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Blahoslavení chudí duchem 
 

Úvod 

Dobrý den, chtěl bych se dnes věnovat začátku kázání na hoře, kde Pán Ježíš Kristus říká 

Matouš 5,3 „Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království Nebes. 

Modlitba 

… 

Kázání na hoře 

Nejdříve krátké uvedení do kontextu. Ježíš je pokřtěný, jde na poušť a tam probíhá jeho 

čtyřicetidenní půst. Když je vyhladovělý, zažívá satanova pokušení, a těm odolá. Pak začíná 

povolávat své první učedníky. Čteme, že učí, přináší evangelium o Božím království, 

uzdravuje nemocné, a tak se přirozeně pověst o něm roznáší a stále více lidí ho chce 

následovat, třeba i jen ze zvědavosti. O těchto lidech se píše jako o zástupech a pak čteme 

následující: 

Matouš 5,1 Když spatřil zástupy, vystoupil na horu. A když se posadil, přistoupili k 

němu jeho učedníci. 2Otevřel ústa a učil je: 3„Blahoslavení chudí duchem, neboť 

jejich je království Nebes. 4Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. 

5Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví. 6Blahoslavení ti, kdo 

hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. 7Blahoslavení 

milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. 8Blahoslavení čistého srdce, neboť oni 

uvidí Boha. 9Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími 

syny. 10Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je 

království Nebes. 

Vidíme tedy, že Ježíš toto mluví přímo k učedníkům, ale kolem nich jsou zástupy, které to 

určitě také poslouchají – podobně jako když dnes máme kázání pro lidi, kteří jsou Ježíši 

nějakým způsobem blízko, ale určitě z nich mají velký užitek i lidé, kteří cestu k němu 

teprve hledají. 

Tohle Ježíšovo kázání by nám mělo nějakým způsobem ukázat, co je pro Boha důležité. 

Když si vzpomeneme na Starý zákon, na předchozí část Bible, tak tam vidíme, jak jdou lidé 

od Boha od počátku. Čteme si příběh Adama a Evy, kteří ví, co u dokonalého Boha nemůže 

obstát, přesto mu nevěří. Pak třeba při příběhu Kaina a Ábela vidíme vraždu, a myslím si, 

že Kain moc dobře věděl, že tím hřeší, tedy že dělá něco, co je pro Boha nepřípustné. 
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Dokonce Bůh při rozhovoru s Kainem ještě před vraždou používá slovo „hřích“ 

s významem „něco nepřípustného, nečistého pro Boha“ a Kain proti tomu neprotestuje, 

že by tomu snad nerozuměl. Pak čteme třeba v příběhu Noeho, že věděl, že jsou zvířata 

čistá a nečistá, přestože přesnější výčet čistých a nečistých zvířat říká v Bibli Bůh Mojžíšovi 

až mnohem později. Stejně tak desatero přikázání, které Bůh dává Mojžíšovi na hoře, není 

zas tak moc překvapivé. Někdo by mohl říci, že až tam se přece píše „nezavraždíš“ a že 

tedy Kain toto přikázání neznal, ale ve skutečnosti všichni tušíme, co je správné a co ne. 

Ale občas máme toto tušení pokřivené hříchem a je třeba nás přivést zpět na správnou 

cestu, otočit nás k Bohu. 

Asi i proto po vyjití z Egypta dává Bůh Mojžíšovi pro Izraelce desatero přikázání. Ne proto, 

že by do té doby nikdo nevěděl, že má mít na prvním místě Boha, že nemá krást a vraždit, 

nebo třeba i to, že se mají občas zastavit pro čas s Bohem, což jako otroci moc nemohli. 

Ale proto, že prostě byli nasměrovaní někam jinam, na život otroků, kteří sice museli dřít, 

ale nějak přežívali a na život otroků si zvykli. Pak pro ně bylo těžké svůj způsob života 

změnit a možná tím, že ztratili své předchozí „jistoty“, se najednou neměli čeho chopit, o 

co se opřít. Proto dostávají od Boha desatero, které jim ukazuje, co je pro Boha důležité, 

jaký mají mít postoj k Bohu a jaký mají mít postoj k sobě navzájem. Dostávají to jako 

připomenutí, kam se mají obrátit. 

V době příchodu Ježíše opět vidíme nějaké nastavení židovského národa. Čteme, jak si 

třeba farizeové zakládali na veřejných modlitbách, na tom, že dodržovali nařízení do 

trošku nesmyslných detailů, například že dávali desátky z máty, kopru a kmínu – 

mimochodem představte si, jak to při průměrné spotřebě těchto věcí u Vás doma 

odpočítáváte desetinu a nesete k oběti do chrámu, aby všichni kolem viděli, jak jste před 

Bohem poctiví. Nebo třeba sobotní odpočinek brali tak, že v sobotu raději někomu 

nepomohou, než aby v sobotu pracovali a podobně. Oni ale nějakým způsobem s Bohem 

žili a věřím tomu, že spousta z tehdejších Izraelců měla srdce u Boha a šlo jim o to Bohem 

žít – že třeba znali dobře Boží zákon a snažili se dle něj žít. Jen prostě pokud začneme 

v některých věcech ujíždět trochu, tak časem ujíždíme více a více a ani nezpozorujeme, že 

najednou jdeme úplně jinam. 

Čili podobně jako Bůh dává Mojžíšovi na hoře takový kompas pro zorientování, i zde Ježíš 

na hoře dává vodítko, na co se doopravdy soustředit. A muselo to pro dost tehdejších lidí 

znít dost překvapivě. Stejně jako to zní dost překvapivě pro nás.  

Já bych řekl, že je to na první pohled až šílené. Vždy tam čteme dvojici stav člověka a co 

se mu dostává nebo co se mu dostane. A u toho stavu člověka je to občas něco, co bychom 

skoro označili za prokletí – vážně chceme být někdo, kdo pláče? Kdo hladoví a žízní, i když 

po spravedlnosti?  
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Minimálně je to takový paradox, jde to proti klasickému světskému vnímání požehnání. 

Dobrý je přece ten, kdo něco dobrého dokázal. Nebo dobrý je ten, komu se ve všem daří, 

koho nepostihnou žádné problémy, kdo si sám dokáže svůj život dobře zařídit, kdo má 

majetek a rodinu. To je přece ve světě naprosto běžné. Občas vidím, jak lidé hrdě nosí 

trička s nápisy typu „já jsem šéfem svého života“ či „můj úspěch záleží jen na mě“. Když 

se jdeme někam takzvaně prodat, třeba jdeme na pracovní pohovor, tak přirozeně 

vyzdvihujeme své zásluhy, naše předchozí zkušenosti či vzdělání, co jsme kde dokázali. 

Říkáme, co můžeme za sebe nabídnout, a ve světě to tak prostě funguje. Neříkáme „no, 

víte, já jsem chudý duchem, jsem tichý a žízním po spravedlnosti“ – to by nám ve světě 

moc nepomohlo, spíše bychom tím mohli některé lidi kolem vyděsit. 

Ježíš ukazuje na to, že pro Boží království nám nepomůžou naše domnělé zásluhy. 

Chudí duchem 

V desateru daném Mojžíšovi můžeme vidět první část věnovanou vztahu k Bohu a druhou 

část věnovanou vztahu mezi lidmi. Podobně zde můžeme vidět osm takzvaných 

blahoslavenství, které se týkají různých postojů v našem životě. Někdy se k nim přidávají 

další blahoslavenství, která se v podobné struktuře dále v Novém zákoně objevují, ale to 

není podstatné. Já bych se chtěl soustředit na to, co Ježíš řekl jako první, a přečtu to 

v několika překladech: 

 [CSP] Matouš 5,3 „Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království Nebes. 

[Bible21] Matouš 5,3 "Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království. 

[CEP2001] Matouš 5,3 „Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. 

[KB1613] Matouš 5,3 Blahoslavení chudí duchem, nebo jejich jest království 

nebeské. 

[Pavlik_CZ] Matouš 5,3 Blaženi chudí v duchu, protože těch je království nebes. 

Pojďme se na tento kousek, na to první blahoslavenství, podívat trochu blíže. Vidíme 

v tom obecně, kdo je chudý duchem, je nějakým způsobem blahoslavený nebo je mu 

z Božího pohledu blaze, protože je jeho Nebeské království. Jinak řečeno, ten se dostává 

do nebe, dostává se k Bohu. 

Co to tedy je, to chudí duchem? Vždyť snad máme být naplnění Duchem Svatým, tedy 

máme být bohatí duchem? 

Význam, který nás může napadnout, je, že se jedná o nepříliš intelektuálně zdatné lidi, 

kteří věci zas tak moc neřeší a tím pádem mohou být šťastnější, blaženější než my, kdo 

jsme přece chytří, vidíme souvislosti, a tak tak naivní a šťastní být nemůžeme.  Ale tento 
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význam by nám moc nezapadal do evangelia – do toho, že pravý pokoj můžeme nalézt ne 

skrze nevědomost, ale skrze uvědomění si odpuštění hříchů od Boha. 

Koukněme se na to slovo chudý. Jako chudého si můžeme představit žebráka, který 

prakticky nic nemá. Člověka, který je tak chudý, že už mu nezbývá než žít jen z darů. Může 

to být člověk, který má majetek nejen žádný, ale dokonce třeba záporný – zbankrotoval, 

je v exekuci a dluží, kam se podívá. Už dávno musel potlačit svou hrdost, že si přece 

pomůže sám, že žádné dary nepotřebuje, natož aby se jich doprošoval. Naopak, když mu 

někdo něco dá, vezme si to a třeba o tom ani moc nepřemýšlí – prostě takové je jeho 

nastavení. Nemá nic, co by mohl nabídnout zpět. Prostě ho okolnosti donutily přiznat si, 

že bez dalších kolem a bez darů se ve své současné situaci neobejde. To se týká 

materiálního světa, světa financí, tam si to určitě dokážeme představit. 

Ježíš tu podobně hovoří o stavu duchovním, jde tedy mnohem hlouběji. Chudý v duchu 

jsem tehdy, když si uvědomím svůj stav žebráka před Bohem. Vím, že duchovně jsem 

nejen na nule, ale v hlubokém záporu. Ve stavu, kdy nemůžu Bohu vůbec nic nabídnout, 

naopak Bohu dlužím tak moc, že je to neunesitelné. Ve stavu, kdy si můžu od Boha věci 

brát jen jako dary.  

Ten obrovský dluh je způsobený mým hříchem. Správně bych měl za vše špatné ve svém 

životě Bohu zaplatit. Bůh jasně říká, že mzdou hříchu je smrt, měl bych tedy zaplatit svou 

smrtí, svým odloučením od Boha, od jakéhokoliv jeho požehnání, od jakéhokoliv jeho 

daru. Ježíš Kristus ale přišel, aby za tento dluh zaplatil. Když umírá na kříži, říká, že je 

dokonáno, že je zaplaceno. Dává nám život věčný jako dar. 

Na nás je jen si jako žebráci tento dar vzít. Není to o tom něco lidem kolem sebe nebo 

dokonce Bohu dokazovat, je to o tom prostě jen potlačit svou hrdost v tom, že si pomůžu 

sám, o tom uvědomit si svůj stav před Bohem, kde se veškerá hrdost hned ztratí, a ten dar 

věčného života si vzít. Stejně jako není v ničem žebrákova zásluha, že si vezme dar od nás, 

stejně tak není naše žádná zásluha v tom, že přijímáme dar od Boha. 

Uvědomme si ale, že blahoslavenství mluví o nastavení mysli. Neříká se tu, kdo byl jednou 

chudý duchem, má nebeské království. Neříká se tu, že kdo se jednou pomodlil takzvanou 

modlitbu spasení, kde řekl, že Boha uznává za svého spasitele, má nebeské království. 

Mluví se o stavu, který je trvalý. Člověk, kterému patří nebeské království, tedy království, 

kde je králem Bůh, se nepozná tak, že dělá dobré věci – koneckonců dobré skutky dělají i 

lidé, kteří v Boha nevěří a v některých případech i více než mnozí věřící – může to tak 

vypadat i proto, že to více dávají najevo před ostatními. Člověk, kterému patří království 

Nebes, není ani člověk, který chodí třeba do církve, účastní se církevních aktivit. Člověk, 



5 
 

který patří do nebeského království, je člověk, který si trvale uvědomuje svůj stav před 

Bohem 

Je to člověk, který si uvědomuje, že je totálně chudý, že nemá nic, co by Bohu nabídl. 

Uvědomuje si, že není po duchovní stránce bohatý, ale je pokorný. Nejde o to, že by 

takový člověk nehřešil, jde o postoj k hříchu. O to, že ví, že kdykoliv může k Bohu přijít, 

poprosit o odpuštění a je mu okamžitě odpuštěno. 

Pokud mám totiž postoj, že jsem dobrý, nepřijdu k Bohu. Pokud něco mám, tak to už 

nepotřebuji jako dar. Pokud mám plné ruce, už do nich nemůžu nic dalšího přijmout. 

Ale Ježíš mluví o tom, že máme prosit, že máme žádat. A vzít si něco jako dar může být 

těžké. Může to být těžké mezi lidmi, nechceme prostě zůstat nic dlužni. My si ale můžeme 

uvědomovat svůj stav duchovní chudoby před Bohem a dary s vděčností přijímat. Protože 

církev netvoří lidé, kteří jsou nějakým způsobem nejlepší, ale lidé s postojem „nemám 

nic“, kteří ví, že zoufale potřebují Boží pomoc – a Bůh často pomáhá skrze lidi kolem nás. 

V Bibli často vidíme, jak si Bůh začíná lidi používat ve stavu, kdy před Bohem kapitulují. 

Kdy prostě padnou na tvář, vidí, že nemají Bohu co nabídnout, občas to i Bohu dávají 

najevo, že si má raději najít někoho jiného. Ať už se jedná o Mojžíše, o starozákonní 

proroky jako Izajáš nebo Ezechiel, o apoštoly a podobně. Vidíme třeba apoštola Petra, jak 

se horlivě snaží ve všech situacích, ale až ve chvíli, kdy si uvědomí, že před Ježíšem vlastně 

nemá co nabídnout, že selhává i v tom zdánlivě nejjednodušším, si ho Ježíš povolává do 

služby. 

To nastavení mysli tu před zhruba měsícem připomínal Honza Pešek, kdy připomínal 

příběh o celníkovi a farizeovi. Farizeus děkuje, že není jako ostatní, dokonce se před 

Bohem chlubí, jak se dvakrát týdně postí – prostě soustředí se na svou dokonalost a o nic 

nežádá. Celník nechce ani pozdvihnout oči k nebi a jen prosí o milost. Ježíš pak jasně říká, 

že ospravedlněn po své modlitbě odchází celník, ne farizeus. Proto bylo potřeba a nadále 

je potřeba se dívat na to, na co upozorňuje Ježíš ve svém kázání na hoře – že jde o stav 

před Bohem, ne o to, jak jsme dokonalí ve svých skutcích. 

Podobně jako když se bohatý mladík ptá Ježíše Krista, doslova „co dobrého mám učinit, 

abych obdržel věčný život?“ To je přece docela dobrá otázka, on chce věčný život. Ale 

vidíme tam to nastavení – já mám bohatství, nepotřebuji dary, ale můžu něco učinit, jen 

kdybych věděl co. Když ale dostane odpověď, aby prodal svůj majetek, zarmoutí ho to. 

Nejde ale o majetek – jsou bohatí lidé, kteří si uvědomují svou závislost na Bohu, a jsou 

chudí lidé, kteří o Bohu nechtějí ani slyšet. Jde o to, že tomuto mladíkovi ono bohatství 

asi způsobilo nastavení mysli k nezávislosti. 
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Blahoslavení 

Soustředili jsme se teď na to chudí v duchu. Co to znamená, že je člověk blahoslavený, že 

mu je blaze, že je požehnaný? Když je někomu blaze, můžeme pod tím vidět určitý stav 

spokojenosti. Ale být šťastný nebo spokojený může být trochu subjektivní. Myslím si, že 

i něco takového se zde skrývá – pokud vím, že jsem chudý a že tím směřuji k obrovskému 

bohatství, které nabízí Bůh, můžu se z toho radovat. Myslím si, že tam je i něco, co je 

objektivní i z Božího pohledu, a to konkrétně to, že na základě tohoto prvního 

blahoslavenství může člověk vědět, že mu patří Boží království. Že s tímto postojem Bůh 

člověku říká „patříš mi“, i když to tak třeba z čistě lidského pohledu v daný okamžik vidět 

nemusíme. To, co vypadá jako špatná situace, ve které bychom být nechtěli, a kde žádné 

blaho ani nepociťujeme, ve skutečnosti vede k vítězství. Nejedná se tak o dosvědčení od 

lidí, jako třeba našich přátel nebo rodiny, protože lidé nevidí do našeho nitra, ale jedná se 

o dosvědčení od Boha. 

To slovo navazuje na Žalm 1, který mluví o blahoslaveném muži, který jde po správné 

cestě Božího zákona. Stejné slovo se v Žalmech vyskytuje vícekrát a kontext vyjadřuje stav 

hluboké spokojenosti, který je trvalý pro ty, kdo ví, že jim bylo odpuštěno, pro ty, kdo žijí 

v bázni před Bohem, kteří mu důvěřují a činí jeho vůli. 

Je zajímavé, že pouze první a poslední blahoslavenství dle toho textu, co jsme si četli, říká 

„jejich je království nebes“. Týká se to chudých v duchu a pronásledovaných pro 

spravedlnost. Nejde mi teď ani o to království nebes, protože ty další blahoslavenství se 

toho nějak dotýkají také. O nebeském království mluvil minule Zdeněk Mann i v souvislosti 

s jedním dalším blahoslavenstvím. Co je zajímavé, je ten přítomný čas - „jejich je království 

nebes“. Ostatní blahoslavenství říkají, že něco bude v budoucnosti naplněné, zatímco ten 

stav chudoby v duchu má naplnění hned. 

Podobně jako u desatera, kde první přikázání o jedinečnosti Boha tvoří základ pro další 

přikázání, zde první blahoslavenství týkající se chudoby v duchu tvoří základ pro další 

blahoslavenství. Vše prostě vychází z toho, že si uvědomujeme, že jsme před Bohem 

zoufalí, že si sami nepomůžeme. 

Pokud si toto uvědomíme, může nás může naplnit pokoj, můžeme dospět k tomu, že jsme 

blahoslavení na základě Božího zaslíbení. Vidíme, že pokud dáme náš život Bohu, jak jen 

to dovedeme, nemusíme se o svou budoucnost bát, ale můžeme žít s tím, že věci 

s důvěrou necháváme v Božích rukou. Bůh po nás ale v tomto nechce pasivitu, ale 

uvědomění si závislosti na něm a o neustálé prosby. Ne o hledání požehnání a darů, ale o 

hledání Jeho s tím, že to důležité nám pak bude přidáno, protože sami sobě požehnat 

nemůžeme. 
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Pokání 

Máme tu tedy kontrast – na jedná straně lidi chudé duchem, kteří si uvědomují svou 

závislost na Bohu. Nemá to co do činění s materiální chudobou, jak vidíme třeba na 

příkladu Abrahama nebo Davida. Na druhé straně lidi bohaté duchem, tedy lidi, kteří jsou 

sami u sebe dobří a spravedliví, kteří Ježíše Krista nepotřebují – jako třeba ten farizeus, 

který se před Bohem vychloubal. 

Do takového stavu se můžeme velmi jednoduše dostat i my, koneckonců Bůh takto varuje 

sbor v Laodicei: 

Zjevení 3,17 Neboť říkáš: Jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi 

ubohý, politováníhodný a chudý, slepý a nahý. 

Co s tím, jak se dostat do toho správného stavu? Pokud si někdo říká, že nic nepotřebuje, 

tak k tomu dostává o kousek dále návod: 

Zjevení 3,19 Já usvědčuji a kárám ty, které miluji; buď tedy horlivý a učiň pokání. 20 

Hle, stojím u dveří a tluču; kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a 

budu s ním večeřet a on se mnou. 21 Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na 

můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůn. 

Máme tedy činit pokání, to znamená obrátit se k Bohu. Ježíš Kristus tluče na dveře, chce 

být s námi, a tomu, kdo mu otevře, bude s ním. Tomu, kdo uzná, že potřebuje Boha stále, 

že je ubohý, politováníhodný a chudý, slepý a nahý, dá Boží království. 

I pokání je něco, co máme činit stále, není to jednorázová věc. Když Martin Luther přibil 

na dveře kostela svých 95 tezí, zněla první z tezí takto 

1. Když náš Pán a mistr Ježíš Kristus řekl: „Čiňte pokání,“ chtěl, aby celý život 

věřícího byl pokáním. 

Ono to pak nějak pokračuje, ale pro nás je důležitá právě ta první teze – že nejde o 

jednorázové zastavení se, ale spíše o nastavení kurzu směrem k Bohu pro celý náš život. 

Závěr 

Tak tedy na závěr – Pán Ježíš dává zvláštní zaslíbení Božího království těm, kdo jsou chudí 

v duchu, kdo před Bohem uznají, že mu nemohou po žádné stránce, a to hlavně včetně 

stránky duchovní, nic nabídnout. I když možná netoužíme po tom být žebráci, naopak 

pracujeme pro to, abychom měli dost nejen pro sebe, tvrdí se zde něco zdánlivě 

paradoxního. 
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Boží království, nebo království Nebes, což je to samé, patří už teď těm, kdo jsou chudí 

v duchu. Ježíš říká, že takoví lidé jsou blahoslavení – i když jsou před Bohem zarmoucení 

nad svým stavem, právě to je stav, kde Bůh přináší naději a potěšení v tom, že mu právě 

takoví lidé patří.  

V nějakých oblastech našeho života můžeme mít překážku v tom, že se příliš spoléháme 

na sebe – ať už to jsou naše schopnosti, náš majetek, naše dobré skutky a podobně. Pokud 

to nastane, jakože to asi nastává pro každého v různých situacích denně, je řešení 

jednoduché – obrátit se s tím v pokání k Bohu. Jinak řečeno uznat, že i naše obdarování a 

vše, co jsme dostali, je jen od Boha, a že bez něj nemůžeme nic. Může pro nás platit 

varování, že Boží království patří chudým v duchu, a tak bychom neměli být 

samospravedliví a pyšní na to, co jsme dokázali. Blahoslavenství formulovaná Ježíšem mají 

sloužit k tomu, abychom se nasměrovali tím správným směrem, abychom si uvědomili, 

kde nemáme postoj, který u nás hledá Bůh. 

Podobně věřím, že není cílem být deprimovaní z nás samých a ze všeho kolem, ale spíše 

si uvědomovat stav svůj a stav světa kolem nás, volat za to vše k Bohu a zároveň vědět, že 

díky tomu, že si to vše uvědomujeme, patříme do Božího království. Díky tomu se právě 

ve stavu duchovní chudoby před Bohem můžeme radovat z toho, že jsme Boží děti a že 

naše životy má ve svých rukou Bůh. Že Bůh naplňuje naši touhu po duchovních potřebách, 

že náš katastrofální duchovní stav Pán Ježíš Kristus vykoupil na kříži a tím nás přivedl do 

království Nebes. Tak ať žijeme nasměrovaní tím správným směrem k Bohu a ať můžeme 

vědět, že Boží království je naše jen díky milosti a lásce Pána Ježíše Krista. 

Modlitba 

… 

 


