
            
 
„Blago ožalošćenima, oni će se utješiti.” (Mt 5,4) 
 
Tko nije plakao u svom životu? I tko nije poznavao osobe čija se bol 
prelijeva kroz suze? Danas, kada mediji u naše domove donose slike 
iz cijelog svijeta, postoji opasnost da se čak naviknemo, da naša srca 
otvrdnu pred rijekom boli koja prijeti da nas preplavi. 
I Isus je plakao1 i upoznao je plač svoga naroda, koji je bio žrtva 
stranog okupatora. Brojni bolesnici, siromašni, udovice, siročad, 
marginalizirani, grešnici, hrlili su k Njemu kako bi čuli Njegovu 
iscjeljujuću Riječ i kako bi ozdravili, tijelom i dušom. 
U Evanđelju po Mateju, Isus je Mesija koji ispunjava Božja obećanja 
Izraelu i stoga naviješta: 
 
„Blago ožalošćenima, oni će se utješiti.” 
 
Isus nije ravnodušan prema našim patnjama i cijelog sebe daje kako 
bi izliječio naša srca od tvrdoće egoizma, ispunio našu usamljenost i 
dao snagu našem djelovanju. 
Tako nam Chiara Lubich u svom komentaru iste Riječi Evanđelja 
govori: “[…] Isus ovim svojim riječima ne želi one koji su nesretni 
dovesti do jednostavnog mirenja sa sudbinom, obećavajući 
naknadnu nagradu. On razmišlja i o sadašnjosti. Njegovo Kraljevstvo 
je zapravo, iako ne u konačnom obliku, već ovdje. Ono je prisutno u 
Isusu koji je, uskrsnuvši nakon smrti pretrpljene u najvećoj boli, 
pobijedio smrt. Prisutno je također i u nama, u našem kršćanskom 
srcu: Bog je u nama. U nama prebiva Trojstvo. I stoga se blaženstvo 
koje je Isus navijestio može već sada obistiniti. […] Patnje mogu 
potrajati, ali postoji nova snaga koja nam pomaže nositi se sa 
životnim kušnjama, kao što pomaže i drugima da nadvladaju njihove 
boli, i vide ih onako kako ih je On vidio i prihvatio kao sredstvo 
otkupljenja2.“

                                                           
1 Usp. Iv 11,35; Lk 19,41. 
2 C. Lubich, Riječ za život, studeni 1981. 
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