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A nyolc boldogság  
lelki tükre 

 
    Kinek adja Isten a Mennyek 
Országát?  
Ha belépőt lehetne venni, hosszú 
sorokban állnának az emberek. 
Számolgatnák pénzüket előre még 
mielőtt a mennyei kasszához érnének, 
majd a milliomos - ki talán százakba 
rúgott bele az elmúlt évek során - egy 
jegyek kér magának az első sorban, 
és jószívűen egy-két barátját, 
családtagját megajándékozza 
állójegyekkel. A szegények 
összekuporgatják a küszöbjegy árát, 
és odaadják közülük a legkisebbeknek 
- Menj, jó helyed lesz bent!- s örülnek, 
hogy legalább egyikőjük ott lehet.  
De szerencsére jegyet nem lehet 
venni. Harcolnánk a mennyei 
jegyekért. A mennyországba nem a 
harc vezet, a szeretet. Azoké lesz a 
mennyek országa, akiket az Isten vár 
és örömmel befogad. De mit kérdez az 
Isten először? Milyen autóval jöttél 
fiam?  Gyalog jöttem Atyám, mert a 
Trabant nem jön fel ilyen magasra. 
Szerencsére nem ezt kérdezi, mert 
nagyon sokan gyalog mennénk, kevés 
lenne fenn a Jaguár. Azt fogja 
kérdezni: Ismersz-e engem? S azt 
hívja jobbjára maga mellé, ki szemébe 
mer nézni, s boldogan válaszolja - 
Igen.  
Mert boldog ember, ki Őt ismeri, ki a 
boldogságot a saját lelkében, s 
szívében keresi, kiben él a szelídség, 
az irgalom, a békesség. 
 

Boldogok a lelki szegények:  
övék a mennyek országa. 

 
A lelki szegények nem a nincstelenek, 

a lelkileg nyomorultak, hanem a világ 
javaitól függetlenül élők. Gondoljunk a 
kisgyerekre - nincsenek világot 
rengető vágyaik. Erre a szegénységre 
mondja Jézus: Övék a mennyek 
országa. “Ha nem lesztek olyanok, 
mint a gyermek nem mehettek be a 
mennyek országába.”) 
 
Boldogságunkat nem a 
gazdagságban, hanem Isten 
szeretetében találhatjuk meg, melyhez 
őszinteség, nyíltság, ragaszkodó 
szeretet kell - mint amilyenek a 
gyermekek.  Ez legyen a mi 
vagyonunk. Akkor lehetünk evilági 
vágyainkban szegények, lelkileg 
szabadok, ha az anyagi 
haszonszerzés célja nem uralkodik 
felettünk. A földi gazdagság 
elérhetetlen, mert mindig többet és 
többet akarunk majd. Ez a  
telhetetlenség megfojtja az embert. 
 
A tisztességes megélhetés legyen 
célunk. A bölcs mértékletesség és 
önuralom irányítson. Elégedjünk meg 
a nekünk jutott javakkal, örömünket 
szolgálja a kevés is. Ne követelőzzünk 
a világ előtt sem, de Isten előtt sem. 
Ne akarjuk sem őt, sem másokat önző 
céljaink szolgálatába állítani. 
Gazdagra irigykedni felesleges, a 
szegényebbet lenézni nem méltó. 
Öröm lehet azonban a rászorulót 
segíteni, kezet nyújtani, és őt is 
becsületes munkához juttatni,  
A mennyek országa azoké, kik a 
mennyei kincseket gyűjtik földi életük 
során, vágyaikban szegények, s az 
Isten gazdagsága az ő vagyonuk. 
 
Mit tartasz fontosnak - a mennyei 
kincseket, vagy a gazdagság 
hajszolása tölti ki napjaid? 
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 Boldogok a szomorkodók:  
majd megvigasztalják őket. 

 
Ez a szomorúság nem az 
önsajnálatról, az állandóan 
elégedetlen, aggódó ember 
szomorúságáról szól. A 
nyomorúságban élő lélek, az Isten 
szeretetében bizonytalan mindig 
boldogtalan marad, vigaszra sosem 
talál, mert elhidegül tőle. Maga az 
Isten fogja megvigasztalni azokat, kik 
mások szomorúsága felett is sírni 
tudnak.  
 
Ébredjen fel a szomorúság 
szíveinkben, mikor látjuk mások testi - 
lelki baját. Ez a mások iránti felelősség 
indítson minket értük mondott imára, 
és tevékeny segítő szeretetre. Őszinte 
szívvel, megértéssel és szüntelen 
türelemmel forduljunk a gondokkal 
küszködők felé. Találjanak 
meghallgatásra, vigasztaló szóra, 
önzetlen, jószívű segítségre ők, kiket 
Isten végtelen szeretete és bizalma 
ránk bízott.  
A magunk gondja legyen mindig 
kisebb számunkra a másokénál. Az 
Istenbe vetett bizalmunk segítse vinni 
mindennapi keresztünket. 
Nehézségeinkben ne várjuk el mások 
alkalmazkodását, töretlen segítségét, 
kitüntetett figyelmét.  
Az önsajnálat nem visz előbbre. 
Elégedetlenségünk a lelki vakság 
útjára vezet. 
A magunk baján szomorkodni sajnos 
mégis van okunk, mert az elmulasztott 
jótettek, rossz lépéseink 
nyomasztanak minket. Ébredjen fel a 
bűnbánat lelkünk mélyén, hogy nyitott 
szívvel kérhessük Isten irgalmas 
szeretetének megtapasztalását. 

 
Együttérzés tölti el szívemet mások 
gondjai látva? Él-e bennem a megértő, 
segítő szeretet? Az önsajnálat 
vakságában élem-e napjaim? 
Szomorúság itatja-e át lelkemet 
önmagam bűneit felismerve? 

 
Boldogok a szelídek:  

övék lesz a föld. 
 
Jézus a hit erejét, a szelíd szeretet 
példáját adta nékünk. Másokkal 
szembeni erőszakosságunk, 
akaratosságunk falat épít körénk, s így 
nem láthatjuk meg testvéreinkben rejlő 
isteni Lelket. Lelki zsarnokságaink, 
önzésünk, érdekeink hajszolása 
messze sodor az igaz szeretettől.  
Különös módon forrunk eggyé a másik 
emberrel és az Istennel - a hármas 
egyesülő szeretet lángjában lobogunk 
- mikor szelídséggel fogadjuk el a 
másikat, tisztelettel, türelemmel, 
alkalmazkodással tudjuk őt szeretni. 
 
A szelíd ember, Isten örömében élő 
ember. Hálás az Istennek minden 
adottságáért, belátja hibáit, a jó utat 
keresi. Csalódottság nem vesz erőt 
rajta, a bántásokat nem rója fel, 
sértődöttség nem áll szeretete útjában. 
 
Szeretek-e mások felett uralkodni? 
Erőszakkal és önzéssel irányítok-e 
másokat eltervezett célom elérése 
érdekében? Tudok-e megbocsátani ha 
megbántottak? 
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  Boldogok, akik éhezik és 
szomjazzák az igazságot:  

mert megkapják. 
 

A helyes út a krisztusi út. Az 
igazságot, a jó megkülönböztetését a 
rossztól Jézus tanítása segíti nekünk. 
Az Ő igazságait kell keresnünk, a 
magunk igazsága sokszor csak 
homályos. Az igaz értékek, a 
keresztény igazságok legyenek 
döntéseink, tetteink alapjai. Nehéz 
helyzetben is tudjuk vállalni a mellette 
való kitartást. A föld magvai között 
lehet válogatni ízeik szerint, a krisztusi 
tanításból nem lehet csipegetni 
szájízünk kedvére.  
 
Törekednünk kell az Isten 
megismerésére. Időről-időre 
megkopott hitünket az Isten iránti 
vágyunk és a bűnbánat eleveníti meg. 
Meggyőződés, hitbeli hűség, 
életszentség legyen a célunk 
mindenek felett, hogy az örök élet 
reményének fénye felragyoghasson. 
 
Örömöm az Urban lelem, s boldogság 
tölti el szívemet, ha szeretetének fénye 
átjárja lelkemet, s másokat is Őhozzá 
az örök fénybe vezetek. 
 
Törekszem-e Isten mélyebb 
megismerésére? A keresztény 
igazságok irányítják-e életem 
döntéseit? Önmagam céljainak 
megvalósításában keresem-e Isten 
szándékait? Vágyom-e az igazság 
teljes megismerésére, az Istennel való 
találkozásra, a mennyei közös életre?  
Tudok-e másoknak Isten szeretetéből 
adni, és őket hozzá közelebb vezetni? 
 
 
 

Boldogok az irgalmasok:  
majd nekik is irgalmaznak. 

 
Sok mindent elvesztünk életünk során. 
Meg nem valósult célok, el nem ért 
vágyak sorakoznak egymás mögött, s 
az idő múlásával testi erőnk 
elgyengülése mint holdfogyatkozás 
tűnik fel életünk egén. Az Isten 
szeretetének felismerése, a hit 
mindezek fölé felemel. Egyetlen igazi 
veszteség van, az irgalmas szív 
elvesztése. Érző szív nélkül a magány 
sötét mélységébe zuhanunk, a lelki 
vakság ólomként nehezedik ránk. A 
gondokkal küzdőt nem látjuk meg így, 
s az elhalt irgalmasság megbocsátani 
is képtelen. 
 
Kinek irgalmas szíve van, nem 
nyomasztja félelem, mert szakadéknál 
és hegygerincen az élő szeretet vezeti. 
Lelkembe fogadlak szenvedő, 
bajbajutott, kételkedő. Segítségem oly 
kevés, de jó szívvel adom: léptedben 
karod fogom, asztalod megterítem, 
vigasztallak félszavakkal, esti 
imáimban nevedet emlegetve hunyom 
le szemem. 
 
Segítségére vagyok-e bajba jutott 
embertestvéreimnek: jószóval, 
vígasszal, türelemmel, imával,  
megsegítéssel? Segítségem 
testvéries-e, vagy megalázó a másik 
számára? Tisztelem-e a segítségemre 
szorulókat? Él-e bennem az őszinte 
megbocsátás, a visszafogadás, az 
irgalom?   
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Boldogok a tisztaszív űek: 
 ők meglátják az Istent. 

 
Tiszta szívet adtál Uram, s rám bíztad 
vigyázzak rá. Rossz útra ne tévedj - 
mondtad - a járt ösvényen haladj 
tovább. Ez az út az igazak útja. Erre 
jár az őszinteség, a becsület, a 
szeretet, a bizalom, a türelem, a 
gondoskodás, az önzetlenség, a 
megbocsátás, a felelősség, a hűség, 
az igazság és a megbánás. Fogadd 
őket társadul, hogy bizonytalanságban 
ne tévessz utat. Hívó szavadra veled 
együtt leszek, s a megtett út után 
magamhoz ölellek. 
 
Fontos értéknek tartom-e a szív 
tisztaságát, a bűntelenséget? 
Törekszem-e az igaz úton járni?  
Keresem-e a megtévedt lépteket - 
hogy mi vitt rossz útra, mikor nem 
óvtam tiszta szívemet? Bánt-e igazán 
a tévedésem? A tisztaság reménye 
igaz megbánást indít-e bennem? 
Legfontosabb célom-e az életben az 
Istennel való szent találkozás, 
meglátni őt a mennyei fényben? 

 
Boldogok, a békességesek: 

 ők az Isten fiai. 
 
A feltámadt Krisztus így köszöntötte 
apostolait: Békesség veletek! A 
mennyei Atya szeretetéről tett ő 
tanúságot közöttünk. Megváltásával, 
az üdvösség reményével lelki békét 
hozott a földre minden embernek ki 
vágyik rá. Nincs többé céltalan, 
hontalan kóborlás, minden megélt 
órának értelme van. Öröm és bizalom 
él bennünk. A Szentlélek ereje 
békességgel tölti el lelkünket. 
 
Békességben szeretnénk élni - 

megbántást, haragot, viszályt, 
elfeledve. De a békét bérmunkába 
kiadni nem lehet, nem csinálhatja meg 
más helyettünk, csak álmodozni róla 
szintén felesleges. A benső békét kell 
megélni először, megtalálni a csendet, 
a harmóniát. Mikor Isten békessége 
átitatta a lelkemet, s a lelkedet - az 
áhított, áldott béke hozzánk költözik. 
Így leszünk mi újra az Ő fiai. 
 
Fontos-e számomra lelki 
békességem? Keresem-e az Isten 
békéjét? Törekszem-e arra, hogy 
másokkal is békében legyek - 
családomban, barátaimmal, 
munkahelyemen? Megértő, türelmes 
vagyok-e mások iránt? Tudok-e 
másoknak a békesség forrása lenni? A 
békesség megtartásáért tudok-e 
elnéző lenni, hallgatni? Képes vagyok-
e békülésre? Meg tudom-e tenni én az 
első lépést, hogy békesség legyen 
köztünk?      
 

Boldogok, akiket az  
igazságért üldöznek:  

övék a mennyek országa. 
 
“Én vagyok az út, az igazság és az 
élet.” A krisztusi út, mely megmutatja 
nékünk az Istenhez elvezető helyes 
irányt. Tanítása az isteni bölcsesség, 
az igazság - az Isten szeretetéről, a 
mennyország öröméről, az értékes 
boldogságokról. Krisztus Egyháza az ő 
által letett alapköveket óvja, védi, 
építkezik rá, mint sziklára. 
A mindennapokban kell megélnünk 
keresztény tanúságtételünket: csendes 
imáinkban, másoknak adott 
tanácsainkban, jószándékú 
segítségünkben, az egyház 
tanításának megtartásában, a 
krisztusi-egyházi törvények 
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elfogadásában és az aszerinti életben. 
 
Soha nem mondta Jézus, hogy 
tanítása könnyed, gondtalan, léha 
életet jelent. Arra tanított: “aki velem 
akar jönni, vegye fel keresztjét”. Ezt a 
keresztet kell vinni kitartással, 
megalkuvás nélkül Krisztus 
igazságáért. Azoké lesz a mennyek 
országa, kik a bajban sem dobták el 
hitüket, kik nem tették mások előtt 
zsebre Istenszeretetüket. 
 
Kitartok-e hitem mellett akkor is, ha 
esetleg mások megbántanak, 
kinevetnek, lenéznek miatta? 
Imádkozom-e a megtévedt lelkekért, 
kik nem ismerik fel az igazság örömét?  
Hűséges vagyok-e Katolikus 
Egyházamhoz, elfogadom-e teljes 
mértékben tanításait, törvényeit? 
Tudok-e tenni valamit egyházam 
épüléséért? 

 
 

Boldogok vagytok, ha miattam 
szidalmaznak és üldöznek titeket és 
hazudozva minden rosszat fognak 

rátok. Örüljetek és ujjongjatok:  
nagy lesz jutalmatok a mennyben. 

 
 

Ti vagytok a föld sója. 
Ti vagytok a világ világossága. 

A ti világosságotok úgy ragyogjon 
az emberek előtt, hogy lássák 

jótetteiteket és dicsőítsék értetek a 
mennyei Atyát. 

Bódi Gáborné 
 
 
 
 

 
 


