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Tam, gdzie zaczyna się
pokój
MODLITWA
Panie Jezu Chryste, Ty pokonałeś przemoc na ziemi.
Przez krzyż pojednałeś niebo i ziemię. Pozwól nam iść
za Tobą i z pasją głosić pokój światu, który goni tylko
za samym sobą. Prosimy Cię, Panie, abyś uzdrowił
w nas to, co może nas zniewalać, uzależniać i ranić
przez nas innych. Spraw, abyśmy wolni i silni szerzyli
pokój i opierali się wszelkiej przemocy. Pozwól nam
dzień po dniu być świadkami Ewangelii pokoju. Amen.

BIBLIA

Ps 34, 15-16

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

Unikaj zła, a czyń dobro,
pragnij pokoju i dąż do niego!
Oczy Pana zwrócone ku sprawiedliwym,
a Jego uszy słyszą ich błaganie.

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

272

Dlaczego chrześcijanie muszą szerzyć pokój?

Jezus Chrystus zbudował fundamenty pokoju między niebem
a ziemią i otworzył wszystkie drzwi do życia w pojednaniu
i wewnętrznej radości. Ale Jego pokój nie rozprzestrzenia się sam
z siebie. Ludzie mają wolność: mogą ufnie przyjąć ofertę pojednania Boga albo nie wierząc, ją odrzucić. Oprócz tego ludzie
muszą usłyszeć o tym, że pokój jest możliwy w Bogu, zarówno
w ich życiu prywatnym, jak i między skłóconymi grupami czy
narodami. Mogą się o tym przekonać, gdy spotykają się
z pojednanymi ludźmi: ludźmi, którzy nie oddają ciosów, nie
mszczą się, nie używają przemocy. Przekazywanie Ewangelii
pokoju w słowach i czynach tworzy początki prawdziwego pokoju.

Porozmawiajcie także o własnych pytaniach
na ten temat!

1. Czy kiedykolwiek doświadczyliście takiego pokoju w sercu,
że poczuliście się nadzwyczajnie i w pełnej harmonii ze
wszystkim, co było, jest i będzie w waszym życiu? Jeśli tak,
to dlaczego takie poczucie nie trwa cały czas?

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

2. Dlaczego św. Paweł Apostoł i Ewangelie twierdzą, że Jezus
„jest naszym pokojem” (np. Ef 2, 14)?
3. Co sądzicie o powiedzeniu: „Wybaczam ci, ale nie zapomnę”?
4. Jak rozumiecie wezwanie św. Piotra: „Nie odpłacajcie złem
za zło” (1 P 3, 9)? Dlaczego przebaczenie jest kluczowym
budulcem pokoju?

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

Przeszukajcie Internet, aby odkryć osoby działające na rzecz
pokoju na świecie. Czym się wyróżniają? Wydrukujcie zdjęcia
najbardziej zaangażowanych osób i porozmawiajcie o nich,
gdy spotkacie się następnym razem.
Czy przyjmujecie to wyzwanie?
Wasze pytania podobne do DOCATA:

Wasze inspiracje:

Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami
na Facebooku lub Instagramie.

Przewodnik

www.youcat.org

©2019 YOUCAT Foundation. All rights reserved.

11

Tam, gdzie zaczyna się
pokój
MODLITWA
Panie Jezu Chryste, Ty pokonałeś przemoc na ziemi.
Przez krzyż pojednałeś niebo i ziemię. Pozwól nam iść
za Tobą i z pasją głosić pokój światu, który goni tylko
za samym sobą. Prosimy Cię, Panie, abyś uzdrowił
w nas to, co może nas zniewalać, uzależniać i ranić
przez nas innych. Spraw, abyśmy wolni i silni szerzyli
pokój i opierali się wszelkiej przemocy. Pozwól nam
dzień po dniu być świadkami Ewangelii pokoju. Amen.

BIBLIA

Ps 34, 15-16

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

Unikaj zła, a czyń dobro,
pragnij pokoju i dąż do niego!
Oczy Pana zwrócone ku sprawiedliwym,
a Jego uszy słyszą ich błaganie.

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

272

Dlaczego chrześcijanie muszą szerzyć pokój?

Jezus Chrystus zbudował fundamenty pokoju między niebem
a ziemią i otworzył wszystkie drzwi do życia w pojednaniu
i wewnętrznej radości. Ale Jego pokój nie rozprzestrzenia się sam
z siebie. Ludzie mają wolność: mogą ufnie przyjąć ofertę pojednania Boga albo nie wierząc, ją odrzucić. Oprócz tego ludzie
muszą usłyszeć o tym, że pokój jest możliwy w Bogu, zarówno
w ich życiu prywatnym, jak i między skłóconymi grupami czy
narodami. Mogą się o tym przekonać, gdy spotykają się
z pojednanymi ludźmi: ludźmi, którzy nie oddają ciosów, nie
mszczą się, nie używają przemocy. Przekazywanie Ewangelii
pokoju w słowach i czynach tworzy początki prawdziwego pokoju.

Porozmawiajcie także o własnych pytaniach
na ten temat!

1. Czy kiedykolwiek doświadczyliście takiego pokoju w sercu,
że poczuliście się nadzwyczajnie i w pełnej harmonii ze
wszystkim, co było, jest i będzie w waszym życiu? Jeśli tak,
to dlaczego takie poczucie nie trwa cały czas?

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

2. Dlaczego św. Paweł Apostoł i Ewangelie twierdzą, że Jezus
„jest naszym pokojem” (np. Ef 2, 14)?
3. Co sądzicie o powiedzeniu: „Wybaczam ci, ale nie zapomnę”?
4. Jak rozumiecie wezwanie św. Piotra: „Nie odpłacajcie złem
za zło” (1 P 3, 9)? Dlaczego przebaczenie jest kluczowym
budulcem pokoju?

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

Przeszukajcie Internet, aby odkryć osoby działające na rzecz
pokoju na świecie. Czym się wyróżniają? Wydrukujcie zdjęcia
najbardziej zaangażowanych osób i porozmawiajcie o nich,
gdy spotkacie się następnym razem.
Czy przyjmujecie to wyzwanie?
Wasze pytania podobne do DOCATA:

Wasze inspiracje:

Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami
na Facebooku lub Instagramie.

Przewodnik

www.youcat.org

©2019 YOUCAT Foundation. All rights reserved.

