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55 szczęśliwi
spragnieni
sprawiedliwości
Błogosławieni, którzy łakną i pragną
sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni

przeCzyTAJMy rAzeM!
Bóg zaspokoi nasze pragnienie dobra

Co to znaczy łaknąć? To znaczy być głodnym. Można łaknąć chleba, gdy się nie jadło 
śniadania. Na wycieczce w górach można pragnąć wody, zimnej i orzeźwiającej.

Kto zaznał wielkiego głodu i pragnienia, wie, jakie to straszne. Niestety na naszej zie-
mi jest wiele dzieci, które naprawdę są głodne, a nawet umierają z głodu. 

Kiedy nas ktoś skrzywdzi, uderzy, popchnie, łaknie się czyjejś dobroci i pragnie spra-
wiedliwości. Żeby było wiadomo, kto zaczął, kto kogo skrzywdził. I żeby przeprosił. 
I naprawił krzywdę. Sprawiedliwość nie chce dla drugiego kary: a masz za swoje! Ale żeby 
przestał wyrządzać drugiemu krzywdę, żeby się przyznał do błędu. Żeby się poprawił... 

Ten, kto nie godzi się na zło i krzywdę, i kłamstwo – ten właśnie łaknie i pragnie 
sprawiedliwości. Jest mu ciężko i źle, gdy widzi, że inni cierpią. Ale chociaż jest mu tak 
ciężko, jest błogosławiony, jest szczęśliwy, bo przecież wie, że przyjdzie sprawiedliwość.

na podstawie: A. Kamieńska, 8 x Radość

Ale głody i pragnienia 
bywają różne. Można 

być głodnym uśmiechu, 
kiedy wszyscy wokoło są 
smutni. Można być głod-
nym pocałunku mamy, 

gdy wyjedzie i jest daleko. 
Można pragnąć obecności 

taty, żeby usiadł blisko 
i żeby można było z nim 

porozmawiać.
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W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. na s. 122-123.

Jeśli ktoś daje nam to, czego potrzebujemy, spełnia ludzką sprawiedliwość. Tak mama 
troszczy się o nasze zdrowie i prowadzi do lekarza, gdy zachorujemy. Ale mama daje nam 
więcej. Przytula nas, okazuje swoje zmartwienie. Często sama nie dośpi albo zrezygnuje 
ze smakołyków – byle dla nas, chorych, było więcej. 

Nauczyciele starają się dobrze uczyć dzieci. Są nawet tacy, którzy zostają z dziećmi 
po lekcjach, chodzą z klasą na wycieczki. Poświęcają swój wolny czas. Zależy im na 
uczniach. Są tacy dobrzy. 

Bywa tak, że najlepsza uczennica w klasie zgadza się, żeby inna dziewczynka, która nie 
uczy się tak dobrze jak ona, wystąpiła w przedstawieniu zamiast niej. Bo tej dziewczynki 
nikt nigdy nie oklaskiwał. Ta najlepsza uczennica nie chce podziwu dla siebie, chce by 
inni czuli się w klasie dobrze. 

Sprawiedliwi w oczach Boga to ci, którzy bardzo pragną, by inni mieli to, co im się 
należy. Wolą sami stracić i cierpieć niesprawiedliwość, niż być niesprawiedliwi wobec 
innych, niż zostawić drugich skrzywdzonych.

Chrystus bowiem [...] umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawie-
dliwych, aby was do Boga przyprowadzić. 

Pierwszy List świętego Piotra Apostoła 3, 18a

„Łakniemy sprawiedliwości”, gdy pragniemy, by nikomu nie działa się krzywda. 
Pan Jezus sprawiedliwy, który cierpiał za nas, obdarza radością spragnionych dobra 
i sprawiedliwości. 

MODLITWA
Panie Jezu, prosimy, 

pomóż nam być odważnymi 
ludźmi, żebyśmy nigdy nie zga-
dzali się na zło i zawsze bronili 
pokrzywdzonych. Żebyśmy 
byli sprawiedliwi  i czynili 
w naszym życiu dobro.


