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AI Marc Reklau vo svojej knihe Osudové šťastie sa pýta: "Kto je 
podľa vás šťastnejší, ľudia, ktorí vyhrali v lotérii, alebo tí, ktorí zostali 
bezmocní po nehode?" Odpoveď je prekvapujúca. "Tí, ktorí vyhrali v 
lotérii, boli naozaj veľmi šťastní, ale nie na dlho," pokračuje Reklau. 
"Po šiestich mesiacoch sa ich pocit šťastia vrátil na rovnakú úroveň 
ako pred víťazstvom. Na druhej strane, tí, ktorí mali nehodu a ostali 
uväznení, boli veľmi smutní, ale prekvapivo sa po šiestich mesiacoch 
vrátili na rovnakú úroveň šťastia ako pred nehodou." Zdá sa, že 
šťastie je vecou vnútornej práce. Nie je až tak dôležité, čo sa nám 
deje z vonka, ale čo sa deje v nás. 
KE Dnešný sviatok nám sprítomňuje tých, ktorí sú skutočne šťastní. 
Ba viac. Evanjelium ich nazýva blahoslavenými, blaženými. Inými 
slovami - svätými. 
DI Dnes chválime Boha a ďakujeme za príklad mnohých svätých. 
Cirkev nám v evanjeliu predstavuje blahoslavenstvá. Toto sú pravdy, 
ktoré sú v Novom zákone takmer najdôležitejšie. Blahoslavenstvá 
majú rovnaký význam ako Desatoro v Starom zákone. Medzi 
blahoslavenstvami a Desatorom je jeden veľký rozdiel. Desatoro 
pracuje s pojmami "musíš, nesmieš". Blahoslavenstvá hovoria 
človeku "môžeš si vybrať". Desatoro je akýmsi stĺpikom pri ceste. 
Medzi nimi je definovaná cesta "od do". Zatiaľ čo blahoslavenstvá to 
vyjadrujú ako "môžeš, človeče". Každé blahoslavenstvo sa skladá z 
dvoch častí. V prvej časti Ježiš hovorí o istých ťažkostiach človeka a 
v druhej časti hovorí o tom, že so správnym postojom môže aj táto 
situácia viesť k Bohu, k blaženosti. 
PAR Blaženosť, požehnanie je to, čo všetci hľadáme vo všetkom a 
všetkými možnými spôsobmi. Naším cieľom je vždy blaženosť, či už 
prostredníctvom rozkoše, moci, bohatstva, cnosti, múdrosti, cti alebo 
čohokoľvek iného. Blaženosť je najvyššie dobro. Každý ho hľadá, ale 
nie každý ho nájde. Ježiš nám tu dáva mapu pre náš život. Je to 
mapa, ktorá vedie k najvzácnejšiemu pokladu a je nám daná úplne 
zadarmo. Sami by sme nikdy nemohli nájsť najcennejší poklad 
nášho života. Poklad, ku ktorému nás vedú, nie je len prchavé 
šťastie, ale večná blaženosť. Niektoré moderné preklady Biblie 
prekladajú slovo makarios ako "šťastný". Ide o zásadnú chybu. 

Vlastne tri chyby. Šťastie pre moderného človeka znamená 1) niečo 
subjektívne, stav vedomia, pocit. Keď sa cítime šťastní, sme šťastní. 
Vytvára tiež dojem 2) dočasného stavu a 3) niečoho, čo závisí od 
osudu. Ale blaženosť je 1) objektívny stav, nie subjektívny pocit. A 
tak môžeme ľahko žiť v omyle, v ktorom žije väčšina sveta. Preto 
nás Ježiš musí učiť, dokonca šokovať. Blaženosť je tiež 2) trvalý 
stav, ktorý 3) závisí od Božej milosti a nášho rozhodnutia, nie od 
slepej náhody. Čo nám najlepšie odlíši moderné chápanie šťastia od 
kresťanskej blaženosti? Utrpenie je rozhodujúcou skúškou, ktorá 
odlišuje blaženosť od šťastia. Utrpenie je svetlo, ktoré môže byť 
súčasťou blaženosti, ale nie je súčasťou šťastia. 
MY Zástupy svätých, ktorých dnes oslavujeme sú toho jasným 
dôkazom. Životné utrpenia sa stali súčasťou ich života a keďže ich 
prijímali po vzore Krista, stali sa blaženými a pre nás svetlom do 
života. Svätý môžeme byť aj my. Jeden príbeh nás k tomu krásne 
povzbudzuje. Gabriel šiel so svojou mamou nakupovať. Cestou na 
trhovisko prechádzali okolo veľkého kostola. Gabriel sa rozhliadal po 
kostole a povedal: „Mamička, pozri, aké špinavé sú tie veľké okná. 
To je ale škaredé." 
Matka nepovedala nič, vzala Gabriela za ruku a vošla s ním do 
kostola. Okná, ktoré zvonku vyzerali šedé a špinavé, dnu odrazu boli 
žiarivo pestré a svietili jasnými farbami. Gabriel sa divil a pozorne si 
okná obzeral. Nad hlavným oltárom bolo nápadne krásne okno s 
mnohými postavami svätých. Cez jednu postavu práve presvitalo 
slnko, takže bola mimoriadne jasná. Gabriel sa opýtal: „Mamička, kto 
je to?" - „Tu vpredu," odpovedala matka, „to je svätec, svätý Martin." 
Gabriel si to dobre zapamätal. O niekoľko dní mali v škole 
náboženstvo. Učiteľ sa zrazu opýtal: „Kto mi vie povedať, kto je 
svätec?" V triede zavládlo ticho. Len Gabriel zdvihol ruku a povedal: 
„Ja to viem. Svätec je človek, cez ktorého svieti slnko!" 
ADE Ak príde v živote svetlo šťastia, buďme za to vďační. Ak však 
prídu utrpenia, ktoré nemôžeme nijako zmeniť, nasledujme príklad 
svätých – prijmime svetlo kríža ako ich prijali oni, s Kristovou 
pomocou. Amen. 


