LES BENAURANCES

(Mat 5, 3 - 12)

1. Les Benaurances resumeixen el camí de Crist, l’únic que
porta a la felicitat eterna a la que aspira el nostre cor. Ensenyen
cóm ser un bon deixeble de Jesús, identificant-nos amb Ell.
2. Són un programa de vida nova. Ens inviten a crear una
nova civilització del amor, que superi el mal amb el be.
3. Les Benaurances estan en el centre de la predicació de
Jesús, dibuixen el seu rostre i descriuen la seva caritat. I
expressen la vocació dels seus deixebles.
4. Responen al desig natural de felicitat que el mateix Déu
posa en el nostre cor per que el busquem i participem de la seva
naturalesa divina i de la vida eterna.
5. Ens col·loquen davant una opció moral decisiva respecte
als bens terrenals: per purificar el cor. La felicitat no està en las
riqueses, el benestar o el poder, sinó sols en Déu, font de tot be i
de tot amor.
6. Jesús, model de santedat, és el model de benaurat. En Ell
es compleixen totes les Benaurances. Experimentà l’alegria i la
felicitat també en el sofriment. Morí i ressuscità. Els seus deixebles.
també sofriren, però ens espera el Cel.
7. Els benaurats són fidels a la Voluntat divina, encara que el
món no els entengui, perquè l’escala de valors de Déu és diferent.
8. El sant viu totes les Benaurances, no sols unes o la
majoria. És, a la vegada, pobre d’esperit, manso, just,
misericordiós, net de cor o pacífic. No es tracta de persones
diferents.
9. El Senyor parla de la felicitat eterna i eleva la nostre
esperança cap el cel. Però també en aquesta vida, l’esperit de les
Benaurances dóna pau i alegria en mig de les tribulacions.

10. No són una utopia. El seu esperit, amb la ajuda de Déu,
transforma la realitat, encara que sigui més difícil perdonar que
venjar-se, o respondre amb el be al mal.

