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Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát.
(…) Radujte se v ten den a jásejte, máte totiž v nebi
velkou odměnu.
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6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ CYKLU C
Evangelium (Lk 6,17.20-26)
Když Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, sestoupil (s hory) a zastavil se na rovině. A s ním
velký zástup jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma
i z tyrského a sidónského pobřeží. Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl:
„Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je Boží království. Blahoslavení, kdo nyní
hladovíte, neboť budete nasyceni. Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát.
Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí (ze svého středu),
potupí a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli Synu člověka. Radujte se v ten den a
jásejte, máte totiž v nebi velkou odměnu; vždyť stejně se chovali jejich předkové
k prorokům. Ale běda vám, boháči, neboť (už) máte své potěšení. Běda vám, kdo jste
nyní nasycení, neboť budete hladovět. Běda vám, kdo se nyní smějete, neboť budete
naříkat a plakat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali
jejich předkové k falešným prorokům.“
K POROZUMĚNÍ TEXTU
Struktura blahoslavenství je neměnná: označení „blahoslavený“, skupina lidí
s určitým postojem, odpovídající přislíbení-dar.
Pojem „blahoslavení“ by se dal výstižněji přeložit jako „šťastní“. V Novém
zákoně se tento pojem používá pro označení jedinečné radosti prýštící z účasti
na Boží spáse, jak vysvětluje rozvedení posledního blahoslavenství v Mt 5,12:
„radujte se a jásejte“. Blahoslavení jsou ti, kdo jásají a plesají, protože mohou
prožívat naplnění Božích slibů, příchod Božího království.
Blahoslavenství jsou radostnou zvěstí v nejsilnějším slova smyslu: zvěstují
radost největší a nejskutečnější, protože ta je darována Bohem. Prozrazují, že
Ježíšovo hlásání je především radostnou zvěstí. Kristus přišel hlásat plnost
radosti: nejen hlásat, ale i darovat (srv. Jan 2,1-11: zázrak v Káni, dar vína
jakožto symbol radosti). V blahoslavenstvích vidíme naplnění příslibu z Iz
61,1: „Pán mě poslal hlásat radostnou zvěst chudým“ (a právě první
blahoslavenství je určeno chudým, 6,20). Bylo by špatné vidět v těchto slovech
především mravní nárok: na prvním místě se zde zvěstuje radost, která je
Božím darem. Je sice pravda, že tato radost je přislíbena lidem splňujícím
určité požadavky, nicméně tyto nároky nejsou výslovně přikazovány: mravní
požadavek tedy ustupuje radostné zvěsti.

© PS AP – KVN, 2019

SHRNUTÍ
Zatímco Matouš podává spiritualizovaná blahoslavenství, Lukáš podtrhuje
fyzickou nouzi – přesto ani u něj nejsou jednoduše blahoslaveni ti, kdo trpí,
ale ti, kdo zároveň následují Krista, jak vyplývá z úvodu (20: Ježíš řekl
blahoslavenství učedníkům) a ze závěru (22: příkoří kvůli Synu člověka). „Ne
všichni chudí jsou tedy blahoslavení, protože chudoba je sama o sobě čímsi
nelišným. Můžeme se totiž setkat s dobrými i zkaženými chudými“ (Ambrož).
„Ani chudoba ani bohatství o sobě nepředstavují určité dobro, protože
všechno závisí na našem úmyslu“ (sv. Jan Zlatoústý). K docílení výraznějšího
kontrastu se objevují i protikladná běda.
VÝZVA NA TÝDEN
Zamysleme se
Mladší:
Každý z nás chce být šťastný. Ježíš nám na začátku svého veřejného působení
chce poradit, jak je možné pravé štěstí najít: spolehnout se na Boha a svěřit mu
své starosti! Štěstí nespočívá v tom, že už všechno mám, ale v tom, že mohu
do svých potřeb pozvat Boha a spolu s ním teprve najdu to pravé štěstí.
Starší:
Naše nouze nebo to, že se nám něco nedaří, i když se snažíme, mě učí poznat
velmi důležitou pravdu: v životě si nevystačím sám! Nesmím se tedy bát
v nouzi natáhnout ruku a očekávat pomoc. Ježíš ve svých blahoslavenstvích
říká, že naši nataženou ruku k nebi uchopí Bůh. Už jsme někdy ve své nouzi
zkoušeli volat s důvěrou k Bohu?
Zkusme si
Mladší / Starší
Dnešní úkol je i není jednoduchý: zkuste, jestli se díky vám bude někdo ve
vašem okolí cítit jako blahoslavený. Dokážete, aby se někdo místo pláče smál,
cítil se bohatý a obdarovaný, přijatý mezi ostatní? Jaké prostředky použijete, je
na vás. Poraďte si navzájem nebo dejte na Boží inspiraci!
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