a naplnený život. 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 



… nejaké otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 



VIKTOR EMIL FRANKL 

Viktor Emil FRANKL 
 
26. marec 1905 – 2. september 1997,  
Rakúsky neurológ a psychiater, 
zakladateľ logoterapeutickej školy, u 
človeka rozlišuje dimenzie biologickú, 
psychologickú a noologickú 
(duchovnú, metafyzickú) 



ČO POCHOPIL FRANKL V OSVIENČIME 

„Človek nie je stavaný na to, aby bol zameraný na seba. Prílišná 

sebarealizácia je slepá ulička. K šťastiu sa ide naokolo, cez druhých. … 
Podstata ľudskej existencie spočíva v sebatranscendencii. Byť človekom 
znamená už vždy byť zameraný a namierený na niečo alebo niekoho, byť 
oddaný dielu, ktorému sa človek venuje, človeku, ktorého miluje, Bohu, 

ktorému slúži.“ 

Potrebu transcendencie – čiže mimo nás sa 
nachádzajúceho zmyslu života – považoval za 
základný princíp života človeka ako takého. Bez 
neho v človekovi ostáva „existenciálne vákuum“, 
ktoré je zdrojom nespokojnosti, nenaplnenosti a 
nie-šťastia človeka. 



POSLEDNÁ A KĽÚČOVÁ ROVINA 

TRANSCENDENCIA 
byť súčasťou niečoho večného, presahujúceho, 
vznešeného, čo dáva zmysel nášmu bytiu, životu, 
konaniu i utrpeniu… 

• byť súčasťou niečoho 
väčšieho, presahujúceho 
• byť súčasťou niečoho 
trvácneho 
• nájsť zmysel svojho 
života – niečo, pre čo sa 
oplatí žiť a zomrieť Jej potrebu si dodatočne 

uvedomil aj Maslow a neskôr 
doplnil svoju hierarchiu aj o 
potreba „sebatranscendencie“. 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 



PRÍKLADY NA LEPŠIE POCHOPENIE: 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

? 
O tom už Defoe nič viac 
nepíše…  

Svoje postavenie a 
zisky využíva na 

„vznešené ciele“: 
charita, 

sponzorovanie 
nádejných vedcov, 

zveľaďovanie svojho 
mesta,… 

Aby sme to pochopili ešte 
lepšie, skúsme si to 
premietnuť do dvoch 
príkladov:  



MASLOW, FRANKL A HERZBERG 

Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

Podľa zistení modernej psychológie a sociológie človek 
žije najšťastnejší a najplnší možný život vtedy, keď: 

RASTOVÉ POTREBY: 

Ak ich nemám uspokojené, tak okrem pocitu 
„niečo mi chýba“ si to ani nemusím 
uvedomiť. Ak ich ale uspokojené mám, 
prežívam pocit šťastia a naplnenia. 

HYGIENICKÉ POTREBY: 

Ak ich nemám uspokojené, cítim naliehavé 
nutkanie tak urobiť. 
Ich uspokojenie prináša spokojnosť, ale nie šťastie, 
ani pocit naplnenia. 

Úroveň „dôležitosti“ sa nachádza niekde „medzi a 
uprostred“: je prvým závanom rastovej úrovne a pocitu 
šťastia a naplnenosti – ale len závanom! 



Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

„SCHÉMA ŠŤASTIA“ 

Podľa zistení modernej psychológie a sociológie človek 
žije najšťastnejší a najplnší možný život vtedy, keď: 

• žije najlepší možný život a je aj sám 
najlepším možným, akým len dokáže byť; 

• pričom svoju dokonalosť dáva do služby 
niečoho väčšieho, než je on sám, 
presahujúceho, čo dáva  celému jeho životu 
hlboký zmysel, pre ktorý by bol ochotný bez 
váhania aj zomrieť. 

• To mu dáva hlboký pocit hodnoty a 
dôležitosti, 

• ktorý môže zdieľať s inými, podobne 
žijúcimi ľuďmi v spoločenstve. 



Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

BOH BLAŽENÝ SÁM V SEBE... (KKC 1) 

• LÁSKA = transcendencia 

• SVÄTOSŤ a DOKONALOSŤ  
= sebaaktualizácia 

Ak je človek stvorený na obraz Boží – a ak teda aj na 
Boha „platí“ to, čo platí na človeka – tak potom podľa 

všetkých našich súčasných i minulých poznatkov  

BOH NAOZAJ MUSÍ BYŤ NEKONEČNE 
BLAŽENÝ A ŠŤASTNÝ SÁM V SEBE!  

„Nekonečne dokonalý a sám v 
sebe blažený Boh…“ 

(KKC 1) 



… nejaké otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 



Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

SVÄTOSŤ 

LÁSKA 

rozkoš 

majetok 

zábava 

moc, sláva 

A TERAZ BLAHOSLAVENSTVÁ...  

BOŽÍ ŽIVOT 

SVETSKÝ ŽIVOT 

Chudobní v duchu 

Netúžia po vlastnení, nehľadajú radosť 
a naplnenie v tom, čo sa dá „MAŤ“. 

Namiesto toho sa orientujú na „BYŤ“. 

„Púšť je kľúčovým symbolom oslobodenia. 
Človek sa zrieka „mať“ a hľadá, ako viac 
„byť“. ... Lidská svoboda je omezena v tom 
rozsahu, nakolik jsme připoutáni k majetku.“ 
(Erich Fromm) 



Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

SVÄTOSŤ 

LÁSKA 

rozkoš 

majetok 

zábava 

moc, sláva 

A TERAZ BLAHOSLAVENSTVÁ...  

BOŽÍ ŽIVOT 

SVETSKÝ ŽIVOT 

plačúci nad zlom 

A súčasne sa „neopíjajú“ majetkom, 
mocou, slávou, ako svet, ktorý tak 
zaháňa myšlienku na zlo: 

„Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, 
ktorá sedí na mnohých vodách,  2 s ktorou 
smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa 
opíjali obyvatelia zeme.“ (Zjv 17,1-2 SSV) 

Sú oddaní dokonalosti a spravodlivosti 
– a preto sa so zlom nezmierili, neprijali 
ho, nerezignovali, sú plní smútku nad 
tým, ako ničí a kazí svet. 



Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

SVÄTOSŤ 

LÁSKA 

rozkoš 

majetok 

zábava 

moc, sláva 

A TERAZ BLAHOSLAVENSTVÁ...  

BOŽÍ ŽIVOT 

SVETSKÝ ŽIVOT 

tichí a ušľachtilí 

... a nemajú potrebu s inými ľuďmi 
bojovať a zápasiť o svetské veci, o 
majetok, rozkoše, zábavu, moc, či slávu 
a byť tak navzájom nepriateľmi a 
protivníkmi – lebo našli niečo omnoho 
lepšie.  

Oceňujú kvality ducha, dokonalosť, 
svätosť, kultivujú a zdokonaľujú seba, 
lebo im záleží na tom, kým sú a akými 
sú... 



Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

SVÄTOSŤ 

LÁSKA 

rozkoš 

majetok 

zábava 

moc, sláva 

A TERAZ BLAHOSLAVENSTVÁ...  

BOŽÍ ŽIVOT 

SVETSKÝ ŽIVOT 

lační a smädní po 
spravodlivosti 

V porovnaní s tým veci tohto sveta 
nemajú za nič, vôbec ich nepriťahujú: 

„Prosil som a vošiel duch múdrosti do mňa.  8 Cenil 
som ju nad žezlá a tróny, bohatstvo za nič pokladal 
som v porovnaní s ňou.  9 Ani drahokam som 
nestaval jej na roveň; lebo všetko zlato vedľa nej je 
iba trocha piesku, striebro sa popri nej len za blato 
pokladá.“ (Múdr 7,7-9 SSV) 

Celým srdcom túžia po opravdivej 
Spravodlivosti, tej Božej – čiže po Jeho 
Svätosti a Dokonalosti a aj sami sa Mu 
túžia v tomto všetkom podobať. 



Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

SVÄTOSŤ 

LÁSKA 

rozkoš 

majetok 

zábava 

moc, sláva 

A TERAZ BLAHOSLAVENSTVÁ...  

BOŽÍ ŽIVOT 

SVETSKÝ ŽIVOT 

milosrdní 

A pokojne preň obetuje aj všetky 
„smeti sveta“...: 

„Všetko pokladám za stratu pre vznešenosť 
poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko 
stratil a pokladám za odpadky, aby som získal 
Krista.“ (Flp 3,8 SSV) 

Tu už začína transcendencia, pretože 
biblické milosrdenstvo nie je len súcit a 
odpustenie, ale aj vernosť lásky, ktorá 
pre milovaného podstúpi čokoľvek a je 
mu verne oddaná! 



Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

SVÄTOSŤ 

LÁSKA 

rozkoš 

majetok 

zábava 

moc, sláva 

A TERAZ BLAHOSLAVENSTVÁ...  

BOŽÍ ŽIVOT 

SVETSKÝ ŽIVOT 

čistého srdca 

A všetko ostatné je už zabudnuté a 
zanechané, opustené, nezaujímavé,... 
niet pre to v srdci viac miesta: 

„Tu sa ozval Peter: "Pozri, my sme opustili všetko a 
išli sme za tebou.““ (Mk 10,28 SSV) 

Mužovia a ženy srdca (čiže bytia) 
dokonalého, číreho, čistého, 
nepoškvrneného, nerozpoleteného a 
nerozdeleného. Upnutí k Jedinému – a 
tým je Boh. 



Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

SVÄTOSŤ 

LÁSKA 

rozkoš 

majetok 

zábava 

moc, sláva 

A TERAZ BLAHOSLAVENSTVÁ...  

BOŽÍ ŽIVOT 

SVETSKÝ ŽIVOT 

šíriaci Pokoj 

Všetky tieto veci sú už len dočasnými 
nástrojmi, v okamihu, keď Pokoj 
nastane, budú zbytočné...: 

„Veď Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale 
spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.“ (Rim 
14,17 SSV) 

Pokoj – to je dokonalosť, dovŕšenosť 
všetkého a vo všetkom. Šíriť Pokoj 
znamená zasvätiť život tomu, aby sme 
dokonalí boli a iným pomáhali byť 
dokonalými. 



Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

SVÄTOSŤ 

LÁSKA 

rozkoš 

majetok 

zábava 

moc, sláva 

A TERAZ BLAHOSLAVENSTVÁ...  

BOŽÍ ŽIVOT 

SVETSKÝ ŽIVOT 

prenasledovaní pre 
Spravodlivosť 

Čokoľvek z toho bez váhania obetujú, 
ale nevzdajú sa Dokonalosti, Svätosti – 
Spravodlivosti! 

„Až do tejto hodiny sme hladní, smädní a nahí, bijú 
nás päsťami, sme bez domova,  12 ťažko pracujeme 
vlastnými rukami; keď nás preklínajú, my žehnáme, 
keď nás prenasledujú, my to znášame“ (1 Kor 4,11-
12 SSV) 

Oddaní dokonalosti a túžiaci po nej 
viac, než po všetkom ostatnom! 



Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

SVÄTOSŤ 

LÁSKA 

rozkoš 

majetok 

zábava 

moc, sláva 

A TERAZ BLAHOSLAVENSTVÁ...  

BOŽÍ ŽIVOT 

SVETSKÝ ŽIVOT 

prenasledovaní pre 
Krista 

Kvôli Nemu strácajú všetko – ba aj 
samých seba! 

„Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale 
kto stratí svoj život (dosl. svoju dušu, samého seba) 
pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8,35 
SSV) 

A aj sama dokonalosť a svätosť 
nachádza svoje zavŕšenie v láskyplnej 
vernej oddanosti Milovanému, 
Ženíchovi, Kristovi! 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Prežitie 

Istota 

Spoločnosť 

Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 

Transcendencia 

SVÄTOSŤ 

LÁSKA 

rozkoš 

majetok 

zábava 

moc, sláva 

OTÁZKA... 

BOŽÍ ŽIVOT 

SVETSKÝ ŽIVOT 
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chudobní v duchu

plačúci nad zlo

tichí, ušľachtilí,...

lační a smädní po 
spravodlivosti

milosrdní

čistého srdca

šíria Pokoj

prenasledovaní pre 
spravodlivosť (= Božie 
veci)

prenasledovaní pre Krista



chudobní v duchu

plačúci nad zlo

tichí, ušľachtilí,...

lační a smädní po 
spravodlivosti

milosrdní

čistého srdca

šíria Pokoj

prenasledovaní pre 
spravodlivosť (= Božie 
veci)

prenasledovaní pre Krista
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Dôležitosť 

Sebaaktualizácia 
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SVÄTOSŤ 
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zábava 

moc, sláva 

... A ODPOVEĎ 

BOŽÍ ŽIVOT 

SVETSKÝ ŽIVOT 
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Tento životný štýl nie je niečím, čo ak pretrpíme a 
vydržíme, za odmenu dostaneme Božie kráľovstvo! 

Tento životný štýl JE Božím Kráľovstvom – pretože je 
životným štýlom Boha, Božím Životom a teda aj 
zdrojom blaženosti Boha a všetkých spasených s ním 
a v Ňom! 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Aký  
OSOBNÝ ZÁVER  
si z dnešného 
textu 
odnesieme? 
Čo nás oslovilo? 



APLIKÁCIA: 
 
Ako sa všetko 
toto doteraz 
uskutočňovalo v 
živote nás, 
farnosti,...? 



ASIMILÁCIA: 
 
Čo by sme na 
živote nás / 
farnosti mali 
zmeniť, aby sme 
zodpovedali 
výzve Písma? 



PREDSAVZATIE 
 
Aký konkrétny 
záver si z 
dnešného textu 
odnesieme? 



diel ôsmy... 

inky 2016 


