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53 szczęśliwi,
chociaż się smucą
Błogosławieni, którzy się smucą,
albowiem oni będą pocieszeni

przeCzyTAJMy rAzeM
Jak to możliwe, że smutny może być szczęśliwy? Czy szczęście nie kojarzy się z ra-

dością? Pan Jezus, który też był człowiekiem i sam również przeżywał smutek, wie, że 
czasem w życiu bywamy smutni. I zapowiada, że smutni będą pocieszeni.

Smucić się można na kilka sposobów. Nie-
raz dziecko marudzi, bo uważa, że coś mu się 
należy. Robi się smutne, a nawet płacze. Inni 
smucą się ze złości albo z zazdrości. Jeszcze 
inni chcą swój smutek pokazać wszystkim 
naokoło, by zwrócić na siebie uwagę. Takie 
smutki to zwykłe kaprysy i nie o nich mówi 
Pan Jezus.

Są smutki prawdziwe: rodzice mało zarabiają i nie mogą kupić 
dziecku butów na zimę. Ktoś inny nie ma taty. Urodziła się maleń-
ka dziewczynka i od samego początku jest chora na serce, miała już 
dwie operacje. Koleżance zmarła babcia. W wielu krajach trwa woj-
na, cierpią dorośli i dzieci. Ktoś żałuje, 
bo popełnił wiele grzechów…

Jest tyle smutku na świecie! Jak można być szczęśliwym? 
Kto pocieszy wszystkich zasmuconych?

Ludzie czasem pocieszają siebie nawzajem: „Nie płacz. 
Nie bój się. Przytulę cię. Będzie dobrze”. To może nie jest 
lekarstwo na smutek, ale zawsze trochę pomaga. Ktoś jest 
przy tobie. Mama, przyjaciel, brat…

Ale przede wszystkim Pan Jezus, który obiecuje pociesze-
nie. On wszystko rozumie i po smutku przyniesie radość.
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W smutku można być szczęśliwym, jeśli ufa się Panu Bogu i wierzy w Jego pocieszenie. 
Łatwiej wtedy przyjmować trud i cierpienia, które na nas przychodzą.

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. i 2. na s. 119-120.

MODLITWA
Jeśli smutek w sercu masz,

Jezusowi to powiedz.
On rozjaśni twoją twarz,
W serce radość ci da.
Przyjacielem wiernym On,
Nie zwlekając daj Mu dłoń.
Pokój, radość możesz mieć,
Jeśli tylko sam chcesz.

Śpiewajmy Panu. Śpiewnik

Pan Jezus cierpiał i był smutny przed śmiercią, ale Jego cierpienie zmieniło się w ra-
dość zmartwychwstania.
Nawet w smutku możemy być szczęśliwi, jeśli ufamy Bogu, że da nam pocieszenie.


