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(Marcin Lekowski)  

Temat: Dlaczego na świecie jest tyle zła? 

a) Cel dydaktyczny: Uświadomienie pojęcia zła i jego konsekwencji 

b) Cel wychowawczy: Zachęta do czynienia dobra i walki ze złem 

Pomoce: Pismo Święte, 5 kartek A4( z napisami: wojny, nałogi, nieposzanowanie życia ludzkiego, sekty, 

 terroryzm), przygotowany krótki filmik ,, 3MC - 24 - Czym jest zło?” przygotowane nagranie piosenki Cze-

sława Niemena ,,Dziwny jest ten świat”, przygotowane niżej wymienione sigle z Pisma świętego 
 

Treść 

 

1. Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

Animator rozpoczyna spotkanie od znaku krzyża, modlitwy do Pana Jezus, Ducha Świętego (znaną 

formułką lub własnymi słowami np. ,,Ojcze Nasz”, ,,Duchu Święty który oświecasz…”).  

2. Treść właściwa  

 

I. Widzieć 

Na początku proszę aby zgłosiło się 5 chętnych osób, rozdam wam kartki na których są napisane 

niektóre przykłady zła w dzisiejszym świecie, proszę żebyście krótko omówili każde z nich. 

(Animator rozdaje ochotnikom kartki z napisanymi przykładami zła i poleca żeby po kolei od-

wracali napisy) 

Dziękuje za wasze wypowiedzi. 

Wiele przedstawiliście treści o przedstawionych przykładach zła, ale na tym dzisiejszym spo-

tkaniu chciałbym podjąć głębszą refleksję na temat zła na świecie. 

 

II. Osądzić 

Jakie znacie inne przykłady zła istniejącego na świecie? 

(Przewidywane odpowiedzi: przemoc, rasizm, rozpad rodzin, niekochane dzieci, chciwość,  

odrzucenie Boga itd.) 

Podaliście przykłady zła, ale w zasadzie: Co to jest zło? 

W odpowiedzi na to pytanie przygotowałem krótki filmik który pomoże nam to zrozumieć. 

(Animator puszcz uczestnikom przygotowany filmik ,,Czym jest zło?”) 

Poznaliśmy zło trochę od strony Religi i filozofii, a teraz zobaczmy co na ten temat mówi pismo 

święte, rozważmy następujący fragment Bożego Słowa:  

Rdz 3, 1- 24 1 A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg 

stworzył. On to rzekł do niewiasty: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców 

ze wszystkich drzew tego ogrodu? 2 Niewiasta odpowiedziała wężowi: Owoce z drzew tego 

ogrodu jeść możemy, 3 tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powie-

dział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. 4 Wtedy rzekł 

wąż do niewiasty: Na pewno nie umrzecie! 5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego 

drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. 6 Wtedy niewiasta 

spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że 

owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skoszto-

wała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. 7 A wtedy otworzyły się im obojgu 

oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. 8 Gdy zaś 

mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w po-

rze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. 9 Pan 

Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: Gdzie jesteś? 10 On odpowiedział: Usłyszałem Twój 

głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się. 11 Rzekł Bóg: Któż ci 

powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem 

jeść? 12 Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z 
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tego drzewa i zjadłem. 13 Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś? Nie-

wiasta odpowiedziała: Wąż mnie zwiódł i zjadłam. 14 Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: Po-

nieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na 

brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnie-

nia. 15 Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a 

potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. 16 Do niewiasty powie-

dział: Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodzi-

ła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad 

tobą. 17 Do mężczyzny zaś Bóg rzekł: Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co 

do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść - przeklęta niech będzie 

ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po 

wszystkie dni twego życia. 18 Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym 

są płody roli. 19 W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie 

wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obró-

cisz! 20 Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyją-

cych. 21 Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział 

ich. 22 Po czym Pan Bóg rzekł: Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj 

teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i 

żyć na wieki. 23 Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której 

został wzięty. 24 Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i 

połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia. 

Kto zatem jest źródłem zła w świecie? 

 

(Szatan) 

Rozważmy kolejny fragment Bożego Słowa:  

J 8, 44  Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku 

był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, 

od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. 

 

Kim jest szatan? 

( kłamca, zabójca, zły duch, przeciwnik Boga, upadły anioł, oszczerca,  

wprowadzający podziały) 

Zło jest osobowe – szatan. Szatan i inne złe duchy zostały stworzone przez Boga jako dobre z 

natury. Pismo Święte poświadcza wspólnie z Tradycją, że złe duchy są stworzeniami Boga, ale 

w sposób wolny i nieodwołalny Boga odrzuciły. Przez to same siebie uczyniły złymi i w taki 

sposób dały początek piekłu. 

Człowiek pozbawiony stanu pierwotnej świętości i sprawiedliwości rodzi się odtąd w grzechu 

pierworodnym i nosi znamię pierwszego upadku oraz skłonność do ulegania złemu władcy. Bóg 

Ojciec jest jednak daleki od pogodzenia się z panowaniem Szatana. 

Teraz zastanówcie się: Jakie są konsekwencje zła? 

(Animator daje uczestnikom chwilę na przemyślenie ) 

Konsekwencje zła mogą być materialne, osobowe i duchowe. Materialne, czyli znisz-

czenie materialne, straty materialne. Osobowe, utrata zdrowia lub życia ludzi. Duchowe, 

zło to grzech, a przez grzech oddalamy się od Królestwa Bożego. 
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Rozważmy kolejny fragment Bożego Słowa: 

 1P 1, 18-20 Pamiętajcie też, że z powodu złego postępowania, odziedziczonego po 

waszych przodkach, byliście niewolnikami zła, ale zostaliście wykupieni przez Bo-

ga! I to nie marnym srebrem lub złotem, 19 ale bezcenną krwią Chrystusa. On zo-

stał bowiem zabity jak niewinny i czysty ofiarny baranek! 20 Bóg przeznaczył Go 

do tego jeszcze przed powstaniem świata, ale ze względu na was Chrystus przyszedł 

na świat dopiero teraz, w czasach ostatecznych. 

Co mówi nam ten fragment Bożego Słowa? 

(Bóg wysłał Swego Syna, który już w scenie kuszenia na pustyni odniesionym wówczas zwycię-

stwem zapowiada i uprzedza zwycięstwo męki. Podobnie wyrzucanie złych duchów uprzedza 

zwycięstwo Jezusa na krzyżu. I rzeczywiście, jak podaje Kompendium, przez swoją śmierć dla 

nas zwyciężył zło, śmierć i Diabła) 

Teraz posłuchamy piosenki Czesława Niemena ”Dziwny jest ten świat” 

(Animator puszcza uczestnikom piosenkę i prosi o wsłuchanie się w tekst) 

 

O czym jest ta piosenka? 

 

W jednym z rozważań papieskich skierowanych do młodych ludzi czytamy: 

Wyrzeczenie się zła oznacza mówienie „nie” pokusom, grzechowi, szatanowi. Bardziej 

konkretnie oznacza mówienie „nie” kulturze śmierci, która przejawia się w ucieczce od 

rzeczywistości ku fałszywemu szczęściu wyrażającemu się w kłamstwie, oszustwie, nie-

sprawiedliwości i pogardzie dla innych. Temu wszystkiemu mówimy „nie”!. Nowe życie, 

które zostało nam dane w chrzcie, a którego źródłem jest Duch Święty odrzuca zachowa-

nie zdominowane przez uczucia dzielenia się i niezgody. Dlatego Apostoł Paweł zachęca do 

usunięcia z naszych serc „wszelkiej goryczy, uniesienia, gniewu, wrzaskliwości, znieważa-

nia - wraz z wszelką złością” (w. 31). Te sześć elementów lub wad, które zakłócają radość 

Ducha zatruwa serce i prowadzi do bluźnierstwa przeciwko Bogu i bliźniemu. 

 

Podsumowaniem tych rozważań niech będzie fragment Bożego Słowa: 

 1Kor 15, 54-58 54 A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, 

co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały 

napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć20. 55 Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? 

Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?21 56 Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu 

Prawo22. 57 Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana na-

szego Jezusa Chrystusa. 58 Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, 

zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w 

Panu. 

 

III. Działać 

Myślę, że przez to spotkanie uświadomiliśmy sobie czym jest zło i jakie wiążą się z nim        

konsekwencje, i mamy zachętę do czynienia dobra. Proszę aby każdy teraz zastanowił się jakie 

o jakie dobre uczynki będzie chciał dbać po powrocie do domu…(chwila ciszy do zastanowienia 

się) 

Będę się cieszył jeśli podzielimy się swoimi spostrzeżeniami/postanowieniami: - po powrocie 

do domu, o jakie działania będziesz chciał w szczególny sposób zadbać? 

Dziękuję za wasze wypowiedzi i za dzisiejsze spotkanie. 

 

3. Hasło spotkania 

Zło dobrem zwyciężaj 
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4. Piosenka spotkania 

,,Jezus zwyciężył ” 

 

5. Zadanie apostolskie 

Animator przygotowuje karteczki z siglami z Pisma świętego. Uczestnicy  

losują, wylosowany sigiel jest materiałem do przeczytania i medytacji w domu 

podczas modlitwy wieczornej. 

            1 J 3, 4     Łk 22, 31-32    Ga 6, 8     Ga 6, 9     Sdz 10, 6     2 Sm 12, 9     Iz 5, 20   

            Iz 1, 4        Mk 7, 20-23 

6. Modlitwa na zakończenie 

 

Animator kończy spotkanie znakiem krzyża, modlitwą do Pana Jezusa (znaną formułką lub własnymi 

słowami np. ,,Ojcze Nasz” ).  

 

Załącznik do filmiku: 

https://www.youtube.com/watch?v=cGvjJ1l8S1o 

 

Sigle do rozdania uczestnikom na koniec spotkania 

1 J 3, 4 - ,,Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem” 

Lk 22, 31-32 - ,,Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak  

przenicę, ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony  

utwierdzaj swoich braci.” 

Ga 6, 9 - ,,W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać 

plony, o ile w pracy nie ustaniemy.” 

Sdz 10, 6 - ,, Potem znów zaczęli Izraelici czynić to, co złe w oczach Pana. Służyli Baalom, 

Asztartom, jak również bogom Aramu, Sydonu i Moabu oraz bogom ammonickim i fili-

styńskim, a opuścili Pana i nie służyli Mu.” 

2 Sm 12, 9 - ,,Czemu zlekceważyłeś <słowo> Pana, popełniając to, co złe w Jego oczach? 

Zabiłeś mieczem Chetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś 

go mieczem Ammonitów.” 

Iz5,20 - Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemno-

ści na światło, a światło na ciemności, którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na 

gorycz!  

Iz 1, 4 –  Biada ci, narodzie grzeszny, ludu obciążony nieprawością, plemię zbójeckie, dzie-

ci wyrodne! Opuścili Pana, wzgardzili Świętym Izraela, odwrócili się wstecz.  

Mk 7, 20-23 - I mówił dalej: «Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza 

bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa,  cudzołóstwa, 

chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z 

wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».  
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