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Resnična sreča
Evangelij po Mateju 5,1–12a
1
Ko je Jezus zagledal množice, se je povzpel na goro. Sédel je in njegovi učenci
so prišli k njemu. 2 Odprl je usta in jih učil:
3
»Blagor ubogim v duhu,
kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
4
Blagor žalostnim,
kajti potolaženi bodo.
5
Blagor krotkim,
kajti deželo bodo podedovali.
6
Blagor lačnim in žejnim pravičnosti,
kajti nasičeni bodo.
7
Blagor usmiljenim,
kajti usmiljenje bodo dosegli.
8
Blagor čistim v srcu,
kajti Boga bodo gledali.
9
Blagor tistim, ki delajo za mir,
kajti imenovani bodo Božji sinovi.
10
Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani,
kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
11
Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo o
vas lažnivo govorili. 12 Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko.«
Ostala berila: Razodetje 7,2–4.9–14; Psalm 24,1–6; Prvo Janezovo pismo 3,1–3.

LECTIO:
Vsebina Evangelija po Mateju je razporejena okrog petih daljših Jezusovih
govorov, ki so večinoma namenjeni učencem. Prvega od njih ponavadi imenujemo
»Govor na gori« in v ospredju tega so »Blagri«.
Jezus se osredotoči na razlike med »nebeškim kraljestvom« – vladavino Jezusa
kot Gospoda in Kralja, ki se vzpostavlja na zemlji – in zemeljskim kraljestvom.
Jezus v devetih izrekih povzame življenjski stil in vedenje, ki zares prinaša
srečo oziroma blagoslov. Ta stil in to vedenje sta povsem drugačna od posvetnih
predstav o tem, kaj prinaša srečo.

Nedeljski evangeliji po metodi lectio divina. Leto C: Evangelij po Luku

V 

Nekateri prevodi namesto besede »blagor« uporabijo besedo »sreča«, izraz pa
lahko prevedemo tudi kot »zadovoljni so …«. Zadovoljstvo in pravo izpolnitev
najdemo, ko služimo in sledimo Bogu, ne pa ko ugajamo sebi.
Ta kratki seznam devetih blagrov je povzetek glavnih vrednot evangeljskega
življenja. Nekatere najdemo že v Stari zavezi, Jezus pa vse te niti poveže v čudovito
vodilo, ki naj usmerja naša življenja. V ospredju je vedno odnos z Bogom in z ljudmi.
Znani in neznani svetniki so se naučili tega, prav tako se lahko mi. Resnično srečo
najdemo le, če živimo po napotkih iz blagrov.

MEDITATIO:
Kateri izmed blagrov najbolj pritegne tvojo pozornost?
Kateri se ti zdi najtežji? Razmišljaj, kako bi lahko v naslednjih tednih uresničeval
več Jezusovega nauka.
Ponovno si oglej Lukovo poročilo o tem nauku, ki smo ga brali na šesto navadno
nedeljo (14. februarja). Kaj opaziš, ko primerjaš obe poročili?

ORATIO:
Večkrat počasi preberi blagre. Prosi Svetega Duha, naj ti spregovori. Kaj čutiš,
da ti hoče prek tega nauka povedati Bog? Prosi ga, naj ti pomaga na področjih, kjer
se počutiš še posebej slabotnega.
Preberi Psalm 24,1–6. Uporabi te vrstice v svoji današnji molitvi.

CONTEMPLATIO:
»Poglejte, kakšno ljubezen nam je podaril Oče: Božji otroci se imenujemo«
(Prvo Janezovo pismo 3,1).
Razmišljaj o globini Božje ljubezni do tebe, ki ti jo razodeva ta vrstica. Sam
odgovori Bogu.

© 2013 United Bible Societies & Društvo Svetopisemska družba Slovenije

