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Boże tajemnice szczęścia

Błogosławieństwa Chrystusa
drogą do szczęścia
Błogosławieni
niewyspani,
albowiem oni całą
wieczność spać
będą.

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, 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”.

Przyjrzyjmy się oczyma serca scenie owego dnia: na górze otacza Jezusa tłum ludzi, mężczyźni i kobiety, młodzi i starzy, zdrowi i chorzy. Przybyli z Galilei, ale także z Jerozolimy, Judei, miast
Dekapolu, z Tyru i Sydonu. Wszyscy oczekują jednego słowa,
jednego gestu, który mógłby przynieść im pociechę i nadzieję.
W dzisiejszy wieczór my także zebraliśmy się, by oddać się słuchaniu Pana. Przybyliście z różnych regionów [...]. Słyszałem
wasze radosne głosy, wasze okrzyki, wasze śpiewy i dostrzegłem
głębokie pragnienie waszych serc: chcecie być szczęśliwi!
Drodzy młodzi, liczne i nęcące są propozycje, które was zewsząd przyciągają: wielu mówi wam o radości, którą można
osiągnąć przez pieniądze, przez powodzenie i władzę. Przede
wszystkim mówią wam o radości, która wiąże się z powierzchowną i złudną przyjemnością zmysłową. [...]
Człowiek został stworzony dla szczęścia. Wasze pragnienie
szczęścia jest więc uzasadnione. Chrystus ma odpowiedź na wasze oczekiwanie. Żąda On od was, byście Mu zaufali. Prawdziwa
radość jest zdobyczą, której nie osiąga się bez długiej i trudnej
walki. Chrystus ma tajemnicę zwycięstwa. [...]
Kazanie na Górze wytycza drogę. Osiem Błogosławieństw to
drogowskazy, które wskazują nam kierunek wędrówki. Jest to
droga pod górę, lecz Jezus pokonał ją jako pierwszy. Pewnego
dnia oświadczył: „Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności” (J 8, 12b). A kiedy indziej dodał: „To wam powiedziałem,
aby radość Moja w was była i aby radość wasza była pełna” (J 15,
11).
Tylko krocząc razem z Chrystusem, można osiągnąć radość,
prawdziwą radość!
bł. Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników XVII Światowego
Dnia Młodzieży w Toronto, 25 lipca 2002 r. (fragmenty)

Ewangelia według św. Mateusza 5, 1-10

Na czym polega szczęście
Ludzie dążą do szczęścia, lecz najczęściej szukają go w niewłaściwych rzeczach, a więc w wygodzie, przyjemnościach, dobrach
i bogactwach tego świata. Dzieje się tak, mimo iż dobrze wiemy,
że szczęście nie tkwi w zdrowiu ani w dobrobycie, gdyż może ich
zabraknąć. Doświadczamy też, że o szczęściu nie stanowi sukces,
ponieważ i on przemija.
Szczęście polega raczej na odkryciu sensu życia i zaangażowaniu się w nie, żeby je dobrze przeżyć.
na podstawie: Vito Morelli, Szczęście według
Jezusa. Błogosławieństwa dla wszystkich
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Juliusz Schnorr von Carolsfeld, Kazanie na Górze, XIX w.

2. Wymyśl, jakie zdjęcia byłyby dobrą ilustracją do tytułu
tekstu Na czym polega szczęście. Opisz je.
3. Przeczytaj fragment przemówienia bł. Jana Pawła II. Wyobraź sobie, że jesteś uczestnikiem XVII Światowego Dnia
Młodzieży w Toronto. Masz do dyspozycji trzy SMS-y,
w których piszesz do bliskiej osoby, co ważnego dla siebie
usłyszałeś w słowach Ojca Świętego. Sformułuj te SMS-y.
4. Wybierz z tekstu I ty możesz być szczęśliwy trzy warunki
szczęścia (Jeśli…) i rozwiń je, podając przykłady z życia
współczesnej młodzieży.
ZADANIE DODATKOWE

I Ty możesz być szczęśliwy!
Ty także możesz być szczęśliwy:
Jeśli nie przywiązujesz się do ludzi i rzeczy,
lecz ufasz Panu Bogu.
Jeśli nie ulegasz konsumpcyjnemu stylowi życia,
a żyjesz skromnie i umiarkowanie.
Jeśli nie szukasz pierwszych miejsc,
a chętnie zajmujesz ostatnie.
Jeśli nie troszczysz się, żeby tylko tobie było dobrze,
lecz interesujesz się również dobrem innych.
Jeśli ofiarujesz swoje cierpienie Bogu,
przez co czynisz swoją wiarę doskonalszą.
Jeśli zdajesz sobie sprawę ze swoich błędów
i starasz się, aby ich więcej nie powtarzać.
Jeśli uznajesz swoje grzechy
i potrafisz prosić Boga o przebaczenie.
Jeśli nie starasz się wyłącznie o to, aby posiadać,
lecz starasz się także dawać.
Jeśli zawsze szukasz tego, co istotne
i usilnie zabiegasz, aby to osiągnąć.
Jeśli nie sądzisz, że wszystko już osiągnąłeś,
ale próbujesz zrobić jeszcze mały krok do przodu.
Jeśli sam otrzymałeś przebaczenie od Boga,
będziesz umiał dzielić się nim także z innymi.
Jeśli wierzysz w moc modlitwy bardziej niż w to,
co sam zdołasz uczynić.
Jeśli nie wstydzisz się wierzyć w Chrystusa
i wszędzie jesteś świadkiem Jego Ewangelii.
Vito Morelli, Szczęście według Jezusa.
Błogosławieństwa dla wszystkich

PYTANIA I ZADANIA

1. Przeczytaj w słowniku języka polskiego hasło „błogosławiony”. Które z podanych znaczeń tego słowa najlepiej
odzwierciedla sens ewangeliczny? Wypisz z Ośmiu Błogosławieństw (Ewangelia według św. Mateusza 5, 1-10) wyrażenia, których treść zaprzecza potocznemu rozumieniu
szczęścia.

Przeczytaj błogosławieństwa z Ewangelii według św. Łukasza
6, 17. 20-23. Gdzie Jezus je wygłosił? Przepisz w dwóch kolumnach: 1) błogosławieństwa z tej Ewangelii oraz 2) z Kazania na Górze (Mt 5, 1-10). Umieść analogiczne błogosławieństwa obok siebie. Pozostaw puste miejsca tam, gdzie nie
znajdziesz odpowiedników.
Które ujęcie błogosławieństw jest dla ciebie bardziej zrozumiałe? Uzasadnij odpowiedź.

Jak sądzisz?
Czy błogosławieństwa mogą być wskazówką życiową
także dla niewierzących?

Refleksja i modlitwa
Nie bójmy się żyć tak, jak Jezus naucza w Ośmiu
Błogosławieństwach. Uwierzmy, że On chce każdego z nas obdarzyć prawdziwym szczęściem.

Jezu, Tyś jest Światłością mej duszy,
niech ciemność ma nie przemawia do mnie już.
Jezu, Tyś jest Światłością mej duszy,
daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą.
Kanon z Taizé

Jeśli chcesz...
Błogosławieństwa nie są dla ludzi, którzy uważają, że
wszystko już mają i niczego od nikogo nie potrzebują. Są
dla tych, którzy widzą w sobie i w swoim życiu jakieś braki.
Czego brak tobie?
Wybierz jedno błogosławieństwo Jezusa, które szczególnie
przemawia do ciebie, i przepisz je do zeszytu Myśli. Pomyśl
w modlitwie o tym, że Bóg naprawdę chce dla ciebie szczęścia.
Staraj się żyć na co dzień według tego błogosławieństwa.

Masz wiadomość!
• W sercu każdego człowieka jest pragnienie szczęścia, na
które odpowiada sam Bóg.
• Błogosławieństwa są drogami do szczęścia.
• Jezus w błogosławieństwach wyjaśnia znaczenie trudu
i cierpienia człowieka poszukującego i czyniącego dobro, które
jest wieczne.
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