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Uciszcie wszelką broń!
MODLITWA
O Boże, w proroczych snach Twojego ludu miecze
stają się lemieszami, a włócznie – sierpami. Chcemy
kontynuować te marzenia także dzisiaj. Spraw, aby
ludzie zakazali używania i produkowania wszelkiej
broni, która byłaby wycelowana w innych i nie służyłaby jedynie do obrony. O Panie, niech niszczenie
wszelkiego rodzaju broni rozpocznie się od nas, abyśmy
mogli mieć za oręż jedynie pokojowe środki. Amen.

BIBLIA

Mt 26, 51-52

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

Jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza,
uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho. Wtedy Jezus
powiedział do niego: „Schowaj miecz tam, gdzie jego miejsce,
bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną”.

Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło?

296

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.

Kiedy można pozwolić na broń
masowego rażenia?

Nigdy i pod żadnym pozorem. Kościół jest przeciwny tak zwanej
logice odstraszania, potępia użycie broni masowego rażenia
i opowiada się za całkowitym jej zakazem. Zniszczenie miast,
państw i ludności, które jest możliwe przy użyciu broni biologicznej, chemicznej lub jądrowej, jest uznawane za ciężkie
przestępstwo przeciwko Bogu i ludziom. Ci, którzy dysponują
tego typu bronią, są zobowiązani do rozbrojenia.

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.

1. Co to jest „logika odstraszania”?
I dlaczego jest ona jednak nielogiczna?
2. Czy znacie jakieś przykłady broni masowego rażenia? Dlaczego
nie powinno się korzystać z niej nawet w rozpaczliwej wojnie
obronnej?
3. Jak państwa mogą pomóc sobie w całkowitym rozbrojeniu?
4. Jak możecie praktykować „rozbrojenie” w waszym najbliższym
otoczeniu? Jakie są niebezpieczeństwa konfrontacji z kimś
„nieuzbrojonym” (bez polemiki)?

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.

Znajdźcie w Internecie obrazek z przesłaniem: ŻADNEJ BRONI.
Ustawcie go jako tło na smartfonie lub laptopie.
Opublikujcie go także na waszym profilu w mediach
społecznościowych.

#DOCATChallenge

Wasze pytania podobne do DOCATA:

Czy przyjmujecie to wyzwanie?
Wasze inspiracje:

Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami
na Facebooku lub Instagramie.

Przewodnik

www.youcat.org

©2019 YOUCAT Foundation. All rights reserved.
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