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Tema: Les Benaurances
Què és el que l'home desitja i busca sempre?
És la FELICITAT, tots volem ¨ ser feliços ¨ i pensem que trobarem
la felicitat en el tenir més coses, en la diversió, en l’èxit, en la fama,
en la comoditat, l’aparença, protagonisme, egoisme...

Veuràs el que Jesús ens diu:

EN LES BENAURANCES
- Jesús va voler manifestar-nos, quan va venir al món, que els homes estem EQUIVOCATS, que
anem buscant la felicitat on no hi és.
És per això, un dia va pujar a la muntanya i va parlar a totes
les persones que el seguien sobre les benaurances, (Mt.5,1-13)
explicant que la felicitat no està en el tenir, dominar, gaudir ...
sinó en una cosa molt diferent: EN ESTIMAR I SER ESTIMAT.

SON L'ÚNICA I VERITABLE FELICITAT
El secret està en FER i SER (sentir, notar que el cor es mou)
- Fixa’t que l’única i veritable felicitat la descobreixes quan alguna cosa surt de tu vers als altres,
és en el més enllà. En el fons és fer la teva vida o acció segons la perspectiva de Déu.
- Els que poden tenir facilitat i predisposició, pel fet de no estar lligats a res, que no vol dir que
hem de ser físicament com ells, sinó que en la nostra vida ha d’haver una predisposició, un estil
de viure equivalent a les benaurances, per això diu Jesús que són: AFORTUNATS I FELIÇOS,
perquè van pel camí correcte; "com ells és el Regne del cel".
♥ Jesús va parlar de 8 formes de ser benaurats, veiem que són:

1) Els pobres, perquè d’ells és el Regne de Déu.
Benaurada l’Església “pobre d’esperit” i de cor senzill, que actua sense
prepotència ni arrogàncies, sense riqueses ni esplendor, sostinguda per
l’autoritat humil de Jesús. El regne de Déu és seu.

- El “pobre” per a Jesús, no és aquell que no té coses, sinó més aviat aquell que no té el seu cor
posat en les coses sinó en estar obert a compartir i dedicar el seu temps a necessitats.
- Fixa’t la diferència: Pots ser una persona que no tingui coses materials però que només estàs
pensant en el que no tens i en el que vols tenir. Llavors no ets “pobre des del fons del cor”. En
canvi pots ser una persona que tingui coses però la seva ment està posada en agradar a Déu, a
treballar per Ell, en ajudar als altres, donar part del seu temps i compartir les seves qualitats amb
la gent sense esperar recompenses.
- Quan no vius ocupat del que tens, quan no ets ambiciós, envejós, presumit, aferrat, Pobre és
tenir necessitats. Quan confies en Déu i no en els diners, llavors ets LLIURE, ets FELIÇ !!
¿Com visc la solidaritat amb els pobres? ¿Visc amb sobrietat en relació a les coses?

2) Feliços els dòcils (humils) perquè ells posseiran la terra.
Benaurada l’Església que renuncia a imposar-se per la força, la
coacció o el sotmetiment, i practica sempre la mansuetud del Mestre i
Senyor. Heretarà la terra promesa.

- No és fàcil entendre com Crist et demana que siguis dòcil, humil, senzill, monsó, quan el món és
violent, quan per als homes, el que és important és el més fort, el més poderós.
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- Ser DÒCIL-MANSÓ significa ser bondadós, amorós, tendre, fidel, tranquil, pacient,
generós, proper, sense protagonismes. ¿Com em valoro a mi mateix? ¿Tinc tendència a infravalorarme? ¿o a sobrevalorar-me? ¿Sóc capaç de contrastar la meva veritat ?

3) Feliços els qui ploren: Déu els consolarà.
Benaurada l’Església que “plora” amb els que ploren i sofreix quan perquè
despullada de privilegis i poder, … podrà compartir la sort dels que perden i també el
destí de Jesús. Serà consolada per Déu.

- Hi ha persones que tenen molts patiments
en aquesta vida i tots pensem, pobret!
Doncs Crist diu: Feliç el que pateix, perquè aquest dolor
ben portat l’ajudarà a arribar a veure més enllà.
- Hi ha 3 passos en això de portar el dolor:
a) Primer sofrir-lo amb paciència.
b) Després tracta de portar-lo “amb gust”.
c) El millor, seria oferir-se a Déu per amor.
Déu dona reconfort, calma, tranquil·litat, anima, ...
¿Com integro el sofriment en la meva vida?

4) Feliços els qui tenen fam i set de Justícia, perquè ells seran saciats.
Benaurada l’Església que té “fam i set de justícia” dins ella i dins el
món sencer, … cercarà la pròpia conversió i treballarà per a una vida més
justa i digna per a tots, començant pels darrers. Déu saciarà el seu anhel.

- Déu sap que malauradament en aquest món, les persones cometen moltes injustícies amb altres
persones: empresonen a l’innocent, culpen el que no va fer res, no paguen el que l’altre en
justícia mereix, roben a l’altre el que li pertany, agredeixen i fins i tot maten l'innocent.
-Benaurat seràs si tens ganes justícia, veritat, rectitud, legalitat.
Quantes injustícies coneixem! Tu mateix has patit injustícies ... Només Déu és just, ell ens saciarà
perquè així farem un món just i tornem a un món perfecte com el va crear.
¿Com em situo davant Déu? ¿i davant la realitat del món i dels altres mirada des de Déu?

5) Feliços els compassius: Déu els donarà misericòrdia.
Benaurada l’Església compassiva que renuncia al rigorisme i vol
la misericòrdia abans que els sacrificis,… acollirà els pecadors i no
els amagarà la Bona Nova de Jesús. Ella assolirà la misericòrdia de Déu.

- Ser compassiu vol dir sentir llàstima dels altres, bondadós,
compacient, sensible...
Encara que sigui “gran” el que t’han fet, i que t’hagi dolgut i et
vinguin ganes de odiar-los en lloc de perdonar-los.
Perdonar costa molt, però és el que Déu et demana que facis.
Déu mateix et posa l’exemple: sempre et rep amb els braços oberts.
- Jesús et posa una condició molt seriosa: el que perdoni
serà perdonat, el que no ho faci no serà perdonat.
-Has de tenir misericòrdia, compassió, llàstima, generositat per això t’ho dóna Déu si ets sensible.
¿Què se n’ha fet de la tendresa en la meva vida? ¿De la capacitat d’admirar-me, d’alegrar-me, i, per tant,
també de compartir el sofriment de l’altre, de compadir, de «compatir»?
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6) Feliços els nets de cor perquè ells veuran a Déu.
Benaurada l’Església de “cor net” i conducte transparent, que
no tapa els seus pecats ni promou el secretisme o l’ambigüitat ,
… caminarà en la veritat de Jesús. Veurà a Déu.

- El teu cor estarà “NET”quan no hi hagi en ell cap ofensa. Ho té tot clar, transparent, cuida molt la
neteja del teu cor i la seva vida. Que no hi hagin obstacles per connectar amb Déu en directe; la
neteja em porta aquesta sensibilitat i em porta a tenir aquest vincle directe.
- Acostuma’t a pensar molt bé abans de fer alguna cosa que tu saps que embrutirà.
¿Què faig amb els meus sentiments, a vegades contradictoris? ¿M’entreno en la vigilància del cor?
¿M’adono dels motius reals que m’impulsen a fer o a dir? ¿Estimo, com Déu l’estima, la veritat al fons del
cor? ¿I la meva mirada, és neta? ¿és interessada? ¿és possessiva?

7) Feliços els pacífics que treballen per la Pau, Déu els anomenarà fills seus.
Benaurada l’Església que “treballa per la pau” i lluita contra les
guerres, que uneix els cors i sembra concòrdia, … contagiarà la pau de Jesús
que el món no pot donar. Serà filla de Déu.

- Jesús diu que has de buscar sempre la PAU: la pau en el teu tracte amb els
altres (no anar-se barallant amb tots i per tot); la pau a casa teva (portant-te bé amb la família), la
pau a tot arreu. Pau és AMOR i som fills de Déu perquè ens estima i sempre ens porta PAU.
”Benaurats els pacífics...“

¿Estic en pau amb mi mateix? ¿Procuro en les meves relacions amb els altres fomentar la veritable pau de
Jesús? ¿Quan acullo Jesús en la meva vida, em deixo inundar per la seva pau?

8) Feliços els perseguits per ser justos, perquè d’ells és el Regne del Cel.
Benaurada l’Església que
la justícia sense defugir el
coneixerà la creu de Jesús.
La societat actual necessita
esperit de les benaurances.

sofreix hostilitat i persecució a causa de
martiri, sabrà plorar amb les víctimes i
El regne de Déu és per ella.
conèixer comunitats cristianes marcades per aquest esperit de les

- Hi ha moltes persones que com Jesús moren per causa de la justícia.
- Has de pregar molt per aquestes persones, perquè Déu els ajudi a lluitar per una justícia
raonable i canviar tot el mal que puguin fer els que jutgen de manera injusta buscant els seus
interessos. Dir la veritat, raó, equanimitat, imparcialitat, igualtat, rectitud, honradesa... Tot es base
amb l’AMOR i PAU, no hi ha més normes per Déu; i així tots serem benaurats i feliços.

Feliços vosaltres quan per causa meva, us insultin i persegueixin, us heu
guanyat el Cel.
-Us escamparan tota mena de calúmnies contra vosaltres, alegreu-vos i celebreu-ho, perquè la
vostra recompensa serà gran en el Cel, així van perseguir als profetes.
-Si alguna vegada parlen malament, es burlen de tu, et senyalen perquè ets bo, perquè respectes
els manaments de Déu, perquè reses, perquè parles de Jesús, perquè defenses el que Jesús ens
va ensenyar ... Alegra’t !!, Déu té preparat per a tu un lloc privilegiat !! . No tinguis vergonya
d’anomenar-te cristià, seguidor de Jesús; diguin el que diguin!!!., Tu segueix-lo tal com et demana
en els manaments i seràs feliç i també faràs feliç a molta gent.
¿Com et sents davant el fet de donar testimoni de Jesús i altres es burlen ? ¿M’ho crec que la veritable
felicitat de l’Evangeli m’alimenta davant la indiferència d’avui? ¿Fonamento la meva felicitat en el
prestigi, en la imatge, en la consideració dels altres envers mi que estic estimant a Jesús?
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PROPÒSIT DEL MES:
- Aquest mes, totes les nits pensaré que Déu ens diu feliços “si estimem i ens donem. Mai ens
hem d’aprofitar dels altres, sinó estimar-los i donar-nos; això ens fa ser benaurats.
He buscat la VERITABLE FELICITAT avui?

Com?

La he buscat en la senzillesa, en la pobresa, en el respecte, el dolor, el perdó, la neteja del meu
cor, trobant pau i amor en Jesús o ho l’estic buscant en les coses d’aquest món: els diners, la
diversió, el poder, la violència, egoisme .... ?
Serè Benaurat per Déu amb això...?

Activitats:
Què entenc per felicitat?
Què em dóna la felicitat?
És felicitat aprofitant-me dels altres?
-Dibuixa o enganxa una imatge i escriu com pot ser una teva acció perquè Déu et digui Benaurat.
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