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Sok értékes tanulmány foglalkozik a „Nyolc boldogság” értelmezésével. Mi most azt emeltük ki, ami
valamiért éppen most, személyesen fontos nekünk. Lényeges észben tartanunk, hogy nem túlvilági
ígéretekről van szó, hanem jelen életünkben elérhető boldogságról.
(Elnézést, ha kicsit hosszabb lett az átlagosnál, de mindenkinek a gondolatát fontosnak véljük.)
Számomra akkor érthetőek a boldog-mondások, ha eléjük teszem azt a fél- mondatot: „ha bízik
Istenben”. Akkor boldog lehet az ember minden élethelyzetben. Mert nem minden szegény, síró,
üldözött stb. boldog, csak az, amelyik Istenben él, s az ő útját járja. (Marika)
Nehéz elképzelni, hogy a szomorkodók boldogok lennének. Valahol azt olvastam, hogy itt azokra
kellene gondolni, akik empatikusak, bele tudják élni magukat mások fájdalmába, együtt szomorkodnak
velük. A segítségnyújtás-bármilyen formában is történjen (anyagi, vagy lelki), nemcsak a bajba jutottnak segít, hanem a segítő is kicsit jobban érzi magát tőle, kicsit talán "boldogabb" lesz. (Nándi)
Engem most a boldog szelídség ígérete érintett meg leginkább. Egyrészt ebben kell még jócskán
növekednem, képesnek lenni lelassulni, ha kell, másrészt látom, hogy az agresszívek nem örökölik,
hanem elpusztítják a F(f)öldet. (Melinda)
Nagyon fontos, hogy tudjunk irgalmasak lenni, szeretettel odafordulni a szenvedők felé, megbocsátani
az ellenünk vétkezőknek. „És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az
ellenünk vétkezőknek” (Laci)
Két boldogság foglalja magába az összes többit. Az egyik a szegénység, és velejáróiként az alázat, a
szelídség, a tisztaság, az irgalmasság, s a békére irányuló törekvés. A másik az Isten szerelméért
eltűrt üldözés. Jó lenne mindegyikben kicsit fejlődnünk! (Erzsi)
„A tiszta szívűek meglátják az Istent.” Valamiért ez most új meglátást adott a számomra. Talán ez a
legfontosabb, amire vágyom, hogy meglássam az Istent. Ezen próbálok majd gondolkodni, hogyan
lehetek igazán tisztaszívű. (Márti)
A szelídek, meg a békességben élők összetartoznak. Annyi erőszak és ellenségeskedés van, jó lenne,
ha szelídebb lenne a világ! A történelemkönyvekben mindig a harcok szerepelnek, pedig akik az életet
tovább adják és megtartják azok az egyszerű emberek, akik békében teszik a dolgukat. Nem igaz,
hogy a szelídek maflák, szerencsétlenek, gyengék, akik elvéreznek a harcban. A szelídségben erő
van! (Magdi)
Nincs megnevezve miért szomorú valaki, de az biztos, hogy a mondat másik fele pozitív üzenet - mert
majd megvigasztalják őket. Ezt én most nagyon megélem. Szomorú vagyok, de azt is megtapasztaltam a napokban, hogy ha kinyitom a szívem, ha helyet adok benne Istennek, akkor megvigasztalódom. Kicsit olyan mintha egy ajtót kinyitnék és egy kis résen beszűrődne a fény. Rajtam múlik,
mennyire nyitom ki az ajtót, mennyire vagyok kapcsolatban Istennel. Megvigasztal, ha elé tárom a
mostani aggodalmaimat, félelmeimet és nem egyedül hurcolom a bajokat. A szomorúság nem múlt el
nyomtalanul, de könnyebb elhordozni Istennel. Lehet, hogy én is tudok vigasztaló lenni - egy kicsit
besegíteni Istennek. Szomorúság és vigasztalás, mindkettőben látom magamat. (Kinga)
Irgalmasság: szeretet, segíteni akarás. Azt jelenti, figyelünk a másik sorsára. Boldoggá akarjuk tenni,
meg akarjuk szüntetni, vagy legalább enyhíteni a szenvedését. Ne lépjünk fel öntelten, felsőbbrendűként! Hagyjuk, hogy megérintsen minket a rászorulókkal való találkozás. „Amit egynek tesztek a
legkisebbek közül, velem teszitek.” (Bogi)
„Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.” Fontos nekem, mert
rengeteg az igazságtalanság, és ez mérhetetlenül irritál. (Feri)
Ha valaki elavultnak vagy túl elcsépeltnek gondolná a 8 boldogságot, akkor érdemes Gyökössy Bandi
bácsi modernizált változatához folyamodni. hogy észrevegye azokat az aktuális történéseket, mozzanatokat, emberi tulajdonságokat, amelyek hétköznapjaink szürkeségében jelek lehetnek számunkra
és gőgös önmagunkkal szembesíthetnek. Boldogok, akik úgy vágynak az igazság után, mint az éhező
egy darab kenyér után, mint szomjazó egy csepp víz után. Ez a boldogmondás rávilágít arra, hogy
miért olyan szürke az életünk, miért olyan színtelen a hitéletünk. Nem lobog benne igazi vágy, a
magasabb rendű után, amely növeli, tágítja – előre viszi az életet. (Andrea)

"Boldogok akik szomjaznak és éheznek az igazságra, mert ők megelégíttetnek" Azért fontos most ez
nekem, mert gyakran nem értem a körülöttem lévő világot és benne magamat sem és szeretném
tudni, hogy a legnagyobb igyekezetem ellenére. miért van ez így? (Judit)
Hozzám a lukácsi változat közelebb áll. Az üldözések elviselésére való felhívást jelenleg nem érzem
aktuálisnak, annál inkább az irgalmasságra való buzdítást. Egyre nagyobb a létbizonytalanság
hazánkban, ezért az irgalmasság gyakorlása nem csak lehetőség, hanem kötelesség is. (Tamás)
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