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Dlaczego istnieje 
cierpienie?

Przewodnik www.youcat.org/pl

MODLITWA

Rz 8, 18-21
Sądzę, że obecnych cierpień nie da się porównać z przyszłą chwałą, 
która ma się w nas objawić. Stworzenie więc ufnie oczekuje 
objawienia się synów Bożych, gdyż zostało poddane marności 
– nie z własnej woli, ale przez Tego, kto je poddał – w nadziei,
że zostanie wyrwane z zepsucia, które je zniewala, do wolności,
którą jest chwała dzieci Bożych.

BIBLIA

Jedna osoba czyta na głos wskazany fragment 
Pisma Świętego.

Chwila ciszy.

Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło? 

STUDIUM 

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).

Czy plan Boży zakładał, że ludzie 
będą cierpieć i umierać? 

Panie nasz i Boże nasz!
Nie możemy znaleźć odpowiedzi, dlaczego tak wiele 
osób wokół nas musi cierpieć. Pomóż nam zrozumieć 
rzeczy, które przekraczają naszą wrażliwość 
i zdolność pojmowania. Pomóż nam znaleźć 
w sobie siły, aby pocieszać ludzi, którzy są bezradni, 
oraz tych,  którzy stracili wszelką nadzieję.
Amen.

WYZWANIE

Przedysktujcie także swoje własne pytania 
na ten temat!

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

DYSKUSJA 1. Dlaczego Bóg jest dobry, nawet jeśli na świecie istnieje
cierpienie?

2. Dlaczego nie musimy obawiać się cierpienia i śmierci?
(Por. 1 J 4, 18).

3. Czy kiedykolwiek doświadczyliście tego, że pewne cierpnienie
miało głębszy sens dla was lub innych osób?

4. Jak można pomóc ludziom, którzy nie mogą pogodzić się
ze swoim cierpieniem i z tego powodu chcą jak najszybciej
zakończyć swoje życie?

Nasze WYZWANIA są tylko sugestiami, które możecie 
zastosować w czasie waszych spotkań. Możecie je 
także zastąpić innymi zadaniami, bardziej dopasowa-
nymi 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.

Pomyślcie, kto jest najbardziej smutną i cierpiącą osobą w waszym 
otoczeniu. Zastanówcie się, co konkretnie moglibyście dla niej 
zrobić. Dodać otuchy? Obdarzyć uśmiechem? Pomodlić się?
Wymieńcie się waszymi doświadczeniami.

Czy przyjmujecie to wyzwanie?

Wasze propozycje zadań: Wasze inspiracje:

Bóg nie chce, żeby ludzie cierpieli i umierali. W pierwotnym 
zamyśle Boga przeznaczeniem człowieka był raj: życie na zawsze 
i w pokoju między Bogiem, ludźmi i ich środowiskiem, między 
mężczyzną i kobietą. [374-379, 384, 400] 

Czasami czujemy, jak życie powinno wyglądać, jacy powinniśmy 
być, ale w rzeczywistości żyjemy niepogodzeni sami ze sobą, 
lękamy się i nie kontrolujemy naszych namiętności, utraciliśmy 
pierwotną harmonię życia ze światem i ostatecznie z Bogiem. 
W Piśmie Świętym przeżywane w dziejach doświadczenie tego 
wyobcowania wyraża się przy pomocy terminu „upadek”. 
Ponieważ wkradł się grzech, Adam i Ewa musieli opuścić raj, 
w którym żyli w harmonii ze sobą i z Bogiem. Trud pracy, cierpie-
nie, umieranie i pokusa grzechu są oznakami utraty raju.
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