Слово життя
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Хлопці та дівчата,
які живуть Євангелієм

«Блаженні засмучені,
бо будуть утішені»

«Блаженні засмучені,
бо будуть утішені»

«БЛАЖЕННІ
ЗАСМУЧЕНІ,
БО БУДУТЬ
УТІШЕНІ»

К’ЯРА ЛЮЧЕ БАДАНО

Дівчина, подібна до нас, яка, живучи
всеціло ідеалом Об’єднаного Світу,
мала лише 18 років.
Вона повністю зреалізувалася і досягла
щастя, яке триває вічно! Щаслива, так,
сповнена радості, це титул, який Церква
визнає зараз, називаючи її блаженною!
Але, що такого особливого вона зробила
у своєму житті, як вона дійшла до цієї
мети?

(Мт. 5, 5)
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Хто не плакав у своєму
житті?
Ісус теж плакав1
і знав плач свого народу.
Багато хворих, бідних, вдів,
сиріт, відкинутих, грішників
приходили до Нього, щоб
почути Його зцілююче
Слово і вилікувати своє
тіло і душу.

1

Порівняти Ів. 11,35; Лк. 19,41.

«Блаженні засмучені,
бо будуть утішені»

К'яра Любіх так каже нам у своєму
коментарі до цього Євангельського
уривку:

Такий стан є присутній також і в нас,
у наших християнських серцях:
БОГ В НАС. ТРІЙЦЯ
(ОТЕЦЬ, СИН, СВЯТИЙ ДУХ) ТУТ
ЗНАЙШЛА ОСЕЛЮ.

«Цими своїми словами Ісус не хоче
вести тих, хто нещасний, до простого
упокорення, обіцяючи майбутню
винагороду.

А, отже, блаженство проголошене
Ісусом може проявлятися тут і зараз.

Він також думає про сьогодення.
Насправді Його Царство, навіть не
остаточно, вже є присутнє.

У віці 14 років вона написала: «Я для
себе відкрила Євангеліє в новому світлі.
Я зрозуміла, що я не була справжньою
християнкою, бо не жила християнством
повною мірою. Зараз я хочу зробити цю
чудову книгу єдиною метою свого життя.
Я не хочу і не можу залишатися
неписьменною по відношенню до такої
надзвичайної новини. Наскільки легко
для мене вивчити алфавіт, то настільки
я також повинна жити згідно Євангеліє".

Страждання можуть тривати,
але є нова сила, яка нам допомагає
витримувати життєві випробування та
допомагати іншим у їхніх болях,
перемагати їх, побачити їх, як бачив їх
Господь і приймав їх як засіб
відкуплення»2.

Воно присутнє в Ісусі, який,
воскресши із мертвих, перетерпівши
найбільшу скорботу, здолав смерть.
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