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34 Korzeń wszelkiego zła

Przewodnik

Dlaczego korzeniem każdego grzechu jest 
wyobcowanie człowieka?

Jeśli człowiek jest egoistycznie zapatrzony w siebie samego, to 
marnieje. Jesteśmy tak skonstruowani, że nie możemy się sobą 
nasycić. Potrzebujemy społeczeństwa, potrzebujemy uwalniają-
cego skierowania na sens i źródło naszego istnienia, ostatecznie 
na Boga. Musimy wyjść poza nas samych, ponieważ jesteśmy 
stworzeni dla miłości. Jeśli miłujemy, przekraczamy samych 
siebie – zwracamy się do innych, a w końcu do Boga. Grzeszyć 
oznacza kurczyć się w sobie. Kto nie kocha (lub nie potrafi 
kochać), żyje wyobcowany. To samo dotyczy również całych 
społeczeństw. Tam gdzie na pierwszym miejscu stoi konsumpcja, 
produkcja, przewaga techniczna, często brakuje solidarności 
i prawdziwego człowieczeństwa. Takie społeczeństwo nie jest 
już dla człowieka, tylko człowiek dla społeczeństwa.

Panie Jezu Chryste, Ty nie myślałeś o sobie i nie 
trzymałeś się kurczowo swojego boskiego życia, ale 
stałeś się człowiekiem tak jak my. Pozwól nam także 
rozpoznać piękną tajemnicę poświęcenia dla innych. 
Natchnij nas Duchem Świętym, aby duch egoizmu nigdy 
nie zagościł w naszych sercach i abyśmy nigdy się nie 
zagubili. Spraw, aby kierowała nami tylko miłość i abyś-
my byli gotowi żyć dla Ciebie i innych ludzi. Amen.

1. Zastanówcie się nad pojęciem „obcy”, aby lepiej zrozumieć
samoizolację. Jakie to uczucie mieszkać w obcym kraju,
być traktowanym jak obcy?

2. Przeprowadzono kiedyś eksperymenty mające na celu
wychowanie dziecka bez kontaktów z ludźmi. Eksperymenty
dały negatywne efekty. Dlaczego człowiek potrzebuje drugiej
osoby (Boga, innego człowieka), aby prawidłowo rozwijać się?

3. Czy godziwym rozwiązaniem jest spółka jednoosobowa, która
otrzymuje dofinansowanie przysługujące osobom bezrobot-
nym, które zakładają własną działalność gospodarczą?

4. W jaki sposób grzech oddala was od innych ludzi? Dlaczego
kłamstwo jest zagrożeniem dla istnienia danej społeczności?

Otwórzcie własny mały biznes: zaproście ludzi na posiłek, 
a przede wszystkim tych, których nigdy byście nie zaprosili.

Czy przyjmujecie to wyzwanie?

Rz 7, 15-17
Nie rozumiem tego, co czynię. Nie czynię bowiem tego, co chcę, 
ale czynię to, czego nienawidzę. Jeśli więc czynię to, czego nie 
chcę, jednocześnie uznaję, że Prawo jest dobre. A zatem nie ja 
to czynię, ale mieszkający we mnie grzech.

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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