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Slavnost všech svatých… Někdy máme o svatosti prapodivné představy. A popravdě, v našem pojetí svatosti nám často nepomáhá ani 
ztvárnění světců v našich kostelích a kaplích: strnulé postavy na podstavcích se sinalými obličeji bez života, sepnutýma rukama a očima 
v sloup. Zdá se, že svatost je opravdu hrozná věc. Navíc máme velmi často hlavně morální koncept svatosti: svatý je ten, kdo je dokonalý 
z hlediska dodržování mravních předpisů, tedy ten, kdo dělá to a to, nebo ještě lépe: ten, kdo nedělá to a to… Ale svatost není v první 
řadě otázkou přikázání a dělání toho či onoho. Jediný svatý je totiž Bůh, a bylo by tedy absurdní si představovat, že Bůh je svatý, protože 
dokonale dodržuje Desatero. Jediný svatý je Bůh a tento Bůh sdílí s člověkem to, co je. I tady proto platí primát milosti: abychom byli 
svatí, nemusíme v první řadě něco dělat, ale nechat se posvětit, svatost přijmout. Papež František říká krásně: „Svatost znamená nechat 
Boha psát můj život, mé dějiny.“ A v čem se tedy projevuje Boží svatost? V Babylonském vyhnanství říká Hospodin izraelitům, že znovu 
posvětí své jméno znesvěcené hříchy lidu. Jak? „Vezmu vás z národů, shromáždím vás ze všech zemí a přivedu nazpět. Vyleji na vás čistou 
vodu, a budete očištěni (…). Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha (…).“ (Ez 36,24-27) Bůh prokazuje svou svatost osvoboze-
ním, věrností své smlouvě, milosrdenstvím. Shrnutím veškeré dokonalosti je milosrdenství (papež František). 
  

Liturgie nám dnes na pomoc předkládá samotný střed evangelia: blahoslavenství. Ježíš vystupuje na horu - jako Mojžíš; sedá si - jako 

ten, kdo má moc učit; a otevírá ústa: „Blahoslavení chudí v duchu…“ (srv.: Mt 5,1-3) Předkládá lidu nový Boží zákona, nejde o deset slov, 
která si je třeba zapamatovat, ale o osm blahoslavenství, která je třeba žít. Blahoslavený znamená šťastný. V centru evangelia stojí tedy 
Bůh, kterému jde o štěstí a radost člověka! Žádný soupis příkazů, žádný seznam přikázání, ale radostná zpráva o tom, že Bůh naplňuje 
životem a činí šťastnými ty, kteří jsou tvůrci lásky, kteří se starají o štěstí druhých. A blahoslavenství jsou světlem, které ozařuje nejen ty 
nejlepší z nás, ale jsme v něm všichni: chudí, plačící, tiší, zranění, snílci, ti, kdo znovu a znovu začínají… Nejsme jistě šťastní proto, že 
jsme chudí, ani nejsme šťastní proto, že pláčeme, že se nám nedaří dobře, ale proto, že důvěřujeme v Boha, proto, že Bůh je tak na naší 
straně, kráčí spolu s námi, jen On je naší silou. Každý z nás se v blahoslavenstvích může najít. Bůh ale není úplně nestranný . Má slabost 
pro slabé, začíná od periferie, jak rád opakuje papež František. To je jeho způsob, kterým mění svět. Pokud tedy přijmeme logiku blaho-
slavenství, i naše srdce se může proměnit, i my můžeme měnit svět kolem sebe.  
 

Svatost je tedy darem a posláním zároveň: darem, který přijímáme a který svým životem milosrdenství ohlašujeme světu kolem sebe. 
 

 

„Jen to, co je Ježíš a jeho vůle, milovaná a prožívaná, bude moci rozptýlit temnoty.“  

o. Mario Borzaga, omi 


