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Temat: Wartość życia i jego zagrożenia. 

Przykazanie V - Nie zabijaj. 

„Piąte przykazanie zakazuje pod grzechem ciężkim zabójstwa bezpośredniego i 

zamierzonego. Zabójca i ci, którzy dobrowolnie współdziałają w zabójstwie, 

popełniają grzech, który woła o pomstę do nieba”. (KKK 2268) 

 Dlaczego nie wolno zabijać człowieka? Człowieka nie wolno zabijać, 
ponieważ każde życie ludzkie od chwili poczęcia aż do śmierci jest święte i osoba ludzka była stworzona dla niej samej 
na obraz i podobieństwo Boga. Zabójstwo człowieka jest głęboko sprzeczne z godnością człowieka i świętością Stwórcy.  
Nie wolno więc zabijać żadnej niewinnej istoty ludzkiej: ani dziecka w łonie matki, ani umierającego starca. 
 

Każdy jest odpowiedzialny przed Bogiem za swoje życie, które od Niego otrzymał. Bóg pozostaje najwyższym 
Panem życia. Jesteśmy obowiązani przyjąć je z wdzięcznością i chronić je ze względu na Jego cześć i dla zbawienia 
naszych dusz. Jesteśmy zarządcami, a nie właścicielami życia, które Bóg nam powierzył. (KKK 2280) 
 
W piątym przykazaniu Bóg nakazuje nam stać na straży danego przez Niego daru życia. Przykazanie zakazuje nie tylko 
zabijać, lecz także szkodzić duszy i ciału człowieka:  
 
Cnota umiarkowania uzdalnia do unikania wszelkiego rodzaju nadużyć dotyczących pożywienia, alkoholu, tytoniu i leków. 
Ci, którzy w stanie nietrzeźwym lub na skutek nadmiernego upodobania do szybkości zagrażają bezpieczeństwu drugiego 
człowieka i swemu własnemu - na drogach, na morzu lub w powietrzu - ponoszą poważną winę. (KKK 2290) 
 

Piąte przykazanie zakazuje naruszania praw człowieka. Przypomina nam, że życie jest darem otrzymanym od 
Boga, którego nie wolno niszczyć na żadnym jego etapie. Piąte przykazanie nakazuje troskę o życie duchowe i 
nadprzyrodzone. Mamy je rozwijać w sobie i w innych przez bezinteresowne czyny miłości, przez rozwój duchowy, 
uświęcanie siebie i bliźnich.  
Grzechy przeciwko piątemu przykazaniu: 
 

zabójstwo, narażanie bez powodu na niebezpieczeństwo, 

eutanazja, zabójstwo dziecka w łonie matki,  

współdziałanie w przerywaniu ciąży 

eksperymenty na embrionach, 

samobójstwo, niszczenie zdrowia, 

torturowanie, terroryzm, okaleczanie ludzkiego ciała 

 

Odpowiedz na pytania: 

1. W jakich sytuacjach my sami zagrażamy życiu i zdrowiu? Podaj przykłady. 

............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 

2. Dlaczego alkohol i nikotyna są zagrożeniem życia i zdrowia? 

............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
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Dodatkowe zagadnienia: 

Kara śmierci: 

W dyskusji o karze śmierci błędny jest pogląd, jakoby stała ona w sprzeczności z dekalogiem. Argumenty przeciwko 
takiej karze można oczywiście wywodzić z innych źródeł (z postępu cywilizacyjnego, z rozwoju idei humanitaryzmu, z 
wiary w resocjalizację itp.), ale nie można z nauczania biblijnego. 

W encyklice „Evangelium vitae” papież Jan Paweł II wyraził stanowisko, że kara śmierci nie powinna być stosowana 
poza przypadkami absolutnej konieczności, gdy nie ma innych sposobów obrony społeczeństwa, które to przypadki są 
dzisiaj bardzo rzadkie, a być może nawet już się wcale nie zdarzają. Wyraził ponadto opinię, że środki bezkrwawe 
bardziej odpowiadają godności osoby ludzkiej (punkt 56). Takie samo stanowisko zajmuje Katechizm Kościoła 
Katolickiego, przypominając jednocześnie tradycyjną naukę, że Kościół katolicki w przypadkach najwyższej wagi nadal 
dopuszcza karę śmierci (KKK 2265-2267). 

Co możemy zrobić? 

 
Duchowa Adopcja Dzieci 
 
Wśród wielu inicjatyw podejmowanych przez wierzących w obronie życia poczętego, ale również w celu uwrażliwienia nas 
wszystkich na dramat życia zagrożonego, trzeba wspomnieć o Duchowej Adopcji Dzieci. Polega ona na tym, że w 
Uroczystość Zwiastowania Paoskiego osoby składają deklarację modlitwy i dowolnej praktyki pokutnej w intencji dziecka 
poczętego, któremu grozi śmierć. To postanowienie trwa przez dziewięć miesięcy – do 25 grudnia.  
 

Praca w grupach: 

 
Napisz list: 
 
- do dyrektora fabryki szkodzącej środowisku 
- do ordynatura szpitala, w którym dokonuje się aborcji / eutanazji 
- do ucznia, który rozprowadza narkotyki 
- do kogoś, kto zamierza popełnić samobójstwo 


