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Co oznacza:
„Nie dawaj fałszywego
świadectwa”?
MODLITWA
Panie nasz i Boże nasz!
Oczyść nasze serca z wszelkiego fałszu i kłamstwa.
Spraw, abyśmy dzień po dniu stawali się coraz
bardziej przejrzyści – żeby wszyscy znali nas jako
uczciwych, godnych zaufania, prawych w myślach
i uczynkach. Pomóż nam zrozumieć, jaką wielką
wartość ma „Tak” jako tak i „Nie” jako nie.
Amen.

BIBLIA

Ps 101, 7

Jedna osoba czyta na głos wskazany fragment
Pisma Świętego.
Chwila ciszy.

Pyszałek nie zamieszka w moim domu,
a kłamca nie ostoi się przed mymi oczyma.

Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło?

STUDIUM

453

1. Przeczytajcie tekst YOUCAT 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, nie komentując go.
4. Następnie krótko wyjaśnia, dlaczego wybrała to
słowo/zdanie (np. z powodu napływających
wspomnień).

DYSKUSJA
Przedysktujcie także swoje własne pytania
na ten temat!
Wskazówka: Poświęćcie pięć minut na zapisanie
tego, co chcielibyście zapamiętać.

Co nasz stosunek do prawdy ma wspólnego z Bogiem?

Szacunek do prawdy w życiu oznacza nie tylko bycie wiernym
sobie. Gdy się temu głębiej przyjrzeć, oznacza bycie prawdziwie
wiernym Bogu, gdyż On jest źródłem prawdy. Zupełnie bezpośrednio odnajdujemy prawdę o Bogu i całej rzeczywistości w Jezusie,
który jest „drogą i prawdą i życiem” (J 14, 6). [2465-2470, 2505]
Kto rzeczywiście naśladuje Jezusa, sprawia, że jego życie staje się
coraz bardziej oparte na prawdzie. Ze swojego postępowania
usuwa wszelkie kłamstwo, fałsz, hipokryzję i niejednoznaczność,
staje się przejrzysty dzięki prawdzie. Wierzyć znaczy stać się
świadkiem prawdy.

1. Dlaczego życie w prawdzie ma bezpośrednie odniesienie
do Boga?
2. Dlaczego kłamstwo niszczy każdą wspólnotę?
3. Co można uczynić, aby właściwie formować sumienie
w rozróżnianiu dobra od zła?
4. Co można zrobić, aby zapobiec fake newsom
(fałszywym informacjom)?

WYZWANIE
Nasze WYZWANIA są tylko sugestiami, które możecie
zastosować w czasie waszych spotkań. Możecie je
także zastąpić innymi zadaniami, bardziej dopasowanymi do okoliczności lub po prostu lepszymi. Wyślijcie
swoje propozycje na adres feedback@youcat.org
– chętnie je poznamy.
#YOUCATChallenge: Podzielcie się swoimi
spostrzeżeniami i doświadczeniami
na Facebooku lub Instagramie.

Niech każdy członek waszej grupy zapisze 10 spostrzeżeń na
temat: „Prawda o naszym kraju”.
(Na przykład: „Prawdą jest, że wielodzietne rodziny mają za mało
pieniędzy na życie”).
Porównajcie między sobą każde z waszych 10 zdań.
Czy uważacie, że wszystkie są prawdziwe?
Potem zawieście je w widocznym miejscu, aby przypominać
sobie, z jakimi problemami macie zamiar walczyć.

Czy przyjmujecie to wyzwanie?
Wasze propozycje zadań:

Przewodnik

www.youcat.org/pl

Wasze inspiracje:
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