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TYDZIEŃ IV

TYDZIEŃ IV, DZIEŃ 4. MT 5,1-12
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie.
Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu3, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich
należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego
powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. 12 Cieszcie się i radujcie, albowiem
wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków4, którzy byli
przed wami.
 Stając w obecności Bożej uczyńmy znak krzyża.
 Wzbudźmy intencje prosząc,
aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny, były skierowane w sposób czysty do
służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.
 Wyobraźmy sobie…
Jezusa na górze, który mówi do swoich uczniów.
 Prośmy…
o odwagę i hojność serca, by pójść drogą błogosławieństw.
 Rozpocznijmy rozważanie przeczytanego Słowa Bożego.
Punkt 1.
Osiem błogosławieństw nazywane jest czasem konstytucją Królestwa Bożego. Tak
naprawdę to nie jest zbiór zasad i przykazań lecz – drogowskazy. Wskazują jak
realizować zachętę do bycia szczęśliwym tu i teraz i w wieczności. Tekst grecki można
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przetłumaczyć: o, jak bylibyście szczęśliwi, gdybyście byli ubodzy w duchu, cisi,
miłosierni itd.
Punkt 2.
Logika błogosławieństw jest często przeciwna logice świata nastawionego na zysk,
konkurencję i konsumpcję. Słowa Błogosławieństw wydają się trudne, gdy je słuchamy.
Świat proponuje drogę pozornie łatwiejszą i przynajmniej na początku, przyjemniejszą.
Wychwala inne postawy: dbaj o swoje, gromadź majątek, nie licz się z nikim, nie okazuj
słabości. Jeżeli jednak popatrzymy na tych, którzy wybierają taką drogę, zobaczymy jak
mało w ich życiu prawdziwej głębokiej radości, jak dużo depresji, wypalenia itd. Jakoś
nie jest to droga do szczęścia. Gdzie ja widzę szczęście w moim życiu?
Punkt 3.
Zobaczmy, że ubóstwo to antidotum na ciągłe nienasycenie dobrami; cichość stanowi
przeciwwagę dla zakrzykiwania innych i skupiania na sobie uwagi; miłosierdzie to
lekarstwo na egoizm i myślenie tylko o sobie; czyste serce zamiast wszechobecnej
hipokryzji i przybierania masek; a pokój przeciwstawiony jest ciągłej wojnie wszystkich
ze wszystkimi.
Czy dostrzegam, że to, co proponują Boże błogosławieństwa, jest większą gwarancją
prawdziwej radości i szczęścia?
 Zakończmy rozważanie…
osobistą rozmową z Panem o przebiegu tej medytacji i odmówmy „Ojcze Nasz“.
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