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1) KÁZÁNÍ NA HOŘE

20  A on pozdvihl oči ke svým učedníkům a říkal: „Blahoslavení jste vy chudí, neboť 
vaše je Boží království.
21  Blahoslavení jste vy, kteří nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blahoslavení 
jste vy, kteří nyní pláčete, neboť se budete smát.
22  Blahoslavení jste, když vás lidé budou nenáviděta když vás vyloučí, potupí a 
zavrhnou vaše jméno jako zlé kvůli Synu člověka.
23  Radujte se v onen den a jásejte; neboť hle, hojná je vaše odměna v nebi. 
Vždyť totéž dělali jejich otcové prorokům.
24  Běda však vám bohatým, neboť již máte své potěšení.
25  Běda vám, kteří jste nyní nasyceni, neboť budete hladovět. Běda vám, kteří se 
nyní smějete, neboť budete naříkat a plakat.
26  Běda, když o vás budou všichni lidé mluvit dobře; vždyť totéž činili jejich otcové 
falešným prorokům.“

LUK.6.3-1A/12



1) KÁZÁNÍ NA HOŘE

6:27  „Ale vám, kteří slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás 
nenávidí. 28  Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám činí 
příkoří. 29  Tomu, kdo tě bije do tváře, nastav i druhou a tomu, kdo ti bere plášť, 
neodepři ani košili. 30  Každému, kdo tě žádá, dávej, a od toho, kdo ti bere, co je 
tvoje, nežádej nic nazpět. 31  Jak chcete, aby lidé činili vám, i vy stejně čiňte jim.
32  A jestliže milujete ty, kteří milují vás, jakou máte zásluhu? Vždyť i hříšníci milují ty, 
kdo je milují. 33  A jestliže činíte dobře těm, kteří činí dobře vám, jakou máte 
zásluhu? I hříšníci dělají totéž.
34  A půjčíte-li těm, od kterých máte naději dostat to zpět, jakou máte zásluhu? I 
hříšníci půjčují hříšníkům, aby to zase dostali nazpátek.
35  Ale milujte své nepřátele a čiňte dobře, půjčujte a neočekávejte něco na 
oplátku. A vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, protože on je 
dobrotivý k nevděčným i zlým.
36  Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.“
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2) BYLO TO NA HOŘE?

Lukáš 6:12  Stalo se v těch dnech, že vyšel na horu, aby se pomodlil. …. 13  Když 
nastal den, zavolal své učedníky a vybral z nich dvanáct, které také pojmenoval 
apoštoly....17  Sestoupil s nimi dolů a na rovině se zastavil; a s ním veliký zástup jeho 
učedníků a veliké množství lidu z celého Judska a Jeruzaléma i od pobřeží Týru a 
Sidónu; 

Marek 3:13  Vystoupil na horu a zavolal k sobě ty, které sám chtěl. I odešli k němu.

Matouš 5:1  Když spatřil zástupy, vystoupil na horu. A když se posadil, přistoupili k 
němu jeho učedníci. 2  Otevřel ústa a učil je:

Jsou 2 možnosti – buď použil podobné kázání na dvou místech a nebo vystoupil na 
horu, sestoupil a poté znovu na horu vystoupil.
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3) KOMU TO ŘÍKÁ?

Lukáš 6:20  A on pozdvihl oči ke svým učedníkům a říkal: „Blahoslavení jste vy 
chudí, ….

Mluví k učedníkům, oslovuje je vy

Jedná se tedy o požadavky, které má na své učedníky, všechny toto pravidla 
můžeme dodržovat, jen pokud vydáme svůj život do Božích rukou.

Pokud jste ještě nepozvali Ježíše do svého srdce, tak můžete tak učinit právě teď – 
Ježíši, vstup do mého srdce, buď mým Pánem a odpusť mi všechny moje hříchy.

Jedině když se znovuzrodíme z Božího Ducha, pak jsme schopni dělat to, co zde 
Ježíš říká, bez něho, tedy ze svých sil, to nejsme schopni naplnit
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4) POŽEHNANÝ

Lukáš 6:20  A on pozdvihl oči ke svým učedníkům a říkal: „Blahoslavení jste vy 
chudí, ….

Co to ale znamená?

Makarios – teologický lexikon uvádí, že makarios v Novém zákoně popisuje vždy 
osoby a niky ne činnosti, proto není požehnaná chudoba jako taková, ale ten ten 
chudý. Tato chudoba není stav, kdy nic nevlastníte, ale kdy jste ode všeho 
odděleni.
Makarios = štěstí bez ohledu na okolnosti, tedy člověk, který je ve světě, ale není 
závislí na tomto světě, jeho spokojenost pochází od Boha, ne od okolností.
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5) LIDSKÁ MĚŘÍTKA

Lidská a Boží měřítka o tom, co je štěstí se od 
sebe dost liší:

Šťastní (blahoslavení) jsou:
- chudí
- hladovějící
- plačící
- pronásledovaní, nenávidění

Podle lidských měřítek to není moc velké 
štěstí

Aristoteles: Blažený (makarios) je ten, kdo 
nalezl smysl života
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6) BLAHOSLAVENÝ CHUDÝ

20  A on pozdvihl oči ke svým učedníkům a říkal: „Blahoslavení jste vy chudí, neboť 
vaše je Boží království.

- Chudoba je spíše prokletím, ne požehnáním. Zde nemluví o lidech, kteří jsou 
chudí např. kvůli lenosti nebo pití alkoholu, zde Ježíš mluví o těch, kteří kvůli Ježíši 
(Synu člověku) nebudou sobečtí, ale budou ochotni dávat, uskromní se. Boží 
království patří těm, kdo se spokojí s tím, že jejich běžné potřeby jsou zajištěny
- I když máme majetek, tak máme být makarios – tedy lidmi, kteří své štěstí 
nezakládají na svém majetku
- Postoj chudoby – bohaté nikoho nepotřebují, ale náš postoj by měl být, jsme těmi 
chudými, že potřebujeme pomoct od Boha, musíme mít postoj pokání, že se 
nemáme povyšovat nad druhé (máme být chudí duchem). 
Uvědomujeme si vlastní nedostatečnost před Bohem? Jen setkání s Bohem nás 
promění.
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7) BLAHOSLAVENÝ HLADOVÝ

21  Blahoslavení jste vy, kteří nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. 

- Jistě zde není myšlení, že šťastní jsou ti, kdo umírají hladem, trpějí podvýživou, 
hladoví v důsledku válek, … Požehnaní jsou ti, kdo si odepřou jídlo a radosti světa 
kvůli Ježíši. Jsou to ti, kteří jsou ochotni vystačit si s jednoduchou levnější stravou jen 
proto, aby druhým mohli přinést evangelium, pomáhat druhým.

- Pokud hladovíme a žízníme po Bohu, pak budeme nasyceni

- Pokud hladovíme a žízníme po spravedlnosti, pak budeme nasyceni. Pokud 
máme touhu žít a jednat spravedlivě, pak nás nasytí – on nás ospravedlňuje. 
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7) BLAHOSLAVENÝ PLAČÍCÍ

21  …. Blahoslavení jste vy, kteří nyní pláčete, neboť se budete smát.

- zármutek sám o sobě není požehnáním. Požehnáním jsou všechny slzy prolité kvůli 
Ježíši, všechno co jste museli udělat kvůli němu a tomu, že ctíte jeho slovo.

- jedná se také o zármutek nad druhými lidmi, kdy jsme se modlili za ty, co neznají 
Boha, za to budeme odměněni

- blahoslavený je také zármutek nad vlastní hříšností, takové Bůh potěšuje
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8) BLAHOSLAVENÝ TRPÍCÍ

22  Blahoslavení jste, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a 
zavrhnou vaše jméno jako zlé kvůli Synu člověka.
23  Radujte se v onen den a jásejte; neboť hle, hojná je vaše odměna v nebi. 
Vždyť totéž dělali jejich otcové prorokům.

- Toto blahoslavenství není určeno těm, kteří trpí za své vlastní hříchy nebo 
hloupost. Je určeno těm, kteří jsou opovrhovaní, vyloučení, káraní a očerňovaní za 
svou věrnost Kristu a jeho slovu.
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8) BLAHOSLAVENÝ TRPÍCÍ

22  Blahoslavení jste, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a 
zavrhnou vaše jméno jako zlé kvůli Synu člověka.
23  Radujte se v onen den a jásejte; neboť hle, hojná je vaše odměna v nebi. 
Vždyť totéž dělali jejich otcové prorokům.

- když nás nikdo nemá rád, tupí nás, pomlouvá nás, tak na tom není nic 
požehnaného. Ale všechno toto můžeme vytrpět, pokud to děláme kvůli Pánu, z 
lásky k němu a to Bůh ví. Lidé neznají naše motivy, ale zná naše motivy. A pokud 
máme správné motivy, pak to Bůh vidí a odmění to.

- je to přirovnáno k prorokům – oni mluvili Boží slovo, co jim Bůh dal na srdce bez 
ohledu na to, co říkali lidé. Často prožívali utrpení, protože poslechli Boha. Součástí 
toho, že posloucháme Boha je protivenství.
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9) IDEÁLNÍ UČEDNÍK

Věci, které jsou prokletím se pro následovníky Krista mění v požehnání

Čtyři blahoslovenství popisují ideálního následovníka Krista

- obětavý (ten, co snáší chudobu a hladovění)

- pomáhající (ten, co pláče za národ, za druhé)

- věrný, trpělivý (ten, co i přes potíže nemění své postoje) 
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10) BĚDA BOHATÝM

24  Běda však vám bohatým, neboť již máte své potěšení.

- Stále si musíme uvědomovat, že Ježíš mluví ke svým učedníkům. Tento výrok není 
proti všem bohatým – Abraham byl ve své době jeden z nejbohatších lidí na světě, 
Izák byl ještě bohatější a přitom to byli lidé, kteří celým srdcem milovali Boha.

- Zde je varování všem křesťanům, kteří chtějí hromadit poklady na zemi (máme si 
ukládat poklady v nebi).
- Pokud nepoužíváme majetek a bohatství, které nám Bůh dal pro Boží království, 
ale jen pro sebe, pak možná máme potěšení teď, ale co nám řekne Bůh, až 
budeme stát před ním.
 
2 Korintským 9:8  A Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste měli 
vždycky ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek,
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10) BĚDA NASYCENÝM

25  Běda vám, kteří jste nyní nasyceni, neboť budete hladovět. 

- můžeme si užívat do sytosti zážitků v tomto světě a tím se sytit. Ale Bůh touží 
abychom sytili druhé tím, co dostaneme od něho.
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11) BĚDA VESELÝM

Běda vám, kteří se nyní smějete, neboť budete naříkat a plakat.

- Písmo nám na mnohých místech říká, že se máme radovat, veselit, 
potěšovat. Tady jde o něco jiného – máme plakat nad špatnostmi 
tohoto světa, nad věcmi, které způsobují, že se mění duchovní klima, 
že ustupujeme z pozic, které máme držet

- Někteří tyto věci vůbec neprožívají, spíše žijí v neustálé zábavě a 
potěšení
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12) BĚDA VESELÝM

26  Běda, když o vás budou všichni lidé mluvit 
dobře; vždyť totéž činili jejich otcové falešným 
prorokům.“

- na jedné straně byli proroci poslaní Bohem, 
kteří mluvili jen to, co jim Bůh řekl. Ti prožívali 
trápení. Na druhé straně byli falešní proroci, 
kteří mluvili to, co jim Bůh neřekl (mluvili klam) a 
těch si lidé často velmi vážili. Vypadali velmi 
zbožně.

- jsou křesťané, které mají všichni rádi – jsou milí, 
usměvaví, laskaví, ale nikdy nikomu neřeknou 
pravdu, která by byla potřeba říct. Pravá láska 
znamená mluvit pravdu, Bůh je pravda.
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