
ST Nie będziesz zabijał (Wj 20,13) 
NT Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj; a kto by się dopuścił 

zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego 
brata, podlega sądowi (Mt 5,21–22) 

 
EWANGELICZNA REWIZJA ŻYCIA 
 
Temat:  Chcę żyć. 
 
Człowiek jest kimś szczególnym. Jest jedynym stworzeniem, które Bóg miłuje dla niego samego. Jest 
przeznaczony do poznania i wiecznego miłowania Boga, a jego życie jest święte. Został stworzony na 
obraz i podobieństwo Boga (por. Rdz 1, 26-27) i to jest ostateczną podstawą ludzkiej godności                       
i przykazania „Nie zabijaj”.  

„Życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku domaga się «stwórczego działania Boga»                
i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu (…). Nikt,                       
w żadnej sytuacji, nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego niszczenia niewinnej istoty 
ludzkiej” (KKK, 2258). 

Widzieć 
 

Dlaczego warto żyć? 
 
Zaprośmy uczestników spotkania do refleksji dotyczącej wartości życia. Podzielenia się tym co czyni 
życie dobrym, co daje chęć do życia, o czyni życie szczęśliwym. 
 
 
Osądzić 
 

Z czego wynika wartość ludzkiego życia? 
Na podstawie poniższych fragmentów poprośmy uczestników spotkania, by odpowiedzieli na powyższe 
pytanie – by znaleźli podstawy ludzkiego życia i odpowiedzialności za nie.  

Każdy człowiek jest stworzony przez Boga, każdy ma swoje miejsce w Bożym planie: 

„Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem 
cię” (Jr 1, 5) 
 
„Nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi” (Ps 139, 15) 
 
„W Jego ręku - tchnienie życia i dusza każdego człowieka” (Hi 12,10) 
 

Na czym polega odpowiedzialność człowieka za własne życie i życie drugiego człowieka? 
Każdy człowiek jest kochany przez Boga – powinien też kochać siebie i kochać drugiego człowieka. 
Najlepszym wyrazem odpowiedzialności za życie jest miłość.  

„A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was 
prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie...” (Mt 5, 44-45)  

„On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją 
duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne 
jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.” (Mt 22, 37-39) 
 

Działać 
 
Jak dbam o swoje życie /cielesne i duchowe/? 
 
Zachęćmy uczestników spotkania do podzielenia się sposobami dbania o siebie (jako o Boże 
stworzenie) – szczególnie dbania o swoje życie wewnętrzne, o swój rozwój ale także o życie cielesne – 
o zdrowie. 


