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Przewodnik

Należy zapobiegać 
nawet małym wojnom

Co dzieje się, gdy mimo wszystko wybucha wojna?

Wojny są niemoralne same z siebie. Gdy wybucha wojna, władza 
zaatakowanego państwa ma prawo i obowiązek zorganizować 
obronę także przy użyciu broni. Dlatego państwa mogą 
dysponować siłami zbrojnymi i posiadać broń, by chronić swoje 
społeczeństwo przed atakami z zewnątrz. Z tego samego powodu 
chrześcijanie mogą być żołnierzami, pod warunkiem że siły 
zbrojne służą zapewnieniu bezpieczeństwa i wolności kraju. 
Powoływanie dzieci i nieletnich do służby wojskowej jest 
przestępstwem. Ich udział w siłach zbrojnych w jakiejkolwiek 
formie musi zostać powstrzymany, a dawne „dzieci-żołnierze” 
muszą zostać ponownie zintegrowane ze społeczeństwem.

Panie, Ty obiecałeś, że pewnego dnia nie będzie 
już wojen i łez. Wciąż jednak żyjemy w czasach, 
w których nikt nie jest pewien, jak długo będzie trwał 
pokój. Chroń nas, Panie, przed wszelkimi formami 
przemocy – również w naszym najbliższym otoczeniu. 
Spraw, Panie, abyśmy mogli z wielkim zaangażowan-
iem i kreatywnością wyznaczać nowe drogi pokoju 
i pojednania. Amen.

1. Jak wybuchają wojny – w szkole, w rodzinie, w państwie,
między narodami? Jakie są ich konsekwencje?

2. Czy spory są zawsze złe? Czy może jednak istnieje obowiązek
spierania się?

3. Czy chrześcijanie mogą być pacyfistami?
Czy chrześcijanie muszą być pacyfistami?

4. Deeskalacja to „zapobieganie konfliktom i zaognianiu
procesów” (Wikipedia). Jak możecie załagodzić sytuację,
gdy w waszym otoczeniu jakiś konflikt przybiera na sile?

Sporządźcie listę osób, z którymi nie dogadujecie się, których 
nie chcielibyście spotkać, które uważacie za swoich wrogów. 
Przez najbliższy tydzień czytajcie tę listę każdego wieczoru 
przed snem, a potem módlcie się za tych ludzi i przebaczcie im.

Czy przyjmujecie to wyzwanie?

Mi 4, 3
Pan będzie sędzią wielu ludów i rozjemcą potężnych narodów, 
nawet tych najdalszych. Wtedy przekują swe miecze na pługi, 
a włócznie swoje na sierpy. Naród przeciw narodowi 
nie podniesie miecza i nie będą się już uczyć sztuki wojennej.

MODLITWA

BIBLIA
Jedna osoba czyta na głos wskazany fragment Biblii. 
Krótka cisza. 

Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło?

STUDIUM

1. Czytamy tekst DOCAT kolejno, zdanie po zdaniu.
Następnie jedna osoba czyta go w całości, na głos.

2. Trzy minuty ciszy.

3. Każda osoba czyta głośno słowo lub zdanie,
które szczególnie zwróciło jej uwagę
– bez żadnego komentarza.

4. Następnie każda osoba krótko wyjaśnia,
dlaczego wybrała to słowo/zdanie
(np. wspomnienia, pytania…).

DYSKUSJA

Porozmawiajcie także o własnych pytaniach 
na ten temat!

Wskazówka: Poświęćcie 5 minut na zapisanie tego, 
co chcielibyście zapamiętać.

WYZWANIE 
Nasze WYZWANIA są tylko sugestiami, które możecie 
zastosować w czasie waszych spotkań formacyjnych. 
Możecie je także zastąpić innymi zadaniami, bardziej 
dopasowanymi do okoliczności lub po prostu lepszymi. 
Potem podzielcie się nimi z nami na feedback@youcat.org.

#DOCATChallenge
Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami 
na Facebooku lub Instagramie.

Wasze inspiracje:Wasze pytania podobne do DOCATA:
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