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Boldogok a békességszerzők,
mert őket Isten fiainak fogjak hívni. (Mt 5,9)

Keressétek az Urat, ti, szegényei a földnek, akik teljesítitek parancsait.
Keressétek az igazságot, keressétek az alázatot, talán menedéket találtok az
Úr haragjának napján.
Meghagyom közöttetek a szegényeket és alázatosokat, akik az Úr nevében
reménykednek: Izrael maradékát. Ők nem művelnek többé gonoszságot,
nem beszélnek hazugságot, nem lesz álnok nyelv a szájukban. Olyanok
lesznek, mint a nyáj: Legelnek és lepihennek, és senki sem zavarja meg
őket.

Testvéreim! Gondoljatok csak meghívástokra! Nem sokan vannak köztetek,
akik a világ szerint bölcsek, és nem sok a hatalmas, nem sok az előkelő.
Isten azonban azt választotta ki, ami a világ szemében balga, hogy
megszégyenítse a bölcseket; s ami a világ szemében gyönge, azt választotta
ki, hogy megszégyenítse az erőseket. Ami a világ előtt alacsonyrendű és
megvetendő, azt választotta ki az Isten, a semminek látszókat, hogy
megsemmisítse azokat, akik látszanak valaminek. Így senki sem
dicsekedhet Isten előtt.
Általa van nektek is életetek Krisztus Jézusban, aki Istentől
bölcsességünkké, megszentelődésünkké és megváltásunkká lett. Így teljesül
az Írás szava: "Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék!"

Abban az időben: Jézus, látva a tömeget, fölment a hegyre, leült,
tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így
tanította őket:
"Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok,
akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelídek, mert ők
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öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők
kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent. Boldogok a
békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket
üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok,
ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle
gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti
jutalmatok az égben."

Boldogság, öröm! Erős vonzóerővel rendelkező szavak, amelyek szivünk mélyén
megmozgatnak valamit. Ki ne vágyna közülünk örömre, boldogságra! Mégis
szóhasználatunkban is eléggé megterhelt szavak, amelyeket túl gyakran használunk
felületes dolgok és élmények megjelölésére, amelyek eredetileg nem érdemlik meg
ezt az összekapcsolást. Mert az ember mélységre teremtetett, és lényénél fogva arra
irányul, hogy tartósan ne érje be felületes dolgokkal. A filozófia nyelvén
"transzcendentális igénynek" nevezik az embernek ezt a mélységre irányuló vágyát:
mindig visszatérő nyugtalanságot érez, lényét érintő elégedetlenséget és a
gondolatok és a szív folyvást beteljesületlen vágyát; és egész életén át próbálja
elérni a legkülönbözőbb módon ezt az igazi, mély és tartós boldogságot.
Nekünk, keresztényeknek nyilvánvaló, hogy a tartós boldogság utáni vágyunk
beteljesedése végső soron Isten ajándéka, amelyre csak közreműködésünkkel és
személyiségünk üzenetére való megnyitásávál tehetjük fogékonnyá magunkat. A
nyolc boldogság a hegyi beszéd kezdetén az evangélium egyik legerősebb üzenete,
amely a boldog szóval kezdődik. Jézus megmutatja akkortól egészen a mai napig,
hogyan érhet el az ember tartós boldogságot: ha szelíden és alázatosan él, Istentől
reméli az üdvösséget és egyenes gondolkodásmóddal és tiszta szándékkal
közreműködik az igazságosság és béke megteremtéséért a földön. Aki ráhagyatkozik
erre az életprogramra Istenre magára hagyatkozik rá, Igéjének erejére, amely
kegyelem és feladat, igenlés és felhívás egyidejűleg.
A nyolc boldogság azonban nem olyan boldogságot ígér, amilyent általában
remélünk és amilyent próbálunk magunknak teremteni, hanem olyan boldogságot,
amilyent Isten tartósan kíván számunkra. Jézusban és Jézus által eljött, hogy beteg
világunkat meggyógyítsa és nekünk szabad és kell gyógyulását/üdvösségét
hirdetnünk és továbbadnunk. Világunk beteg, mert a pénz, a birtoklás és a mohóság
tartja kezében a hatalmat, mert hazugság, intrika és külsőségek, nyílt és rejtett
erőszak, előítéletek és osztályharc elválasztanak minket egymástól és szétrombolják
a szeretetet és a bizalmat. Ne elégedjünk meg felületes örömökkel, amelyek
könnyen elérhetők ennek a világnak beteggé tevő eszközeivel. Isten be tudja
teljesíteni igaz és valódi vágyainkat, ha készek vagyunk várni, türelmesek tudunk
lenni és az Ő akaratát keressük. Ne engedjük el a fülünk mellett legbensőbb
vágyunkat, amelyet szent Ágoston olyan világosan fejez ki: "... nyugtalan a mi
szívünk, Istenem, amíg Benned meg nem nyugszik!"


