
Klasa 8   

Religia  23 czerwiec  

Dzień dobry. Dzisiaj dowiesz się jak można wypełniać piąte przykazanie 

Boże ,,nie zabija’’. 

Zapisz temat lekcji. 

Temat:  Bóg broni życia.  

Przeczytaj i zapamiętaj: 

Każdy chce żyć i ma prawo do … życia, do zdrowia, do rozwoju, do 

bezpieczeństwa. Przykazanie piąte - nie zabijaj w sposób naturalny wiąże się z 

takimi wykroczeniami jak: 

 Zabójstwo (zabicie drugiej osoby) 

 Samobójstwo (zabicie samego siebie) 

 Nałogi szkodzące zdrowiu (osłabienie swego zdrowia i doprowadzenie do 

utraty życia)  

o Narkotyki (uzależnienie od substancji psychoaktywnych) 

o Lekomania (uzależnienie od leków i używek) 

o Alkohol (pijaństwo) 

o Papierosy 

o Uzależnienie od Internetu 

o Anoreksja i bulimia, chorobliwa otyłość (uzależnienie od jedzenia) 

o Uzależnienie od ćwiczeń fizycznych, aż do krańcowego 

wycieńczenia organizmu lub przerostów (np. kulturyści) 

 Zaniedbanie troski o zdrowie i higienę (podupadanie na zdrowiu, choroby 

przewlekłe i cywilizacyjne) 

 Aborcja (zabicie nienarodzonego człowieka) 

 Eutanazja (zabicie człowieka starego, niedołężnego lub chorego) 

 Narażanie życia lub zdrowia (głupota, brawura i nieodpowiedzialność bez 

przewidywania konsekwencji dla swego życia i zdrowia) 

 Zaniedbania rodziców wobec dzieci (brak troski o ich zdrowie, 

wychowanie i rozwój) 

 Przemoc np. słowna (obmowa, oszczerstwo, plotki) i znęcanie się. 

Piąte przykazanie dotyczy braku szacunku i troski o siebie poprzez 

zaniedbywanie rozwoju fizycznego, intelektualnego lub duchowego. 

Obok zaniedbań ciała są także zaniedbania rozwoju umysłowego: brak 

systematycznej nauki, nieodrabianie zadań lub ich ściąganie i przez to 

nieprzygotowanie się do bezpiecznego i szczęśliwego życia w przyszłości. 



Unikanie ćwiczeń na wf-ie, niepunktualność, nierzetelność i lenistwo. Może się 

wydawać, że to przesada, jednak, gdy przypomni się słowa Jezusa: ,,kto w małej 

rzeczy jest wierny to i w wielkiej wiernym będzie’’ (Ewangelia według św. 

Łukasza 16, 10), wszystko nabiera innego znaczenia. Bo to te drobiazgi 

i przyzwyczajenia decydują o naszym losie i zdrowiu. 

Zaniedbanie sakramentów i praktyk religijnych prowadzi do tego, o czym mówił 

Jezus: ,,Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. 

Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle’’(Ewangelia 

według św. Mateusza 10, 28). Tym, co zabija i ciało i duszę jest grzech. Tylko 

utrzymanie w czystości swego sumienia gwarantuje, że zachowamy swoje życie. 

Klikając na link posłuchaj katechezy na temat 5 i 6 przykazania Bożego. 

https://www.youtube.com/watch?v=skMB1o3NDwA 

Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. 

Anna Osińska  
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