„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą
nasyceni” Mt 5,6
EWANGELICZNA REWIZJA ŻYCIA
Temat:

Pragnąć tego, czego chce Bóg i pełnić Jego wolę.

Łaknący sprawiedliwości to ci, którzy pragną być sprawiedliwymi, czyli pobożnymi
i wypełniającymi Boże prawo. To także ci, którzy tęsknią za tym, by na całej ziemi Boże
prawo było zachowywane i szanowane, ci których boli wszelkie zło istniejące na tej ziemi.
Celem spotkania jest ukazanie, że Bóg błogosławi tym, którzy gorąco pragną tego, czego On
chce i pełnią Jego wolę, gdyż Bóg wysłucha ich pragnień. Pragnąć tego, czego chce Bóg,
to jest sprawiedliwość.
Widzieć
Ludzka sprawiedliwość – rodzaje sprawiedliwości społecznej
Rozdajemy na kartkach opis 5 rodzajów sprawiedliwości społecznej – kryteriów wg, których należy zapewniać
sprawiedliwą organizację i traktowanie człowieka.

5 rodzajów sprawiedliwości społecznej
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każdemu to samo – czyli pogląd zakładający, że wszyscy członkowie społeczności powinni być traktowani
jednakowo, niezależnie od jednostkowych uwarunkowań. W praktyce zaprzeczenie zasady sprawiedliwości
społecznej ze względu na utopijny charakter.
każdemu według jego zasług – każdy członek społeczności powinien być traktowany według swoich zasług.
To kryterium należy do subiektywnych, rodzi się bowiem pytanie: jak owe zasługi mierzyć?
każdemu według jego dzieł – pod uwagę brane są efekty działalności jednostki, których wartość utożsamia
się najczęściej z ich wartością wymienną, a nie wkład pracy. Jest to kryterium pragmatyczne, jego
stosowanie w praktyce przyczynia się do wykształcania elit gospodarczych. W tym ujęciu nie są
uwzględniane naturalne uwarunkowania jednostki, które wpływają na efektywność jej pracy.
każdemu według potrzeb – jest to zasada oparta na poczuciu solidarności, zakłada równość w zaspokajaniu
przynajmniej podstawowych potrzeb jednostki. Znajduje zastosowanie w prawodawstwie socjalnym
i koncepcjach państwa opiekuńczego, prowadzi jednak do problemów wynikających ze zróżnicowania
potrzeb oraz kwestii ich finansowania.
każdemu według pozycji – kryterium arystokratyczne, wywodzące się z koncepcji hierarchicznej budowy
społeczeństwa. Zakłada dystrybucję dóbr według pozycji społecznej.

Które z kryteriów jest najlepsze? Z jaką formą sprawiedliwości spotykam się na co dzień?
Wg, którego z nich działa współczesny świat?
Osądzić
Jezus proponuje nam inne kryterium sprawiedliwości – jest nim zdanie się na Boga i całkowite zaufanie Jemu.
A pragnienie sprawiedliwości jest w istocie pragnieniem Boga, pragnieniem życia w świecie zgodnie z wolą
Bożą.

W oparciu o fragment z Ewangelii odpowiedzmy na pytanie – na czym polega Boża
sprawiedliwość?
Mt 20, 1 -16
Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym
rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień
i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na
rynku bezczynnie, i rzekł do nich: "Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam
wam". Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.
Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: "Czemu tu
stoicie cały dzień bezczynnie?" Odpowiedzieli mu: "Bo nas nikt nie najął". Rzekł im: "Idźcie i
wy do winnicy!" A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: "Zwołaj
robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych!" Przyszli najęci

około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej
dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi,
mówiąc: "Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili
ciężar dnia i spiekoty". Na to odrzekł jednemu z nich: "Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy
nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak
samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz,
że ja jestem dobry?" Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».
Bóg daje każdemu tyle, ile sam uważa za słuszne i tyle ile każdy potrzebuje. Czyni to jednak sprawiedliwie,
mimo że nieraz tej sprawiedliwości nie pojmujemy. Bóg chce uszczęśliwić, błogosławić każdemu człowiekowi.
By dostąpić Bożej sprawiedliwości trzeba uwierzyć, a wierzyć to pragnąć żyć w zgodzie z Bożym prawem
i pełnić Bożą wolę.

Działać
By być błogosławionym, który łaknie i pragnie sprawiedliwości, to starać się o Królestwo Boże.

Jak mogę w codziennym życiu zabiegać o sprawiedliwość?
Mt 6,33
Starajcie się wpierw o królestwo Boże i o jego sprawiedliwość, a wszystko będzie wam
dodane.
Ks. Jan Twardowski
SPRAWIEDLIWOŚĆ
Prof. Annie Świderkównie

Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka
gdyby wszyscy byli silni jak konie
gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości
gdyby każdy miał to samo
nikt nikomu nie byłby potrzebny
Dziękuję Ci że sprawiedliwość Twoja jest nierównością
to co mam i to czego nie mam
nawet to czego nie mam komu dać
zawsze jest komuś potrzebne
jest noc żeby był dzień
ciemno żeby świeciła gwiazda
jest ostatnie spotkanie i rozłąka pierwsza
modlimy się bo inni się nie modlą
wierzymy bo inni nie wierzą
umieramy za tych co nie chcą umierać
kochamy bo innym serce wychłódło
list przybliża bo inny oddala
nierówni potrzebują siebie
im najłatwiej zrozumieć że każdy jest dla wszystkich
i odczytywać całość.

