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Boldogok vagytok!

Az igazán boldogok

H

ogyan képzeljük el a boldogságunkat? Legyen szép a családi élet,
szeressék egymást és gyermekeiket a házastársak, legyenek szófogadóak a gyerekek, a szülőknek legyen biztos
munkahelyük, legyen anyagi jólét, le-

A boldogság
Istenben van

H

ol keressük boldogságunkat? Blaise Pascal egyik gondolata iránymutató lehet számunkra.
A Gondolatok című művében írja:
„A boldogság nincs kívüled. Nincs
benned. A boldogság Istenben van.
És ha Őt megtalálod, mindenütt rátalálsz a boldogságra.” A mondást
megfordítva hozzátehetjük: Ha valaki
nem találja meg Istent, mindenütt csak
a boldogtalanságba ütközik. Egyházunk
szentjeinek azért volt boldog az élete,
mert megtalálták Istent és megtalálták
hivatásukat. Felfedezték, hogy mit
kíván tőlük Isten, s megtették azt. IsÉvközi 4.
vasárnap
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gyen minél több pénz, fizetés, kereset.
Jézus viszont egyiket sem ígéri. Ő
éppen az ellenkezőjéről beszél. Nem a
gazdagokat, hanem a szegényeket tartja
boldognak. S ezt még fokozza azzal,
hogy boldognak nevezi a sírókat, az
éhezőket és az üldözötteket. Közben
arról is beszél még, hogy boldogok a
szelídek, az irgalmas szívűek, s azok,
tentől kapott hivatásunk teljesítése jelenti számunkra is a boldogság útján
való előrehaladást.
Jézus két lehetőségről beszél. Arról
szól, hogy hová vezetnek az ember
mindennapi cselekedetei: boldogságra
vagy boldogtalanságra. Jézus minden
lehetőséget kihasznál, hogy tanítsa az
embereket. Tanítsa őket a hegyen és a
síkságon, a városokban és a falvakban,
a zsinagógában és az utcákon. Megragad minden alkalmat, hogy elmondja az
embereknek az örömhírt, Isten üzenetét és azokat az igazságokat, amelyek
valóban a boldog élethez vezetnek.
Hallgassuk nyitott szívvel szavát
és adjuk tovább örömhírét, hogy ne
csak a magunk élete legyen boldog,
hanem másoké is, minden emberé.

akik elviselik mások részéről a gyalázkodást és az üldözést. Komolyan gondolja
ezt? Valóban ez volna az igazi boldogság
útja? Ha a politikusok ilyen boldogságot
ígérnének manapság, aligha szavazna
rájuk bárki is!
Mert a mai ember egyáltalán nem így
képzeli el boldogságát. Sok ember gondolja azt, hogy a pénz, a sok pénz, a még
több pénz majd boldoggá teszi az életét.
De hiába veti be minden erejét a pénzszerzésre, nem találja meg boldogságát,
sőt, valójában egyre távolabb kerül tőle.
Jézus nem politikai beszédet tart,
de az a célja, hogy megnyerje az
embereket, s elindítsa őket egy olyan
úton, amelyen elfogadják az Isten
által felkínált boldogságot. Induljunk el ezen az úton, hogy igazán
boldogok lehessünk!

Egy bűnös esdeklése

Ü

dvözlégy, ó Mária, te vagy a keresztények reménysége; hallgasd
meg egy bűnös esdeklését, aki szeret
téged, különösen tisztel és üdvössége
reményét beléd veti.
Tőled kapom az életet: helyezz viszsza Fiad kegyelmébe! Te vagy üdvözülésem biztos záloga. Kérlek tehát,
szabadíts meg bűneim súlyától. Oszlasd szét elmém sötétségét, űzd el a
rossz érzéseket a szívemből, kergesd el
ellenségeim kísértéseit; és úgy irányítsd
az életemet, hogy általad és a te vezetéseddel elérkezzem a mennyország
örök boldogságába.
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