De zaligsprekingen (Matteüs 5, 1-12) van Jezus' Bergrede: wegen naar een bevrijd leven in liefde
Studiemateriaal:
https://mimeticmargins.com/2017/11/10/atheist-killers-and-the-picture-of-a-happy-man/
SAMENVATTING:
I.

Vier mogelijke hindernissen om liefde te ontwikkelen:
vier mogelijke "verslavingen" (Thomas van Aquino, 13de eeuw)

1) De verslaving aan / de verafgoding van GENOT
-

vb. kinderverkrachter
 genot = DOEL
 anderen (kinderen) = MIDDEL

-

vb. verwende leerlingen in de feestzaal van hun school die de getuigenis van een
verkeersslachtoffer in een rolstoel alleen maar "saai" kunnen vinden
 plezier ervaren = DOEL
 anderen (onder wie verkeersslachtoffer) = MIDDEL

2) De verslaving aan / de verafgoding van EER
(= liefde voor imago, status, prestige; verlangen naar erkenning, waardering)
-

vb. "les geven" om populair te zijn
 sociaal aanzien = DOEL
 mensen over wie en tot wie geroddeld wordt (publiek) = MIDDEL

-

vb. leerlingen die studeren om een sociale beloning te krijgen (een goed rapport)
 sociale beloning, vermijden van straffen = DOEL
 leerstof = MIDDEL

3) De verslaving aan / de verafgoding van WEELDE
-

vb. kinderarbeid
 rijkdom = DOEL
 anderen = MIDDEL

4) De verslaving aan / de verafgoding van MACHT
-

vb. "networking"
 macht en status = DOEL
 anderen = MIDDEL

-

vb. Kim Jong-un, dictator van Noord-Korea
 macht = DOEL
 anderen = MIDDEL

II.

"Wegwijzers" om liefde mogelijk te maken:
de zaligsprekingen (Matteüs 5, 1-12)

1) GENOT niet als doel, maar als MOGELIJK GEVOLG van een liefdesrelatie
-

vb. iemand graag zien, ook als die persoon langdurig ziek is en niet altijd onmiddellijk voor
genot zorgt, maar soms eerder voor irritaties en verdriet
"Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden." (Mt 5, 4)

2) EER, trots of erkenning niet als doel, maar als MOGELIJK GEVOLG
-

vb. verwerking van leerstof als doel hebben en als gevolg daarvan goede punten behalen

-

vb. het opnemen voor wie wordt gepest, en als gevolg daarvan zelf gepest worden
"Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen en je van allerlei kwaad betichten
vanwege Mij." (Mt 5, 11)

3) WEELDE niet als doel, maar als MIDDEL om anderen te helpen
-

vb. "ethisch (menswaardig) ondernemen" (fabrieken zonder kinderarbeid etc.)
"Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen." (Mt 5, 3)

4) MACHT niet als doel, maar als MIDDEL om anderen tot hun recht te laten komen
-

vb. leerkrachten die soms streng zijn… om "teder" te zijn
(echt aandacht te hebben voor leerlingen)
"Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven." (Mt 5, 5)

Kortom,
"De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat." (Mc 2, 27)

