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O pravém štěstí 
 
 
Bible 21 
 

27 Během jeho řeči jedna žena ze zástupu vykřikla: "Blaze lůnu, které tě nosilo, a prsům, jež jsi sál!"  
28 On na to řekl: "Spíše blaze těm, kdo slyší Boží slovo a dodržují je."  
29 Zatímco kolem něj houstly davy, Ježíš pokračoval: "Toto pokolení je zlé. Vyžaduje znamení, ale 
žádné znamení nedostane, kromě znamení Jonášova.  
30 Jako se Jonáš stal znamením pro Ninivské, tak bude Syn člověka znamením pro toto pokolení.  
31 Královna Jihu povstane na soudu s lidmi tohoto pokolení a odsoudí je, neboť přijela z kraje světa, 
aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde je někdo víc než Šalomoun.  
32 Obyvatelé Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť po Jonášově kázání 
činili pokání, a hle, zde je někdo víc než Jonáš.  
33 Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji postavil do skrýše nebo pod nádobu. Staví ji na svícen, aby příchozí 
viděli světlo.  
34 Tvé oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo je jasné. Když je však lakomé, je i tvé tělo 
temné.  
35 Dej tedy pozor, ať světlo v tobě není tmou.  
36 Když bude celé tvé tělo jasné a žádná jeho část nebude temná, pak bude celé tak jasné, jako když tě 
lampa osvěcuje svým jasem."  
 
 
 

27 Během jeho řeči jedna žena ze zástupu vykřikla: "Blaze lůnu, které tě nosilo, a prsům, jež jsi sál!"  
28 On na to řekl: "Spíše blaze těm, kdo slyší Boží slovo a dodržují je."  

 
Na co reagovala tato žena? 

Lukáš 11,14-26 – Pán Ježíš vyhnal démona, který způsoboval němotu člověka 
(podle Matouše  byl tento muž němý a slepý - Mt 12,22 Tehdy k němu přivedli posedlého, který byl 
slepý a němý; a uzdravil ho, takže ten němý mluvil i viděl.)  
V Ježíšově době byli lidé, kteří se věnovali vymítání démonů – exorcisti. Měli vypracované určité 
metody, podle kterých démony vyháněli a lidé byli skutečně osvobozováni. Jednou z důležitých věcí 
při tom bylo, že navázali s démonem kontakt.  Vyzvali ho, aby jim řekl své jméno, a potom mu ve 
jménu Hospodina poručili, aby odešel. Problém byl tehdy, pokud takovýto člověk byl němý 
(případně hluchoněmý), protože nemohli zjistit jméno démona a tudíž ho nemohli vyhnat. 
V podvědomí lidí bylo, že takový čin může udělat jedině Mesiáš.  
A najednou vidí, jak je právě takovýto člověk s kterým si současní exorcisti nevěděli rady. Proto na 
to spontánně reagují. 
Reakce lidí: 

• (Mat.12,23)  Zástupy žasly a říkaly: "Není to Syn Davidův?" – tedy copak to není jen člověk, jak 

to, že jedná jako by byl Mesiáš? 
• (Lukáš 11,14+16) zástupy se diví, a někteří přichází s nápadem – podrobíme ho zkoušce, a 

tak žádají, aby jim zprostředkoval nějaké znamení z nebe… (důvodem je, aby to měli černé 
na bílém – je to Mesiáš! Jaké znamení? – anděl, Boží hlas, přírodní úkaz…) 

• Jiní (podle Matouše farizeové) přichází s jiným vysvětlením: "Démony vyhání ve jménu 

Belzebula, knížete démonů." 

• Naše žena reaguje spontánně – jí nezajímá teologie farizeů, ani filosofování druhých, je 
nadšena tím, co se stalo. Nikdy nic takového nezažila (možná toho člověka znala, a byla 
nadšená, že je konečně svobodným…) a tak řekla to, co si myslela. Vykřikla: "Blaze lůnu, 
které tě nosilo, a prsům, jež jsi sál!" 
"Šťastná ta žena, která tě porodila a odkojila."  (Slovo na cestu) 
"Blaze té, která tě zrodila a odkojila!" (ekumenické) 
„Blahoslavený život, kterýž tebe nosil, a prsy, kterýchž jsi požíval.“  (kralická) 
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Spontánní výkřik… 
Ona nevěděla kdo je Ježíš, neznala jeho matku… 
Možná jí jako matce proběhla v srdci myšlenka: kéž bych měla takového syna, jako je tento muž!  
Ani moc neposlouchala, co v tu chvíli Ježíš mluvil (Lukáš v.27 říká: Během jeho řeči jedna žena ze 
zástupu vykřikla… 
Myslím si, že najednou zavládlo ticho, a pohled všech se obrátil na Ježíše – co na to poví? 
Jeho odpověď zněla:  
Lukáš 11,28:  On na to řekl: "Spíše blaze těm, kdo slyší Boží slovo a dodržují je."  
 
Ekum:    "Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je." 
Slovo na cestu:    "Šťastnější jsou ti, kteří slyší Boží slovo a žijí podle něho."  
Kralická:    „Anobrž blahoslavení, kteříž slyší slovo Boží, a ostříhají jeho“ 
Studijní:    „Spíše jsou blahoslavení ti, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je.“  

 
Kdo je tedy blahoslavený? 

• První reakce: Ježíš – tak bychom asi vykřikli my – blahoslavený jsi Ježíši… 
• Marie 
• Praktikující posluchači Božího slova 

 
 
Podle mínění této ženy je blahoslavená MARIE 
Má pravdu. 
Řekla jí to Alžběta, když byla naplněna Duchem svatým: 

L 1,41 Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna 
Duchem svatým 
42 a zvolala velikým hlasem: "Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. 
43 Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána? 
44 Hle, jakmile se zvuk tvého hlasu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. 
45 A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána." 

I sama Marie si to uvědomovala:  
46 Maria řekla: "Duše má velebí Pána 
47 a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, 
48 že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit 
všechna pokolení, 
49 že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno 
50 a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. 

Anděl, který jí přišel sdělit Boží plán jí nazval ženou, která je zahrnutá milosti (něco podobného) 
L 1,28 Přistoupil k ní a řekl: "Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou." 

 
Co je důvodem toho že je Marie zahrnutá milostí, požehnaní, blahoslavená? 
Je to Mariina ochota nechat se použít Bohem. K Božímu zavolání řekla: ano. Přijala své jedinečné 
poslání.    L 1,38 Maria řekla: "Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova." 
Ale v žádném případě Marie nevnímá sama sebe jako někoho výjimečného, vyznává: Hle, od této 
chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. 
Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. 
Chvalozpěv Marie je soustředěn na Boha a na Ježíše, ona sama se vnímá jen jako Boží služebnice. 
Bůh si jí vybral a kus slávy, kterou s sebou přinese Ježíš na tuto zem padne i na ni. Je součástí tohoto 
plánu Boží záchrany, ale není jejím ohniskem. Zůstává pokorná, v pozadí. V tom je její velikost. 
Přijala Boží úkol, a zůstala v pozadí, aby mohl vyniknout Boží spasitelný plán. Nikdy nechtěla 
zastínit Krista. 
 
Vztah Pána Ježíše k Marii 
Byl poddán rodičům 
Na kříži předává svou matku Marii Janovi, aby se o ní postaral (zajímavost: J 19,26-27 Když Ježíš spatřil 
matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: "Ženo, hle, tvůj syn!" Potom řekl tomu učedníkovi: "Hle, 
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tvá matka!" V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě. Není zde zdůrazněna láska k matce, ale láska 
k učedníkovi…) 
Když hledáme popis vztahu Ježíše k Marie, nacházíme tři místa: 
Když mu bylo 12 let, a zůstal v chrámě: 

L 2,48 Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla: "Synu, co jsi nám udělal? Hle, tvůj otec 
a já jsme tě s úzkostí hledali." 
49 On jim řekl: "Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého 
Otce?"   50 Ale oni jeho slovu neporozuměli. 

Při svatbě v Káni Galilejské: 
J 2,1 Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; 
2 na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. 
3 Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: "Už nemají víno." 
4 Ježíš jí řekl: "Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina." 
5 Matka řekla služebníkům: "Udělejte, cokoli vám nařídí." 

Když se s ním chtějí setkat a mluvit s ní: 
Mt 12,46 Ještě když mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit. 
47 Někdo mu řekl: "Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit." 
48 On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: "Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?" 
49 Ukázal na své učedníky a řekl: "Hle, moje matka a moji bratři. 
50 Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka." 

 
Jako by si byl Pán Ježíš vědom nebezpečí kultu matky (ženy, bohorodičky, královny nebes - Jeremiáš 
7,18…) nikdy nezadal příčinu Marii povýšit a oslavovat. Centrem naší víry, našeho vztahu musí být 
vždy Ježíš! Ne Marie, Jan, Petr, Pavel… 
Proto například Pavel říká sboru v Korintu, kde se upřednostňovali lidé:  
1K 3,5 -6 Kdo je vlastně Apollos? A kdo je Pavel? Služebníci, kteří vás přivedli k víře, každý tak, jak mu 
dal Pán. Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst; 
1K 2,2 Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. 
 
Pán Ježíš Marii  miloval tak, jak miluje syn svou matku, 
Ale zároveň jí miloval tak, jak Bůh miluje každého člověka. 
On jí dal život, On jí dal úkol (poslání), ale On jí také spasil. (I za Marii Ježíš zemřel, protože i Marie 
byla hříšná, tak jako je hříšný každý člověk). 
 
 
27 Během jeho řeči jedna žena ze zástupu vykřikla: "Blaze lůnu, které tě nosilo, a prsům, jež jsi sál!"  
28 On na to řekl: "Spíše blaze těm, kdo slyší Boží slovo a dodržují je."  
 
Kdo je tedy podle Ježíše blahoslavený? 

1. Kdo slyší Boží slovo 
2. Kdo toto slovo dodržuje, jedná podle něj, žije ho 

 
 
 
 
1. Kdo slyší Boží slovo 

Slovo má velkou moc. Dovede potěšit, povzbudit, pohladit, ale i zarmoutit, zranit, dokonce i zabít 
(například vztah). Jestliže Bible hovoří o Božím slově, jde ještě dál. Boží slovo je úplně jiné než 
slovo lidské. Má v sobě moc. Bůh řek, a stalo se. Tvořil slovem. Ježíš slovem uzdravoval, tišil 
bouři, osvobozoval spoutané lidi, umlčel odpůrce, dal naději zoufalým. Jeho slovo mělo moc. 
Mt 7,28-29 Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením; neboť je učil jako ten, kdo 
má moc, a ne jako jejich zákoníci. 
 
Pán Ježíš zde má na mysli mnohem víc, než jak to na první pohled vypadá. Nejde mu o to, 
abychom jen slyšeli nějakou informaci, podle které se pak zařídíme. 
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On nám svým slovem chce zprostředkovat zjevení. 
On nás chce svým slovem proměnit. On chce, aby jeho slovo prosáklo naše životy.  
 
Mohli bychom poklovat dál – protože víme, že na počátku bylo slovo… 

J 1,1 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. 
2 To bylo na počátku u Boha. 
3 Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. 
4 V něm byl život a život byl světlo lidí. 
5 To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. 
 

14 A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce 
jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. 

 
Slyšet Boží slovo znamená otevřít srdce tomu, který se stal SLOVEM, přijmout Ježíše, nechat ho 
prostoupit naši osobnost… 
Ezechiel 2. kapitola: Hospodin dává prorokovi svitek, slovo a říká mu aby ho snědl… Slovo Boží 
mělo prostoupit jeho osobnost, aby ho pak mohl vyřídit Izraelskému národu. 
Ježíš – Boží slovo chce prostoupit naše životy, abychom se stali jeho svědky, aby nás mohl použít 
v tomto světě. 
 
O tom všem je třeba abychom přemýšleli, když říká Pán Ježíš: blahoslavení jsou ti, kdo slyší Boží 
slovo. 
 
Scházíme se každou neděli, abychom slyšeli Boží slovo. Ne slovo Daniele Kalety, ale Boží slovo. 
Jinak pověděno: toužíme po tom, aby se nás zde dotkl Bůh a něco v nás změnil. Aby nám dal 
nové poznání, abychom mohli nově uvidět, poznat Boha. Musíme se modlit o to, abychom 
uprostřed lidských slov zaslechli hlas Boží. 
To slovo, které je Žd 4,12 Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; 
proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. 
 
Všichni dnes toto slovo slyšíme, ale kdo odsud odejde dnes jiný? 
 
Po tomto kázání vím o tom, jak exorcisti vymítali démony, dozvěděl jsem se něco o požehnané 
matce Pána Ježíše Marii, a je mi jasné, že blahoslavení jsou ti, kdo slyší a dodržují Boží slovo. 
Je-li tomu tak, pak jsem Boží slovo neslyšel! 
Slyšeli ho mé uši (neusnul jsem), můj mozek (chápal jsem o čem je řeč), intelekt (dozvěděl jsem 
se nové informace), možná i mé emoce (něco hezkého jsem při tom prožíval), dokonce i má vůle 
(chci se změnit), ale neslyšelo ho mé srdce (má duše). 

  

Nepřineslo to nové zjevení Ježíše do mého života!  
Zrno nezapadlo do úrodné půdy a proto nemůže přinést stonásobný užitek… 
 
 
Probírali jsme sérii kázání výroků Pána Ježíše: „Já jsem“. – Co jsi slyšel? 
Světlo  prožil jsi nové zjevení: žiji ve tmě, Ježíši dotkni se mne, ať vidím! 
Pastýř prožil jsem: bez tebe se ztratím, Ježíši, buď můj Pastýř 
Dveře nešlo udělat nic jiného, než vejít 
Život prožil jsem dotek smrti, vytrhl jsem se z tohoto doteku a chytil jsem se ruky Ježíše 
 
 
 
Blahoslavení jsou ti kdo slyší Boží slovo a dodržují je. 
 
Pokud slyším Boží slovo jako informaci, pak se mohu rozhodnout ho dodržovat, ale stojí mne to 
strašné úsilí, a nakonec zjistím,, že toho nejsem schopen. 
Mohu ho dodržet vnějšně, ale často ho přestupuji v srdci. 
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To je to, co vytýkal Pán Ježíš farizeům. 
To je to, o čem hovořil v kázání na hoře… 
 
Jestliže ale Boží slovo vstoupí do mého srdce, do mé duše, pak ho promění. 
A dodržovat jeho slovo je mým potěšením. 
 
Čtěte Žalm 119 

Ž 119,15 O tvých ustanoveních přemýšlím, na zřeteli mám tvé stezky. 
16 Nařízení tvá jsou pro mne potěšením, nezapomínám na tvé slovo. 
 

Ž 119,23 I když vládci zasednou a umluví se na mě, tvůj služebník bude přemýšlet o tvých 
nařízeních, 
24 tvá svědectví budou nadále mým potěšením, jsou to moji rádci. 
 

Ž 119,47 Tvá přikázání jsou pro mne potěšením, já jsem si je zamiloval. 
 

Ž 119,77 Kéž mě zahrne tvé slitování a budu žít, tvůj Zákon je pro mne potěšením. 
 

Ž 119,92 Kdyby mi tvůj Zákon nebyl potěšením, dávno bych v svém pokoření zhynul. 
 

Ž 119,143 Soužení a úzkost na mě doléhají, přikázání tvá jsou pro mne potěšením. 
 

Ž 119,174 Hospodine, toužím po tvé spáse, tvůj Zákon je pro mne potěšením. 
 
Apoštol Pavel to vystihuje takto: 

Ř 8,8 Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. 
9 Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo 
nemá Ducha Kristova, ten není jeho. 

 
 
 
Chci být blahoslavený, proto se modlím: Boží otevři mé uši, ale i oči, mou mysl, mé srdce, ať Tvé 
slovo může vstoupit a proniknout mou osobnost, mé tělo, mé srdce, mou duši. Ať nežiji už já, ale 
žije ve mně Kristus. 
 

Ga 2,20 nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna 
Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. 

 
 
 


