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A nyolc boldogság 
 

A boldogság 
Sok minden van, amiről mi emberek 
különbözőképpen gondolkodunk, de 
amit igazi  boldogságnak nevezünk 
azaz érzés, ami mindannyiunkat 
összeköt. Egyre gondolunk. Nem kell 
példákat felsorolni, mert ti is az élet 
lényegét kifejező legnemesebb 
pillanatokra gondoltok. Nem 
világtörténelmi nagy események 
sorakoznak előttünk, nem 
vagyonmérlegünket látjuk, és nem 
mások felett aratott undok 
győzelmeink jelenetei ezek, hanem a 
saját, személyes, megélt magasztos 
pillanatok.  
De ezek a boldogságok sohasem 
magányos boldogságok voltak. Nem 
egyedüli szereplői vagyunk, 
emlékeinkben velünk van mindig egy 
más valaki, hisz az ember sohasem 
lehet egyedül boldog. Boldogság-
emlékeinkben jelen vannak mellettünk 
szeretteink, kik a megélt perceknek 
szintén szereplői.  
Vannak más emlékeink is, mikor 
egyedül éltük át a boldogság lényegét, 
de ekkor sem voltunk magányosak, 
volt társunk, maga az Isten, ki 
valóságos jelenlétével volt 
boldogságunk részese. 
A múlt fényeiben kutatva, a felidézett 
pillanatokban Ő mindig fellelhető. Mi 
mindig együtt vagyunk boldogok, mert 
az Isten hozzá tartozik az életünkhöz. 
Ezek a pillanatok azok, amikor 
biztosan érezzük, hogy velünk van, 
hogy együtt voltunk vele. Lehet hogy 
máskor is itt van, csak mi nem vesszük 
észre?  
 
 

Boldog ember volt-e Jézus? 
Jézus valóságos ember volt. Az 
emberi lét teljes dimenzióban élt. 
Minden életérzésünk megtalálható az 
életében: örömeink és nehézségeink 
egyaránt. Gondoljunk bibliai leírásokra. 
Életének része az öröm. A szülői 
gondoskodás, az emberi szeretet 
átélése, az Istentől kapott küldetés 
véghezvitele, a tanítványok szeretete, 
az örömteli fogadtatása, a segítség 
öröme, és az Isten szeretetének 
megélése.  
De nehézségeinket is magára vette: Ő 
is szülői gondviselésre szoruló 
kisgyerek, megéli a gyermekévek 
engedelmességi kötelezettségét, a 
társadalom meg-ismerésének 
nehézségeit. Gondoljunk a csónakban 
fáradtan alvó Jézusra, az emberi meg 
nem értésre, a nincstelenségre, a 
hontalanságra, a halott Lázár mellett 
síró Jézusra, a Getszemáni kert 
félelmére, a kiszolgáltatottságra, a 
péteri megtagadásra, a keresztút 
magányosságára, a kétségbeesés 
pillanatára.  
Jézusnak milyen evilági 
boldogságélményei vannak? Mire 
emlékszik vissza örömmel? Boldog 
ember volt? Biztos hogy boldog ember 
volt, mert minden nehézség ellenére 
az emberi létet a teljességében élte 
meg. Az emberi élet teljessége pedig 
az Isten és emberszeretetben lényegül 
meg. Jézus az emberi létbe az isteni 
elgondolásokat tudta megvalósítani. 
Az isteni örök értékeket megtartva tud 
élni. A római kikövezett utak, vagyis a 
földi értékek mellett új utat tapos a 
mezőkön át, az égi, isteni értékek útját, 
és erről az útról nem tér le. Jézus 
mindig másképp viselkedik, mást 
mond és tesz, mint ahogy emberileg 
logikus lenne. Szóba áll a szamariai 
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asszonnyal, kiket a zsidók akkor 
köszönésre sem méltattak, meghívja a 
vámost a tanítványok közé (Máté 
apostol), és még sorolhatnánk tovább 
egészen a mennyei kincsekről szóló 
tanításig. Mindezt azért tanítja és 
életében meg is valósítja, mert az 
isteni elgondolást ismerve viszi végbe 
emberi cselekedeteit, és az isteni 
boldogság gondolatát fogalmazza meg 
emberi ajkán.  
 
A boldogság mértékei 
A mi boldogság-emlékeink is Istenből 
erednek. Akkor voltunk boldogok 
amikor az krisztusi értékek voltak 
lényegesek számunkra, amikor azt 
meg tudtuk valósítani. A mi 
boldogságunk is, mint Jézus 
boldogsága, a mások szeretetében, a 
gondosodásunkban, az 
aggódásainkban, a segítségünkben, a 
közös örömben, az Istennel megélt 
pillanatokban gyökerezik.  
A mi számunkra is az isteni 
gondolkodás meg-megismerése új 
értelmet ad a mindennapoknak, és új 
értékeket mindannyiunknak. Ezek a 
krisztusi értékek a boldogság mértékei, 
az igazi öröm zálogai. Igyekszünk-e 
megismerni hogyan gondolkodik Ő az 
élet értékeiről, és merjük-e vállalni az 
isteni elgondolás szerinti életet ma is? 
Vállaltuk már sokszor az elmúlt 
időben, minden boldog pillanat, 
jóérzés, öröm, de a másokért való 
aggódásunk, az önzetlenségeink, a 
lemondásaink mind Őt idézik.  
 
Sok jó lépést tettünk már meg 
mindannyian, és ezekben a 
lépeinkben mindig kézenfogva jött 
velünk, még ha nem vettük észre, 
vagy nem akartunk tudni róla, akkor is. 
Ezek azok a tetteink és szavaink 

amikor felismertük a krisztusi utat, és 
mertünk a római köves utakról letérni.  
 
Mért van mégis, hogy a köves útra 
vissza-visszatérünk? Az önzés, a 
gyengeség, a tévedés, a hitetlenség 
visz erre az útra. Erre mondjuk, hogy 
az én saját utam, amit egyedül járok, 
melynek kövei az én igazságom, az én 
akaratom, az én célom, és az én 
érdekem. Ezen az úton nem kell társ, 
sem ember, sem Isten - ezek a bűn 
lépései.  
A rossz léptekből a bűnbánat visz az 
Isten igaz útjára. Bűnbánat amikor 
meglátom, felismerem, hogy az Isten 
milyen búzaszemeket bízott rám, 
hullasztott el a földemen, és én nem 
gondoztam, hagytam azokat 
elszáradni. Ez a bűnbánat indítson 
minket arra, hogy a krisztusi útra 
visszatérve az isteni örök értékek 
szerint tudjuk gondozni a ránk bízott 
búzaszemeket, hogy azok erőre kapva 
meghozhassák terméseiket a mi földi 
örömeinkre és mennyei 
boldogságunkra. 

 
 

 


