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Kto je v súčasnom svete blahoslavený? Kto prežíva blaženosť o akej snívajú tisíce či milióny
ľudí dnes v našom svete okolo? Ako to vlastne chcel Ježiš?

Blahoslavenstvá podľa toho, ako nám ich servíruje dennodenne svet:
-

Blahoslavení bohatí, lebo vás celý svet obdivuje.
Blahoslavení žijúci v rozkošiach, lebo vás sa bieda tohto sveta nedotýka.
Blahoslavení výreční, lebo dokážete strhnúť za sebou masy ľudí.
Blahoslavení dychtiví po pomste, lebo vám sa nik nedokáže vzoprieť.
Blahoslavení nemilosrdní, lebo s milosrdenstvom sa nedá veľa dokázať.
Blahoslavení bez srdca, lebo vy nepotrebujete vidieť Boha; sami sebe ste bohmi.
Blahoslavení šíriaci nepokoj, lebo v ústraní sa dá po chrbtoch iných dosiahnuť vyššie.
Blahoslavení prenasledovatelia, lebo váš je celý svet.

1/3

Blahoslavenstvá sveta
Napísal Balek Robert
Pondelok, 12 Apríl 2010 11:04

Áno, takto to vyzerá vo svete. Kristus však prišiel svet spasiť. Aj v jeho dobe toto svet hovoril,
ba priam kričal každému do uší. A predsa Ježiš v tomto hluku pokojne na hore ohlásil iné - nové
blahoslavenstvá. A preto...

Na Kristove Blahoslavenstvá sa spoľahnúť znamená vlastne nebáť sa vlastnej malosti, lebo
dávajúci Boh je veľký. Značí to nebáť sa toho, čo zarmucuje, lebo potešenie z Božieho diela
prekonáva plač.

Značí to nebát sa byť milosrdným, hoci všetci chcú odsúdiť, pretože pravá sila mocných je v ich
milosrdenstve a odpustení.

Značí to nebáť sa odísť, zatvoriť si oči a nešpiniť si zbytočne srdce, myseľ a dušu
nemravnosťou, hoci všetci vykrikujú, aké je to prirodzené a normálne, pretože len v čistej duši
sa zrkadlí pravá tvár Boha.

Značí to nebáť sa, že kresťan nie je navonok v popredí svetového diania, ale voľakde akoby na
jeho okraji, lebo vie, že skutočný stredobod dejín je tam, kde sa postupne uskutočňuje niečo z
Božej lásky pre človeka.

Jeden kazateľ raz začal svoju kázeň takto:
- Úprimnú sústrasť vám, chudobní v duchu, lebo vy nemáte čo dať našej spoločnosti!
- Úprimnú sústrasť vám, žalostiaci, lebo o vás nechceme nič počuť!
- Úprimnú sústrasť vám, lačnejúci a žízniaci po spravodlivosti, lebo u nás je moc prednejšia
ako právo!
- Úprimnú sústrasť vám, milosrdní, lebo nevďak je odmenou sveta!
- Úprimnú sústrasť vám, ľudia čistého srdca, lebo vás si nikto nevšíma!
- Úprimnú sústrasť vám, tvoriaci pokoj, lebo u nás má niečo len ten, kto má ostré lakte!
- Úprimnú sústrasť vám, prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo vás vysmejú!...

Nuž áno, vo svete to žiaľ takto často vyzerá s tými, ktorí sa rozhodli žiť Kristove blahoslavenstvá
tak, ako ich žil sám Kristus - čistý, tichý, plačúci, chudobný v duchu, prenasledovaný pre
spravodlivosť...
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Akýsi neznámy autor uverejnil v jednom časopise takýto provokačný text, ktorý je svojím
obsahom verným odrazom dnešnej skutočnosti a antitézou "Osmich blahoslavenstiev":
-

Zradili sme chudobných, lebo neprinášajú žiadny zisk.
Zradili sme trpiacich, lebo sme ich vylúčili zo spoločnosti.
Zradení boli tichí, lebo oni majú za všetko zodpovedať.
Zradení sú tí, ktorí lipnú a túžia po spravodlivosti, lebo je pre nich dôležitejšia, ako zákon.

- Zradili sme milosrdných, lebo svet im platí nevďačnosťou.
- Zradení sú tí, ktorí prinášajú pokoj, lebo oni upadajú do zabudnutia.
- Zradení sú, ktorí trpia prenasledovanie pre spravodlivosť, lebo nič sa nedá zmeniť a
všetko zostáva do konca tak, ako bolo.

Ako je to s tebou a tvojím životom? Podľa koho blahoslavenstiev si sa rozhodol usmerňovať
svoj život? Blahoslavenstvá sveta vedú k chvíľkovému ošiaľu radosti, no k večnému bôľu,
smútku, beznádeje a nenávisti.

Iba Kristove blahoslavenstvá, hoci zo začiatku ťažké a smutné, neskôr prinášajú ovocie
večného šťastia, ktoré nikdy neskončí...

Výber je dennodenne na Tebe... Ako sa rozhodneš?
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