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AI Jeden novinár rozpráva svoje osobné svedectvo. Robil rozhovory 
s mnohými ľuďmi. Stretol sa s mocnými, hviezdami športu, filmu, 
politikmi a zistil jednu povšimnutia hodnú vec. Takmer všetci títo 
populárni a slávni boli veľmi nespokojní so svojím životom. Ich 
manželstvá sa rozpadli, alebo boli prinajmenšom problematické. 
Mnohí z nich mali pochybnosti o svojej hodnote a mnohí z nich 
potrebovali dobrého psychoterapeuta. Tento novinár ale robil 
rozhovory aj s ľuďmi z opačného pólu spoločnosti. Rozprával s 
lekármi, ktorí pracovali s malomocnými, s misionármi, ktorí na konci 
sveta pracovali pre neznámy domorodý kmeň. Hovoril s 
humanitárnymi pracovníkmi v Somálsku, s ľuďmi pracujúcimi pre 
bezdomovcov. Boli to ľudia, ktorí pracovali za malý plat, denne dlhá 
pracovná doba a žiadny potlesk. A tento novinár hovorí: "Keby som si 
mal vybrať, s kým by som radšej trávil svoj čas, tak by som ho trávil 
radšej s týmito služobníkmi, než s hviezdami. Títo služobníci totiž majú 
hĺbku a bohatstvo a dokonca aj radosť. A zatiaľ čo svoj život takto 
strácajú, tak ho zároveň získavajú a nachádzajú." 
KE Tento novinár mal skúsenosť s tou druhou skupinou ľudí, o ktorých 
sa rôznym spôsobom hovorí v dnešnom evanjeliu, a majú jeden 
prívlastok: Blahoslavení. 
DI Peter Kreeft v knihe Návrat k ctnostem takto komentuje dnešné 
evanjelium: „Každé z blahoslavenstiev je nehorázny paradox. Tí, 
ktorých svet považuje za najmenej blažených, budú najblaženejší, a 
naopak. Domnelí prehrávajúci sú v skutočnosti víťazmi, údajní víťazi 
sú skutoční porazení. Je to šokujúci protiklad zdania a reality. Nikto 
nemôže čítať blahoslavenstvá bez toho, aby jeho duch nebol 
ohromený, iba že by bol úplne mŕtvy. Kazatelia a učitelia sú v pokušení 
mierniť toto pohoršenie a pomáhať konšternovanému duchu v záujme 
prijateľnosti Boha.“ Niektoré moderné biblické školy prekladajú slovo 
makarios ako „šťastný“. Blahoslavenstvá však vedú k väčšiemu 
pokladu než je len šťastie. Vedú k blaženosti. 
PAR Blaženosť je to, čo všetci stále hľadáme vo všetkom a všetkými 
možnými spôsobmi. Blaženosť je vždy našim cieľom, či už 
prostredníctvom rozkoše, moci, bohatstva alebo čnosti, múdrosti, cti 

alebo čokoľvek iného. Blaženosť je najvyššie dobro. Ježiš nám 
blahoslavenstvami dáva mapu pre naše životy.  
Medzi šťastím a blaženosťou je priepastný rozdiel. Šťastie pre 
moderného človeka znamená niečo pocitovo subjektívneho, 
dočasného a závislého na osude a náhode. Blaženosť je objektívny 
stav nie pocit, je to stav stály a závisí na Božej milosti a našej 
spolupráci s ňou. Zásadným testom, ktorý dokáže odlíšiť od seba 
šťastie a blaženosť je utrpenie. Utrpenie môže byť súčasťou 
blaženosti, ale nepatrí ku šťastiu. Najlepšími príkladmi tejto pravdy sú 
práve svätí, ktorých dnes slávime. Často pracovali do úmoru, trpeli, 
ale vo vnútri prežívali tajomnú blaženosť.  
MY Dňa 17. februára 1941 františkána Maximiliána Kolbeho nacisti 
uvrhli do väzenia. Onedlho istý kapitán SS vykonal vo väzení 
inšpekciu. Keď mu otvorili celu číslo 13 a uvidel medzi väzňami habit 
františkánskeho mnícha, rozzúril sa. Bol to dva metre vysoký kolos. 
Vrhol sa ako šelma na Maximiliána Kolbeho, strhol mu ruženec, ktorý 
mal pripevnený na opasku, mával mu malým krížikom pred tvárou a 
reval: 
„Imbecil! Idiot! Špinavý farár! Ty veríš v tie hlúposti?" 
„Pravdaže, verím." 
Utŕžil silné zaucho na ľavé i pravé líce. Začal vypľúvať krv. 
„Ešte vždy veríš?" 
„Ó, áno, rozhodne verím!" 
Kapitán SS znásobil svoju krutosť. Kolbeho zaplavil dážď úderov 
sprevádzaných prílivom nadávok. Z otca Kolbeho ostala iba malá 
beztvará zakrvavená kôpka na zemi. Kapitán SS odišiel uškŕňajúc sa 
v sprievode vlastných. 
Dvere sa zatvorili. Ostatní väzni ho obstúpili. Niektorí mali v očiach 
slzy. Počuli, ako otec šepká slabým hlasom: „Priatelia moji, neplačte! 
Naopak, radujte sa! Toto utrpenie môže pomôcť týmto ľuďom, aby sa 
stali lepšími, aby sa obrátili." 
ADE Každý deň nám dáva príležitosť žiť blahoslavenstvá. Tak 
môžeme i v týchto ťažkých časoch vydávať jednoduché, ale hlboké 
svedectvo o Kristovi. Ďakujme Bohu za toto pozvanie a prosme Ho, 
aby sme sa snažili dosiahnuť skutočnú blaženosť. Amen. 


