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Blahoslavenstvá 
ako ich (ne)poznáme... 

 

Črepiny Evanjelia  N° 

„Evanjelium to je bomba: máme 
nádej, že aspoň nejaká črepina nás  

zasiahne" 

Paralelný text 

Mt 5,1-12 

Lk 6,17-26 

Stretnutia nad Evanjeliom podľa Matúša 

Posolstvo blahoslavenstiev nie je známe, alebo 
je, lenže iba približným a nedokonalým 

spôsobom. V skutočnosti ide o nádherný text 
so zásadným významom, ktorý Matúš stavia na 

rovnakej schéme ako je dekalóg. 
Blahoslavenstvá sú teda “tabule” novej zmluvy, 

ktorá nahradzuje starú: ak žijeme ich 
posolstvo, stávame členmi Božieho kráľovstva 



6 Blahoslavenstvá 
(Mt 5,1-12) 

Matúšov a Lukášov text 
 2  Str. 

Črepiny Evanjelia  N° 

17 Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a 
veľké množstvo ľudu z  celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a 
sidonského pobrežia. 
18 Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov.  A ozdraveli aj 
tí, ktorých trápili nečistí duchovia. 
19 A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vzchádzala z neho 
sila a uzdravovala všetkých. 
20 On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní, lebo 
vaše je Božie kráľovstvo. 
 
 
21 Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, 
ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. 
 
 
 
 
 
22 Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia 
spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. 
23 Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to 
isté robili ich otcovia prorokom.  
24 Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu! 
25 Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať!  Beda vám, čo 
sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať!  
26 Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia 
falošným prorokom!  

1 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.  
 

MATÚŠ (Mt 5,1-12) LUKÁŠ (Lk 6,17-26) 



6 Blahoslavenstvá 
(Mt 5,1-12) 

Teologická a pastoračná interpretácia 
Matúšovho textu 3  Str. 

Črepiny Evanjelia  N° 

Tí, ktorí sa rozhodnú podeliť sa so všetkým čo majú: 
Blahoslavení! Pretože Boh sa o nich stará. 
 
Utláčaní: Blahoslavení! Pretože sa skončí ich utláčanie. 
 
Vylúčení: Blahoslavení! Lebo znovu nájdu dôstojnosť. 
 
Tí, ktorí žijú pre spravodlivosť: Blahoslavení! Lebo oni 
dosiahnu zadosťučinenie. 
 
Tí, čo sú vždy pripravení pomôcť: Blahoslavení! Lebo 
im Boh vždy pomôže. 
 
Tí, ktorí sú úprimní: Blahoslavení! Budú vždy v Božej 
prítomnosti. 
 
Tí, ktorí pracujú pre šťastie človeka: Blahoslavení! 
Otec je s nimi. 
 
Prenasledovaní pre ich vernosť Evanjeliu: Blahoslavení! 
Lebo Boh sa o nich stará. 

Blahoslavení tí, ktorí sa rozhodnú žiť v chudobe, lebo 
tí majú Boha za kráľa. 
 
Blahoslavení utláčaní, lebo oni budú oslobodení. 
 
Blahoslavení vydedení, lebo oni zdedia zem. 
 
Blahoslavení lační a smädní po tejto spravodlivosti, 
lebo oni budú nasýtení. 
 
Blahoslavení tí, čo pomáhajú, lebo im Boh pomôže. 
 
 
Blahoslavení čistí, lebo oni budú v intimite s Bohom. 
 
 
Blahoslavení budovatelia pokoja, lebo ich Boh uzná za 
svojich synov. 
 
Blahoslavení prenasledovaní pre ich vernosť, lebo Boh 
je ich kráľom. 

TEOLOGICKÁ INTERPRETÁCIA 
(TI) 

PASTORAČNÁ INTERPRETÁCIA  
(PI) 

MATÚŠ (Mt 5,3-10) 



6 Blahoslavenstvá 
(Mt 5,1-12) 

Štruktúra Blahoslavenstviev 
 4  Str. 

Črepiny Evanjelia  
N° 

Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich 
je nebeské je nebeské kráľovstvo. 

Blahoslavení plačúci, lebo oni 
budú potešení. 

Blahoslavení tichí, lebo oni budú 
dedičmi zeme. 

Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti,   
lebo oni budú nasýtení. 

Blahoslavení milosrdní, lebo oni 
dosiahnu milosrdenstvo. 

Blahoslavení čistého srdca, 
lebo oni uvidia Boha. 

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich  
budú volať Božími synmi. 

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, 
lebo ich je nebeské kráľovstvo. 

Dve 
blahoslavenstvá 
majú spoločné  

sloveso v 
prítomnom čase 

a výraz 
“nebeské 

kráľovstvo“  tak 
tvoria  

zhrnujúci rámec 

Tri blahoslavenstvá 
(2,3,4) vyjadrujú 
negatívne situácie 

ľudstva 

Tri blahoslavenstvá 
(5,6,7) vyjadrujú 
pozitívne postoje 

vzhľadom k 
blížnemu  

1 

2 

3 

5 

6 

4 

7 

8 

Blahoslavenstvá 2 a 3 sú 
zhrnuté v 4. Túžba po 
spravodlivosti súvisí so 

situáciami 
nespravodlivosti 

plačúcich a tichých 

Blahoslavenstvá 5 a 6 sú 
zhrnuté v 7. Činnosť 

šíriteľov pokoja  súvisí s 
postojom  milosrdných a 

čistých srdcom  

Výraz “spravodlivosť” sa nachádza na 
konci 4 a 8 blahoslavenstva a uzatvára 
každú strofu štyroch blahoslavenstiev 



6 Blahoslavenstvá 
(Mt 5,1-12) 

Blahoslavenstvá a Dekalóg (Ex 20, 2 – 17) 

 5  Str. 

Črepiny Evanjelia  N° 

Blahoslavení chudobní v duchu, lebo 
ich je nebeské kráľovstvo. 

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú 
potešení. 
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi 
zeme. 
Blahoslavení lační a smädní po 
spravodlivosti,  lebo oni budú nasýtení. 

Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu 
milosrdenstvo. 

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia 
Boha. 

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo 
ich  budú volať Božími synmi. 

Blahoslavení prenasledovaní pre 
spravodlivosť, lebo ich je nebeské 
kráľovstvo. 

Dekalóg otvára rozhodnutie Jahveho byť 
Bohom ľudu. Matúš toto Božie 
rozhodnutie vloží do prvého 

blahoslavenstva 

1 

Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol 
z egyptskej krajiny... 

Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! 

Nevezmeš meno Pána , tvojho Boha, 
nadarmo! 

Spomeň si na sobotňajší deň a 
zasväť ho! 

Cti svojho otca a svoju matku 

Nezabiješ! 

Nezcudzoložíš! 

Nepokradneš! 

Nevyslovíš krivé svedectvo proti 
svojmu blížnemu! 

Nebudeš túžiť po manželke svojho 
blížneho 
Nebudeš túžiť po dome svojho blížneho... 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

… aby sa dobre viedlo im aj ich deťom naveky! 

I. 
Tabuľa 

Povinnosti 
voči Bohu 

II. 
Tabuľa 

Povinnosti 
voči 

blížnemu 

Matúš 
nahradzuje 

povinnosti voči 
Bohu Božím 
konaním voči 

človeku  

Matúš 
nahradzuje 

povinnosti voči 
blížnemu 

postojmi voči 
druhým a 

odpoveďou zo 
strany Boha  

Dekalóg sa končí prísľubom 
šťastia.  Blahoslavenstvá 

ubezpečením, že Boh bude ich 
kráľom. 



6 Blahoslavenstvá 
(Mt 5,1-12) 

Blahoslavenstvá a e Otče náš  
 6  Str. 

Črepiny Evanjelia  N° 

Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je 
nebeské kráľovstvo. 

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú 
potešení. 

Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi 
zeme. 

Blahoslavení lační a smädní po 
spravodlivosti,  lebo oni budú nasýtení. 

Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu 
milosrdenstvo. 

Blahoslavení čistého srdca, 
lebo oni uvidia Boha. 

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo 
ich  budú volať Božími synmi. 

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, 
lebo ich je nebeské kráľovstvo. 

BOH 
1 

2 

3 

5 

6 

4 

7 

8 

Otče náš, ktorý si na nebesiach, 
(Otče náš nebeský,) 

posväť sa tvoje meno,  
(tvoje meno je sväté) 

príď tvoje kráľovstvo; 
(tvoje panovanie prichádza,) 

buď tvoja vôľa, 
ako v nebi, tak i na zemi.  
(tvoj plán sa uskutočňuje.) 

Chlieb náš každodenný daj nám dnes. 
(Dávaš nám dnes chlieb života.) 

A odpusť nám naše dlhy, ako i my 
odpúšťame našim dlžníkom. 
(Odpúšťaš nám naše dlhy, v momente, keď ich                  
odpúšťame našim dlžníkom.) 

A neopusť nás v pokušení, 
(Neopúšťaš nás v pokušení,) 

ale zbav nás od Zlého. 
(ale nás vyslobodzuješ od Zlého.) 

1 

2 

3 

5 

6 

4 

7 

8 

BLAHOSLAVENSTVÁ (Mt 5,3-12) OTČE NÁŠ (Mt 6,9-13) ŠTRUTÚRA 

ĽUDSTVO 

SPOLOČENSTVO 

NEBEZPEČENSTVO 

DEKALÓG ŠEMA IZRAEL 
Po dekalógu Mojžiš predstavuje formulu 

prijatia: Šema Izrael  

BLAHOSLAVENSTVÁ OTČE NÁŠ  Po blahoslavenstvách Matúš predstavuje 
formulu prijatia: Otče náš  



6 Blahoslavenstvá 
(Mt 5,1-12) 

Odkaz na prorokov a Exodus 
 7  Str. 

Črepiny Evanjelia  N° 

“Reč na vrchu” zahajuje Ježišovo ohlasovanie po tom, 
ako bol Krstiteľ uväznený (Mt. 4,12-17). 
Zahájil ohlasovanie Božieho kráľovstva, ktoré sa 
neriadi logikou sveta, ale princípmi, ktoré mu 
protirečia, ktoré sám Ježiš vyhlasuje ako 
“blahoslavenstvá”. 
Za blahoslavenstvami je vidieť Izaiášov prorocký    
text : 
Proroci opísali mesiášsky čas ako obdobie, kedy sa Boh 
postará o chudobných, hladných, prenasledovaných,  
neužitočných. Ježiš vyhlasuje, že tento čas už nastal. 

(Is. 61,1-3) Duch Pána, Jahveho, je na 
mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma 
hlásať radosť ubitým, obviazať 
zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť 
slobodu a spútaným oslobodenie. Ohlásiť 
rok Pánovej milosti a deň pomsty nášho 
Boha na potešenie všetkých 
zarmútených, 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.  

V záverečných veršoch 
predchádzajúcej kapitoly, 
prepojuje Ježišovu reč so 
skúsenosťou Exodu 

(Mt. 4,23-25) A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, 
hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú 
chorobu medzi ľudom. Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. 
Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rozličnými 
neduhmi a trápením, posadnutých zlými duchmi, námesačníkov a 
ochrnutých, a on ich uzdravoval. A šli za ním veľké zástupy z 
Galiley a Dekapola, z Jeruzalema, Judey a Zajordánska.  

Scéna blahoslavenstiev sa odvoláva na  knihu Exodus, v ktorej sa hovorí, že Boh, pohnutý 
súcitom so svojim zotročeným ľudom v Egypte, ho prostredníctvom Mojžiša vyslobodzuje z 
otroctva. 
Text knihy Exodus zdôrazňuje, že k Izraelu sa pridalo množstvo iných národov a vyšli na 
cestu slobody. 



6 Blahoslavenstvá 
(Mt 5,1-12) 

Začiatok  úryvku 
 8  Str. 

Črepiny Evanjelia  N° 

Keď Ježiš videl veľké zástupy,  
vystúpil na vrch. 

“zástupy”; miesto toho, aby použil slovo 
“ľud”, čo označuje “vyvolený ľud”, Matúš 
používa slovo „zástupy” , slovo, ktoré sa 

vzťahuje na všetkých, tak na ľud Izraela, 
ako aj na pohanské národy 

“Ježiš vystúpil na vrch”. Môže sa zdať, 
že Ježiš, "vidiac zástupy", sa od nich 

chce vzdialiť, ale nie je to tak. Výraz sa 
opakuje už len jeden raz v Evanjeliu 

podľa Matúša: 

V evanjeliách sú geografické miesta 
anonymné; jedná sa vždy o teologické 

miesta; označujú skutočnosť  

Pre Ježiša viac neexistuje jeden vyvolený 
ľud ; vyvolenie jedného ľudu vychádza z 

túžby po vládnutí a plodí násilie  

Ježišovo vystúpenie na vrch 
je vyjadrením jeho súcitu s 

ľudom; Ježiš sa nevzďaľuje, 
ale ho pozýva, aby vstúpil do 

Božieho kráľovstva 
zanechajúc stav stratených 

oviec a vstúpiac do stavu  
„blahoslavených" 

 A keď sa posadil  
pristúpili k nemu jeho 
učeníci. 

(Mt. 9,36) Keď videl zástupy, mal s nimi 
súcit, lebo boli zmorené a sklesnuté ako 
ovce bez pastiera.  

Matúš situuje začiatok a koniec 
Ježišovho účinkovania na „vrch", ktorý 

nemá meno 

V náboženskej kultúre tej 
doby „vrch", je miesto, kde 
Boh a bohovia komunikujú s 

ľudstvom 

Matúš slovom „vrch” odkazuje na dva 
hlavné vrchy Starého Zákon: Sinaj, na 

ktorý vystúpil Mojžiš ´, aby tam dostal od 
Boha Zákon a Sion, kde sa nachádzal 

chrám a sídlila Božia sláva  

Il “monte” di Matteo sostituisce questi 
due monti; Dio non si manifesta più in un 
tempio e nella legge, ma nelle beatitudini „posadil sa"; odkazuje na intronizáciu a 

autoritu  Mesiáša, ktorú vykonáva v 
božskej sfére z “vrchu” 

Ježiš nie je ako Mojžiš, 
ktorý vystúpil na vrch a od 

Boha dostal posolstvo; 
Ježiš, zjavenie Boha, sám 

vyhlasuje  posolstvo 

“pristúpili k nemu jeho učeníci”, aby bolo 
možné priblížiť sa k Ježišovi, treba 
rozbiť putá minulosti a náboženskej 

tradície   
Otvoril ústa a učil ich: 

“Otvoril ústa”, v Sirachovcovej knihe , 
riferito alla Sapienza, troviamo “Vyvýši ho 

nad jeho blížnych a uprostred 
zhromaždenia otvorí mu ústa.” (Sir 15,5) 

Matúš potvrdzuje, že Ježiš 
je Božie Slovo; v skutočnosti 

nečíta zo zvitku; a je tiež 
múdrosťou  



6 Blahoslavenstvá 
(Mt 5,1-12) 

Blahoslavení… 
 9  Str. 

Črepiny Evanjelia  N° 

V evanjeliu podľa Matúša, prvé slovo, ktoré Ježiš vysloví je “Blahoslavení”: je to pozvanie k 
plnému šťastiu. 
Slovo “Blahoslavení” pôvodne označovalo stav dokonalého šťastia a spokojnosti, čo bolo 
vyhradené jedine bohom. 
Slovo “Blahoslavení” je možné preložiť viac expresívnym spôsobom ako “šťastní”. 
Blahoslavenstvá sa nás pýtajú či sme, alebo nie sme šťastní a prečo. 

Spôsoby, ako pochopiť šťastie môžu byť zjednodušene vyjadrené takto: 

Je zviazané s myšlienkou vlastnenia: šťastný je ten, kto má to po čom túži. 
Je zredukované na uspokojenie sa s tým, čo máme: vidieť veci z “lepšej strany”. 

Ani jedna z týchto dvoch odpovedí neodpovedá na ponuku blahoslavenstiev, ktorá 
obsahuje 3 podmienky: 

1. Mať budúcnosť pred sebou: Ježiš nás pozýva k šťastiu teraz v perspektíve budúcnosti, 
ktorú máme pred sebou. 

2. Vytvoriť v prítomnosti vhodné podmienky: Šťastie nerastie na hocijakej pôde, potrebuje 
zvláštnu pôdu, kde môže zapustiť korene. 

3. Postaviť všetko na udalosti, ktorá sa už stala: Blahoslavenstvá neodzrkadľujú 
abstraktný ideál, ale samu Ježišovu skúsenosť. Šťastie, ktoré Ježiš ponúka je v prvom 
rade jeho. 



6 Blahoslavenstvá 
(Mt 5,1-12) 

Blahoslavení chudobní v duchu (1) 
 10  Str. 

Črepiny Evanjelia  N° 

Prvé slovo, ktoré vychádza z Božích úst je “Blahoslavení chudobní”;  
Toto prvé vyjadrenie, je ako istý druh svetla; je to najdôležitejšie slovo, vyslovené na začiatku 
taký spôsobom, podmieňuje interpretáciu všetkého, čo bude nasledovať. 
Slobodné rozhodnutie prijať podmienky chudobných, Matúš predstavuje ako hlavné 
blahoslavenstvo a podmienku pre existenciu všetkých ostatných. 

Chudobní 

Slovo “chudobní” (gr. ptochos) prekladá hebrejský koreň 
“anawim”, čo znamená “chodiť zhrbený”. 
Na začiatku v Starom Zákone Antico sa zdá, že Boh 
sa spája s bohatými: hojnosť dobier bola znakom jeho 
požehnania (Gen. 13,2 ; 26,12-13 ; 32,6 ; Sal. 112,3).  
Proroci prichádzajú s opačnou perspektívou: dobrá, 
ktoré boháči nahromadili nie sú ovocím ich poctivej 
práce a Božieho požehnania, ale výsledkom útlaku, 
klamstiev, porušovania práv najslabších (Am. 8,5-6 ; 
Mi 3,2). 
Od tej chvíle, slovo “anawim” začína označovať 
chudobných v sociálnom zmysle, ktorí svoju nádej 
vložili do Božích rúk, lebo nenašli podporu ani 
spravodlivosť v spoločnosti. 
Vedomie toho, že vo všetkom závisíme od Boha a 
pochopenie, že Boh nie je v sile a moci, tvorí 
náboženskú hodnotu slova “anawim”.  

  Lukášov pohľad 

Lukáš uvádza iné prostredie: “Zostúpil s 
nimi dolu a zastal na rovine” (Lc. 6,17), 
ktoré tak ako u Matúša môže byť 
považované za symbolické.  
Rovina je “miesto stretnutia” Mojžiša s 
ľudom na úpätí hory Sinaj. 
U Lukáša prvé blahoslavenstvo znie: 

(Lk 6,20) «Blahoslavení (vy) 
chudobní, lebo vaše je Božie 
kráľovstvo.  

Obracia sa výlučne na učeníkov, ktorí už 
opustili všetko a jednoducho potvrdzuje 
“blahoslavení (vy), chudobní” 



6 Blahoslavenstvá 
(Mt 5,1-12) 

Blahoslavení chudobní v duchu (2) 
 11  Str. 

Črepiny Evanjelia  N° 

Je veľmi dôležité pochopiť význam vyjadrenia “v duchu”, alebo “duchom”, či “skrze ducha”. 
Neoznačuje Ducha Svätého, lebo Matúš ho definuje “Duch Svätý”, alebo “Otcov Duch”. 
Vyjadrenie označuje ľudského ducha, vnútorná sila, energia samého človeka. 

Vyjadrenie môže mať 3 význami: 

1. Chudobní “duchom”: Tu chudoba odkazuje na nedostatok osoby, chýba (inteligencia, 
kultúra, osobnosť). Ježiš takých neblahoslaví. Bude úlohou spoločenstva postarať sa o 
takých ľudí. 

2. Chudobní “v duchu”: Označuje takých, ktorí napriek tomu, že majú veľa bohatstva, nie sú 
na neho naviazaní, duchovne ostávajú slobodní. Tak sa “chudoba v duchu” mení na “ducha 
chudoby”. Táto interpretácia mala v minulosti veľký úspech. Z kontextu evanjelia všeobecne 
a zvlášť z reči na vrchu (Mt 6,19-24) je jasné, že nie je možné byť chudobní v duchu bez 
materiálnej chudoby (bohatý mladík v Mt 19,21).  

3. Chudobní “skrze ducha”: Ide o rozhodnutie sa pre chudobu z vnútorného impulzu, “z 
ducha”, z lásky k druhým. Tu je chudoba slobodné rozhodnutie jednotlivca. Hoci táto 
interpretácia nebola tak rozšírená ako pohodlnejšia interpretácia o duchovnej 
nenaviazanosti, predsa je v značnej miere prítomná u Otcov Cirkvi. 

Blahoslavenstvo je možné preložiť takto:  
“blahoslavení tí, ktorí sú chudobní skrze ducha, ktorého majú v sebe”. 
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Blahoslavení chudobní v duchu (3) 
 12  Str. 

Črepiny Evanjelia  N° 

Vzťah medzi Mt 5,3 a Mt 6,19-20 (reč na vrchu) 

Mt 5,3a : Blahoslavení chudobní v duchu,   

Mt 5,3b : lebo ich je nebeské kráľovstvo. 

Mt 6,19: Nezhromažďujte si poklady na zemi, 
kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji 
dobýjajú a kradnú. 

Mt 6,20 : V nebi si zhromažďujte poklady; tam 
ich neničí ani moľ, ani hrdza a tam sa zlodeji 
nedobýjajú a nekradnú. 

Vzťah medzi Mt 5,3 a Mt 16,19-24 (bohatý mladík) 

Mt 5,3a : chudobní v duchu,   

Mt 5,3b : lebo ich je nebeské kráľovstvo. 
 

Mt 5,3a : Blahoslavení... 

Mt 19,21a;22b : choď, predaj, čo máš, rozdaj 
chudobným …  mal veľký majetok. 

Mt 19,23b-24 "Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko 
vojde do nebeského kráľovstva. Ba hovorím vám: 
Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi 
vojsť do Božieho kráľovstva."  

Mt 19, 22b : odišiel smutný … 

Rozhodnutie sa pre chudobu A A’ Naviazanosť na  bohatstvo 

zahŕňa príslušnosť ku Kráľovstvu B spôsobuje vylúčenie z Kráľovstva B’ 

A je stavom plného šťastia C A je stavom smútku C’ 
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Blahoslavení chudobní v duchu (4) 
 13  Str. 

Črepiny Evanjelia  N° 

Kresťanský program nepozostáva z teoretickej nenaviazanosti na to čo máme. 
Hoci “chudoba v duchu” nachádza svoj plný význam v materiálnej chudobe, nemôže ju úplne 
prehliadnuť. 
Chudoba, ku ktorej Ježiš pozýva, znamená zrieknuť sa hromadenia a držania dobier; kto sa 
rozhodne uskutočňovať toto rozhodnutie, bude vždy ochotný podeliť sa s tým, čo vlastní. 

Tento Ježišov sociálny záväzok nenašiel plné pochopenie 
ani v prvotných spoločenstvách. 
Často sa uprednostnilo nevšímanie si soc. rozdielov, 
utešujúc chudobných prísľubom budúcej blaženosti. 
Evanjeliové „privilégium“ chudobných nespočíva v ich 
duchovných predpokladoch, ale v nariadeniach  Božích. 
Spoločenstvo kráča po Kristovej ceste len vtedy, ak sa 
stará o chudobných a bojuje proti pôvodu každej 
sociálnej nerovnosti. 
Je nevyhnutné uvedomiť si, že blahobyt niektorých je 
zaručený biedou druhých. 
Blahoslavenstvo je pozvaním k štedrosti, k zdieľaniu 
toho čo máme a čím sme.  
Ježiš vyhlasuje za blahoslavených tých, ktorí sa 
dobrovoľne a z lásky rozhodli povedať “nie” bohu zisku, 
profitu, vidiac ako hlavný objekt vlastnú existenciu. 
Bazil, Otec Cirkvi, prirovnáva bohatstvo k rieke; rieka, 
bohatstvo, je užitočná len vtedy, keď tečie, napája a 
dáva život, ak sa však zastaví, stane sa z nej smradľavá 
stojatá voda. 

Príklad, ako sa rozhodnúť opísal       
Pavol:  

(2Cor. 8,9b) hoci bol bohatý, stal sa pre nás 
chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou 
obohatili. 

Ježiš neidealizuje, nevyzdvihuje 
chudobu; žiada od svojich učeníkov 
odvážne rozhodnutie, ktoré umožní 
odstrániť príčiny, ktoré ju spôsobujú. 
V Skutkoch apoštolov Lukáš predstavuje 
spoločné užívanie dobier ako ideál 
spoločenstiev  (At. 4,32): 

(At. 2,44)  Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko 
mali spoločné.  

Zdieľanie dobier nie je kvôli ideálu 
chudoby, ale aby nebolo viac 
chudobných, čiže kvôli ideálu lásky 
(2Cor. 8,13-15). 
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Blahoslavení chudobní v duchu (5) 
 14  Str. 

Črepiny Evanjelia  N° 

U Lukáša sú iba štyri blahoslavenstvá, potom 
nasledujú štyri vyhlásenia, označené ako  
“Beda”. 
Vyhlásenie zodpovedá blahoslavenstvu chudoby 
a hovorí:“Ale beda vám, boháči, lebo už máte 
svoju útechu” (Lk 6,24).  
Zdá sa, že ide o prekliatia, ale Ježiš sa ani 
nevyhráža a už vôbec nie preklína. “Beda”, je v 
gréčtine typické pohrebné zvolanie. 
Ježiš sa boháčom nevyhráža, plače nad nimi . 

Prvé blahoslavenstvo zodpovedá  prvému 
prikázaniu Mojžišovho zákona 

(Ex 20,3)   Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. 

Lukášove „beda!"   „Nebeské kráľovstvo" 

Prvé blahoslavenstvo je najdôležitejšie; spolu s 
posledným má sloveso v prítomnom čase, zatiaľ čo 
ostatné ho majú v budúcom. 
“lebo ich je nebeské kráľovstvo”; výraz 
“kráľovstvo” skôr než teritórium označuje 
vládnutie. 
Výraz “Nebeské kráľovstvo” nikdy neoznačuje  
druhý svet, ale je hebrejským vyjadrením, ktoré 
znamená “tí majú Boha za Kráľa”. 
V hebrejskej tradícii “Božie kráľovstvo” 
označovalo kráľovstvo, v ktorom už nevládne 
ľudský kráľ. Tragická skúsenosť Izraelskej 
monarchie spôsobila, že ideál kráľa bol 
projektovaný na Boha. 
Boh by ustanovil svoje Kráľovstvo zjavením svojej 
lásky ku všetkým vylúčeným (Mi 4,6-7), ktorých 
reprezentujú kategórie ako vdova, sirota, 
cudzinec (Ž 72,1-2.4.12-14 ; Ž 146,7-10 ; Lk 1,52-
53). 
Kto sa rozhodne nezištne sa podeliť, je 
blahoslavený, pretože o neho, nie o druhých sa 
stará sám Boh. 

(Mt 6,24)  Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď 
jedného bude nenávidieť a druhého milovať, 
alebo k jednému bude lipnúť a druhým pohŕdať. 
Nemôžete slúžiť Bohu i mamone. 

Ľud  je  v  pokušení  klaňať  sa  “Mamone”, čiže 
bohatstvu a zisku. Ježiš potvrdzuje, že nie je 
možné dať dokopy Boha a bohatstvo. 
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„Plačúci”, „zarmútení, smutní" slovenský preklad ich identifikuje s hocijakou osobou, ktorá 
trpí v širokom zmysle tohto slova, ktorý má v slovenskom jazyku. 
Grécky výraz, ktorý používa evanjelista veľmi významne zužuje jeho zmysel a označuje 
“smútok” a tých, ktorí sú zarmútení pre takú veľkú bolesť, že musí byť vonkajšie vyjadrená 
gestami a lamentovaním podľa židovského zvyku.  
Zvyčajne sa spája s “plačom” na rozdiel od smútku, ktorý označuje skôr vnútorné trápenie.  

Blahoslavenstvo sa biblicky vzťahuje na: Iz 61,2c-3a 

[2c] na potešenie všetkých zarmútených, [3a] aby som dal zarmúteným Siona, aby som im dal 
veniec namiesto popola, olej plesania namiesto smútku, rúcho radosti miesto sklesnutého ducha.  

“Zarmútení Siona” sú tí, ktorí sú utláčaní dvojitou formou nespravodlivosti: politickou a 
ekonomickou. 
Pre lepšie pochopenie, môže byť slovo “plačúci” nahradené slovom “utláčaní”. 
Evanjelisti nepoužívajú sloveso “povzbudiť” (enischuo), ale “potešiť” (paraklein). Prvé označuje 
morálnu podporu, druhé konanie, ktoré sa snaží odstrániť príčiny utrpenia.  

Utláčaní politickými, či ekonomickými podmienkami (ak existuje skupina, ktorá 
sa dobrovoľne rozhodla neobohacovať sa): blahoslavení, lebo budú potešení.  
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Blahoslavení tichí 
 16  Str. 

Črepiny Evanjelia  N° 

Blahoslavenstvo sa biblicky vzťahuje na: Ž 37,9-11 

[9] Všetci ničomníci budú zničení, lež tí, čo dúfajú v Pána, stanú sa dedičmi zeme. [10] Ešte 
chvíľku a už nebude hriešnika; budeš hľadať jeho miesto, a nenájdeš. [11]  Tichí však zdedia zem 
a budú žiť v šťastí a pokoji. 

Sloveso “zdediť” je terminus tecnicus, ktorý označuje najvyšší Boží dar, “zasľúbenú zem”. 
Slovo “tichý” sa dá preložiť ako “vydedený”. 
Pri rozdelení zasľúbenej zeme, bohužiaľ došlo k takej praxi: v priebehu niekoľkých generácií 
niekoľko rodín vlastnilo väčšinu zeme a väčšina rodín zostala bez pôdy a teda aj bez 
dôstojnosti.   

Vydedení, ktorí prišli o všetko, (ak existuje skupina, ktorá sa dobrovoľne rozhodla 
neobohacovať sa): blahoslavení, lebo nájdu dôstojnosť, ktorú nikdy predtým nezakúsili.  

Slovo “tichý” môže mať dva významy 

1. V prvom prípade poukazuje na kvalitu osoby; ide o pokornú osobu, pokora, podľa Ježišovho 
príkladu. Skutočne nenásilný postoj, ktorý robí ten, kto vie byť aj tvrdý pred utláčateľom, 
kto vie zoči voči nespravodlivosti silno kričať.  

2. Z kontextu blahoslavenstiev vyplýva, že Ježiš slovo “tichý” nepoužíva preto, aby vyjadril 
kvalitu osoby, ale ma una sociálne podmienky: označuje osoby, ktoré boli o všetko obraté, 
ktoré stratili zem.  
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spravodlivosti  17  Str. 

Črepiny Evanjelia  N° 

Nemôžeme sa nechať zviesť definíciou spravodlivosti, ktorá je skôr prepojená s právnickým 
než biblickým svetom 

[Mt 5,20] Preto vám hovorím: Ak vaša 
spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť 
zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského 
kráľovstva. 

[Mt. 6,33] Hľadajte teda najprv Božie 
kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto 
všetko dostanete navyše. 

V Svätom Písme “spravodlivosť” označuje vždy a iba Božie dobročinné konanie; identifikuje 
sa s jeho požehnaním a jeho milosrdenstvom. 
“Spravodlivosť” v hebrejskom svete je vernosť Boha a Bohu; On je spravodlivý, lebo je 
verný svojim prisľúbeniam. 

Vyjadrením “hlad a smäd” text poukazuje na to, že spravodlivosť možno získať; je 
nevyhnutné mať po nej hlad a smäd. 
Situácie utrpenia ľudstva vyjadrené v druhom a treťom blahoslavenstve sú zhrnuté vo 
štvrtom.  
Uskutočňovanie spravodlivosti nie je nikdy abstraktné, ide vždy o konkrétnu pomoc zo 
strany Boha a ľudí voči najslabším.  

Text hovorí o “nasýtenosti”; slovo, ktoré sa používalo pre zvieratá, keď sa najedli 
do prasknutia. 
Evanjelista ho ešte raz ponúkne: “nasýtili sa”, v udalosti rozdelenia chlebov a rýb. 
Tiež a predovšetkým nasycujúc fyzický hlad druhých, je možné nasýtiť hlad a smäd 
po spravodlivosti. 
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Blahoslavení milosrdní 
 18  Str. 

Črepiny Evanjelia  N° 

Grécke slovo prekladané ako “miserdenstvo”, má v hebrejčine dva výrazy 

“Milosrdenstvo” nepoukazuje na charakter, ale na postoj toho, kto hneď pomáha tomu, kto 
to potrebuje. 
Nejde teda o samostatné gesto, ale o habitus, ktorý robí osobu rozpoznateľnou. 
Pomoc druhému sa neuskutočňuje ako  “pomoc zhora”, čo uráža a ponižuje, ale ako hovorí sv. 
Pavol: “Pre slabých som sa stal slabým” (1Kor 9, 22). 
“Milosrdenstvo” nevyhnutne volá po “odpustení”, čo je jednou z podmienok pre vstup do 
Božieho kráľovstva. 
Aby sa podobalo Božiemu milosrdenstvu, musí byť odpustenie udelené skôr, ako bolo oň 
požiadané. 
Konanie milosrdného nie je ovocím ťažkého úsilia, ale prameňom radosti (Rim 12, 8). 

Výraz “dosiahnu milosrdenstvo” poukazuje na to, že Boh daruje život tomu, kto 
produkuje lásku. 
Matúš nepodáva konkrétne činnosti milosrdného, aby jeho konanie nebolo uzavreté 
len do jedného duchovného aspektu, aby sa odpustenie, aj ekonomické rozšírilo na 
všetkých a všetky oblasti života.  

1. “chesed”: Neoznačuje cit, ale konanie. “Chesed” prejavuje ten, kto ako Boh potom, ako sa 
rozhodol že na seba vezme úlohu pomáhať, robí to nech to stojí čo to stojí. Preto sa často 
spája s “vernosťou”. 

2. “rachamim”: Označuje maternicu a tým aj materinské city voči vlastnému dieťaťu. 
Podmienky v ktorých sa ocitá chudobný sa dotýkajú jeho najhlbšieho vnútra, skusuje priam 
fyzickú bolesť, preto nemôže zostať nečinný.   
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Výraz “čistý srdcom” označuje toho, kto neprechováva zlé úmysly proti blížnemu, „nevinné 
ruky" označujú toho, kto vedie bezúhonný život. 
Je to odkaz na jednoduchosť, úprimnosť, čestnosť, poctivosť, transparentnosť srdca. 
Čistý srdcom je ten, kto nie je dvojtvárny, pokrytecký, kto nemiluje lož, kto je navonok taký, 
ako vnútri. 
V Starom Zákone čistota bola vonkajšou rituálnou záležitosťou a stala sa formalizmom. 
Prorocké ohlasovanie poukáže na vzťah s Bohom založený skôr na rituálnej čistote, než na 
správnom postoji voči druhým (Iz 1,11-12). Ježiš sa vydá tou istou cestou (Mt 15, 11. 18-19; 
Mt 23, 25-28). 
V židovskej kultúre srdce nepredstavuje sídlo citov, ale vedomia, preto sa často prekladá aj 
ako “myseľ”. 
Z biblického pohľadu čistota srdca je perfektný súlad medzi tým čo je vo vnútri a navonok, 
medzi úmyslami a skutkami. 

Blahoslavenstvo sa biblicky vzťahuje na: Ž 24,3-4 

[3] Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, kto smie stáť na jeho mieste posvätnom?  [4] Ten, čo má 
ruky nevinné a srdce  čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti a neprisahá falošne.  

Sloveso“vidieť”, ktoré Matúš používa, neoznačuje jednoducho fyzické videnie, ale 
vnímanie.  
Ježiš ubezpečuje, že čisté, transparentné osoby sú blahoslavené, lebo majú hlbokú, 
neustálu, každodennú skúsenosť Božej prítomnosti vo svojom živote.  
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Grécky výraz doslova znamená “činitelia, konatelia pokoja”. 
Aj v tomto prípade blahoslavenstvo sa nevzťahuje na charakter, ale na konanie človeka. 
Rozdiel medzi “pokojným, pokojamilovným” a “strojcom, činiteľom pokoja” je v tom, že kým 
prvý kvôli vlastnému kľudu sa vyhýba situáciám konfliktu, druhý kvôli pokoju ostatných je 
pripravený stratiť svoj vlastný, vytvárajúc tak situácie nesúhlasu a konfliktu. 
Slovo “budovateľ” odkazuje na fantáziu, zručnosť a trpezlivosť remeselníka, na stálosť 
robotníka, vynaliezavosť a podnikavosť podnikateľa; inými slovami obsahuje myšlienku 
kreatívnej predstavivosti.  

Slovo pokoj prekladá hebrejský výraz “Šalom”, ktorý zahŕňa všetko to, čo slúži k šťastiu 
človeka: blahobyt, zdravie, prosperita, bezpečnosť, dobré sociálne vzťahy, harmónia s 
Bohom a druhými.  

V židovskej kultúre synom je ten, kto sa vo všetkom podobá na otca. Vyjadrenie “budú ich 
volať Božími synmi”, hovorí, že Boh považuje za svojich synov a dcéry tých, ktorí pracujú pre 
dobro človeka.  
Toto vyjadrenie chce tiež povedať, že Boh je otcom všetkých ľudí, ale nie všetci ľudia sú 
jeho synovia či dcéry.  
V Starom Zákone odmenou pre človeka pokoja bolo zabezpečenie potomstva (Sal. 37,37b). V 
Novom Zákone ten, kto buduje pokoj a usiluje sa o dobro človeka “je” tým potomstvom 
(synovia a dcéry). 
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Ôsme blahoslavenstvo súvisí so štvrtým; aj tu sa objavuje slovo “spravodlivosť”, ktoré 
označuje Božiu vôľu. 
Prenasledovanie sa stáva kľúčom pre vstup do Božieho kráľovstva, pretože je ovocím 
odovzdania sa Otcovej vôli: ak však nie toto je príčinou prenasledovania, treba byť veľmi 
opatrní, keď sa definujeme ako “prenasledovaní”. 
Vyjadrenie L’espressione “Lebo ich je nebeské kráľovstvo” je spoločné s prvým 
blahoslavenstvom, ktorého toto je predlžením; dokonca aj sloveso je znova v prítomnom 
čase. 
Pre Matúša je prenasledovanie nevyhnutným dôsledkom rozhodnutia sa pre chudobu: zatiaľ 
čo mocní kvôli ich pohodliu neváhajú vziať život druhým, Ježišovi nasledovníci pre dobro 
druhých neváhajú riskovať svoj vlastný život. 

Jestvovanie spoločenstva, ktoré sa rozhoduje proti hodnotám spoločnosti, sôosobuje, že 
spoločnosť odpovedá prenasledovaním, pretože neprijíma, ak niekto životom diskredituje 
hodnoty bohatstva a moci. 
Prenasledovanie sa často rodí vnútri a nie je len reakciou zvonku, uskutočňuje sa v mene 
Božom: “prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu” 
(Jn 16,2) 

Hoci od Ježišovej doby uplynulo veľa času, svet sa nezmenil, nezmizli despotické totalitné 
režimy. Stále existujú oveľa rafinovanejšie spôsoby prenasledovania, ktoré možno 
nespôsobujú smrť, ale podrobujú človeka strate dobrého mena a vylúčeniu; nejde o surové 
spôsoby, čo však neznamená, že sú menej bolestivé. 
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“Vrch blahoslavenstiev” je úzko spätý s “vrchom vzkriesenia”. 

Vzkriesenie Blahoslavenstvá 

„Keď sa pominula sobota, na 
úsvite prvého dňa v týždni.“ 

(Mt 28, 1a) 

Prvý deň v týždni je tiež ôsmim. 
Osem je číslo, ktoré v kresťanskej 

spiritualite predstavuje 
vzkriesenie. 

Je 8. blahoslavenstiev. Kto 
ich uskutočňuje, má 

skúsenosť so Vzkriesením. 

„Vstal z mŕtvych a ide pred vami 
do Galiley. Tam ho uvidíte.”        

(Mt 28, 7b) 

“ Blahoslavení čistého srdca, 
lebo oni uvidia Boha.”  

(Mt 5, 8) 

Kto chce mať skúsenosť so 
Vzkrieseným, musí mať čisté 

srdce. 

„A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a 
oslovil ich: "Pozdravujem vás!“ 

(Radujte sa!) (Mt 28, 9) 

“Radujte sa a jasajte, lebo 
máte hojnú odmenu v nebi” 

(Mt 5, 8) 

Prvé slovo, ktoré vyslovuje 
vzkriesený Ježiš je spojené s 
prisľúbenou odmenou na konci 

blahoslavenstiev. 

„Jedenásti učeníci odišli do Galiley 
na vrch, kam im Ježiš 
rozkázal.“ (Mt 28, 16) 

„Keď Ježiš videl veľké 
zástupy, vystúpil na vrch“ 

(Mt 5, 12a) 

“Vrch” blahoslavenstiev je jediný 
vrch v Galilei, ktorý Matúš  

spomína. 

„A hľa, ja som s vami po všetky 
dni až do skončenia sveta.” 

(Mt 28, 20) 

Ten, kto uskutočňuje blahoslavenstvá, má skúsenosť 
s neustálou, hlbokou, vnútornou prítomnosťou 

Ježiša vo svojom živote a skusuje novú, 
nezničiteľnú kvalitu života. 


