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Maria Zając   

Temat: Czy chrześcijanie powinni być przeciwni karze śmierci ?  

a) Cel dydaktyczny: uświadomienie, iż życie jest najwyższą wartością i darem od Boga, dlatego odbieranie 

go z jakiejkolwiek przyczyny jest grzechem ciężkim.  

b) Cel wychowawczy: Zachęcenie uczestników  do przebaczania i pomocy bliźniemu. 

Pomoce: kartki A4 ok.10 sztuk, kilka długopisów, symbole w postaci obrazków związane z karą 

(Aneks1,Aneks 2),Pismo Święte ,wycięte serca, krzyż 
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1. Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

Animator rozpoczyna spotkanie od znaku krzyża, zapalenia świecy i modlitwy do Ducha Świętego: 

Prosimy Cię Duchu Święty, przyjdź otwórz nasze serca i umysły, przyjdź z darem otwartości na drugie-

go człowiek, przyjdź z otwartością dzielenia się Słowem Bożym, przyjdź z darem męstwa i odwagi, pro-

simy Cię Duchu Święty przyjdź… ,,Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze…’’ 

2. Treść właściwa  

 

I. Widzieć 

Na początek chciałabym abyśmy się podzielili na 2 grupy (animator dzieli uczestników na grupy). Niech 

każda z grup zastanowi się co widzi na obrazkach, które zaraz wam rozdam (animator rozdaje obrazki). 

Proszę was abyście zastanowili się i napisali na kartkach na pytanie co widzicie na obrazkach?  

(Animator po kolei odlicza do 2 i rozdaje kartki A4 razem z obrazkami i daje czas grupie na zapisanie ich 

pomysłów) 

Teraz poproszę kilka osób o odczytanie  swoich odpowiedzi.  

Grupa1 - (Aneks1-ukazuje człowieka skazanego przez ludzi na karę śmierci przez popełniony grzech, któ-

ry w sumieniu żałuje za wyrządzone krzywdy) 

Grupa2 - (Aneks2: ukazuje miłosierdzie Jezusa ,który ratuje człowieka od kary śmierci ,którą chcieli wy-

konać ludzie) 

Dziękuję za wasze wypowiedzi. Skupmy się teraz na najważniejszym: 

-Kiedy ona w ogóle była wymierzana?(gdy ktoś popełnił jakieś przestępstwo, kogoś zabił) 

W Starym Testamencie Prawo Mojżeszowe określa co najmniej trzydzieści sześć wykroczeń zagrożo-

nych karą śmierci. Kara śmierci była uważana za szczególnie stosowną karę za morderstwo, gdyż w swo-

im przymierzu z Noem Bóg ustalił zasadę:(Rdz 9,6),, Jeśli kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma 

być przelana krew jego’’  

-Kto wie, czy z karą śmierci spotykamy się na co dzień?(Raczej nie, ponieważ nasza religia od tego ode-

szła) 

Macie rację,  możemy to zauważyć nawet w kodeksie karnym z 1932 roku Art. 37 KK zaliczała karę 

śmierci do kar zasadniczych - obok więzienia, aresztu oraz grzywny. Art. 38 natomiast określa w prosty 

sposób wykonywania kary śmierci – przez powieszenie. Ale gdy przesuniemy się o kilka lat możemy 

zauważyć, że orzec karę śmierci można tylko wtedy, gdy przepis szczególny taką sankcję przewidu-

je. Zgodnie z tymi przepisami, za przestępstwo zagrożone karą śmierci oraz w innych wypadkach prze-

widzianych w ustawie można orzec karę zasadniczą dożywotniego pozbawienia wolności albo 25 lat po-

zbawienia wolności. 

-Kto wie kto się dość często wypowiadał na ten temat?(Papież Jan Paweł II, Benedykt XVI i ojciec święty 

Franciszek) 

Macie racje możemy zauważyć, że Papież Jan Paweł II chciał promować szacunek dla życia i godności 

każdej istoty ludzkiej. Dlatego, podobnie jak jego następcy Benedykt XVI i Franciszek, przy wielu oka-

zjach zachęcał do podpisania międzynarodowej umowy znoszącej karę śmierci. Twierdził, że „wymiar i 

jakość kary powinny być dokładnie rozważone i ocenione, i nie powinny sięgać do najwyższego wymia-

ru, czyli do odebrania życia przestępcy. Dzisiaj jednak, dzięki coraz lepszej organizacji instytucji peni-

tencjarnych, takie przypadki są bardzo rzadkie, a być może już nie zdarzają się wcale. Tak więc: 
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Czy chrześcijanie powinni być przeciwni karze śmierci?’’ 

 

II. Osądzić 

W Starym Testamencie możemy zobaczyć kilka zasadach wedle, których wydawano kary, skupmy się na 

jednej z nich przeczytajmy fragment, żeby bardziej ją zrozumieć: 

(Wj 21 22-25) 

,,Gdyby mężczyźni bijąc się uderzyli kobietę brzemienną powodując poronienie, ale bez jakiejkol-

wiek szkody, to [winny] zostanie ukarany grzywną, jaką <na nich> nałoży mąż tej kobiety i wypłaci 

ją za pośrednictwem sędziów polubownych.  Jeżeli zaś ona poniesie jakąś szkodę, wówczas on odda 

życie za życie,  oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę, oparzenie za oparzenie, ranę za 

ranę, siniec za siniec’’  

-Kto wie co znaczy zasada ,,oko za oko, ząb za ząb, noga za nogę’’? 

( jest to zasada , która polega na tym ,że jeśli coś zrobi to ktoś może zrobić mu to samo) 

 

Ludzie rozumieją tą zasadę bardzo dosłownie. W tamtych czasach nie mieli skategoryzowanego prawa i 

jakoś musieli się z sobą dogadać. Zasada,, oko za oko ,ząb za ząb’’ jest pozwoleniem na odwet. Jeśli ktoś 

coś ukradł, pobił kogoś ,zdradził itd. To taka sama kara czeka tego człowieka . Lecz Jezus nam wybacza. 

Jezus zdecydowanie i definitywnie pokazał nam nową postawę, opartą na miłości i przebaczeniu. Dlatego 

zaczął nas uczyć miłości i przebaczenia w miejsce zasady „oko za oko, ząb za ząb” dzięki ,czemu ukazu-

je iż ta zasada nie wraża postawy chrześcijańskiej. Warto zauważyć, że o tej zasadzie mówi nam nawet 

sama Biblia, lecz Jezus zaczął te zasadę wznosić i pokazywać, że ludzie grzeszni także powinni być mi-

łowani i potrzebują przebaczenia. Żeby to zobaczyć odczytajmy: 

 

(J 3 3-11) 

,,Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cu-

dzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero po-

chwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?» 

Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał 

palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest 

bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień». I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kie-

dy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostat-

nich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku.  Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do 

niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej 

Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz!»’’ 

-Kto mi powie o czym jest tej fragment?(ten fragment opowiada nam o kobiecie która popełniła grzech 

cudzołóstwa, której dano karę ukamienowania, lecz Jezus pokazał ludziom postawę wybaczenia i dał nam 

do zrozumienia ,że to nie my jesteśmy od wydawania wyroku ponieważ każdy z nas jest grzesznikiem) 

-Jak dzięki temu Jezus łamie zasadę „oko za oko, ząb za ząb…”?(Jezus w ten sposób ostrzega nas przed 

szukaniem zemsty i wymierzania kar na własną rękę. Jezus skłania nas do przebaczania i okazywania 

miłosierdzia sobie nawzajem, a nie oceniania i oskarżania ludzi, których nawet nie znamy.) 

 

Przeczytajmy jeszcze jeden fragment z Ewangelii według św. Mateusza, w którym Jezus pokazuje jak 

powinna wyglądać nasza postawa względem człowieka, który nas krzywdzi…  

(Mt 5, 39)   

,,A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, 

nadstaw mu i drugi!”  

-W świetle tego fragmentu jaka powinna być nasza postawa dla człowieka krzywdzącego nas lub naszych 

bliskich?(powinna ona być miłosierna, nie powinniśmy szukać sposobności na odwet, ale wręcz przeciw-

nie okazać temu człowiekowi naszą miłość.)  

Na pewno w waszym sercu nie raz czytając ten fragment zrodziło się pytanie, czy mamy te słowa Pana 

Jezusa traktować dosłownie? 

-Więc jak myślicie mamy dosłownie taktować tą naukę Jezusa?( tu chodzi bardziej o to, abyśmy sami nie 

wydawali osądu dla tego człowieka co krzywdzi, ale okazali miłosierdzie, a osądzenie zostawili Bogu.) 

 

Jezus na każdym kroku uczy nas miłości i miłosierdzia, z czym się również łączy przebaczanie, nawet w 

najtrudniejszych sprawach, nawet w samej modlitwie „Ojcze Nasz…” jest to zawarte  
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-Znacie ją?(bez wątpienia wszyscy odpowiedzą: TAK!)  

-Może mi ktoś ją powiedzieć?(Ojcze nasz któryś jest w niebie…) 

Każdego dnia modlimy tą modlitwą i możemy tam wyłapać takie słowa „Odpuść nam nasze winy, jako 

i my odpuszczamy naszym winowajcom” 

 -Co według was to znaczy?. (to znaczy ,że powinniśmy innym odpuszczać winy ,przebaczać na wzór Bo-

ga Ojca) 

 

Zauważmy ,że Bóg dał człowiekowi Prawo – Dekalog, w którym zakazuje odbierania życia komukol-

wiek (siódme – nie zabijaj). Pokazuje nam, że odbieranie życia nawet przestępcy jest ono sprzeczne z 

Prawem Bożym, tam Bóg nie pisze o żadnych wyjątkach, bo zabicie człowieka zawsze jest grzechem 

ciężkim, nie ważne z jakiego powodu został by on zabity. Pisze nam jasno ,,NIE ZABIJAJ'' – bo tylko 

Bóg ma prawo dawać i odbierać życie, a nie żaden człowiek, ponieważ jako chrześcijanie powinniśmy 

naśladować Jezusa ,a jak widzimy w przytoczonej Ewangelii, o kobiecie cudzołożnej, On jej nie potępia, 

nie rzuca kamieniem,  nie prowadzi do ukamienowania, tylko przebacza. Nikt nie ma prawa decydować o 

ludzkim życiu, a tym bardziej inny człowiek. To Bóg jest Dawcą ludzkiego życia i może to zrobić. 

Chrześcijaninie kierując się Prawem Bożym nie mogą nikogo zabijać, ani wyznaczać kary, ponieważ jest 

od tego Sąd najwyższy ,a po śmierci Bóg. Warto mieć na uwadze, że każdy przestępca powinien mieć 

szansę pojednać się z Bogiem i prosić o przebaczenie. Bo jeśli my chcemy aby nam przebaczono to i my 

powinniśmy to robić. 

-O kim możemy powiedzieć, że jest wzorem do naśladowani ,wybaczania?(św. Jana Pawła II ) 

Słusznie jako nasz wzór do naśladowania możemy wziąć św. Jana Pawła II, który przebacza swojemu 

oprawcy, który próbował go zabić, przebacza człowiekowi, który chciał można powiedzieć zabić naj-

ważniejszego człowieka na świecie – papieża. Widzimy, że  

 

III. Działać 

Człowiek często upada, a jego upadki prowadzą do samobójstw, wiele się teraz słyszy o aborcjach przez 

młode osoby, które później upadają, ale są też tacy którzy powstają i żyją dalej, spróbuje wam teraz coś 

pokazać. Rozdam wam teraz serce i waszym zadaniem będzie napisanie w nim grzechu wobec bliźniego, 

o którym pomyślicie jako pierwsze ,jeśli nie macie pomysłu to napiszcie co wam przyjdzie do gło-

wy(animator rozdaje uczestnikom serca wraz z długopisami).Macie na to 5 min. (animator zbiera wszyst-

kie serca po czym czyta jedno serce i przedziera je lekko z różnych stron, czyni tak z wszystkimi sercami i 

mówi dalej).Popatrzcie te wszystkie grzechy które wypisaliście są niczym w porównaniu do miłości Bo-

ga. Bóg potrafi nam wybaczyć wszystko, a czy my potrafimy wybaczyć ale innej osobie grzech który 

sami popełniamy? Chcemy się zemścić, często myślimy o zabójstwie drugiej osoby, gdyby jej nie było, 

to było by nam lżej i lepiej prawda? Uczy nas przez to aby wzajemnie sobie przebaczać, dlatego musimy 

też pamiętać o najważniejszych przykazaniach jakie dał nam Bóg, a są to przykazania miłości "Będziesz 

miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i całym swoim umysłem, a bliźnie-

go swego jak siebie samego", a przecież nie da się miłować bliźniego gdy chce się go zabić albo zrobić 

mu krzywdę. Więc bez względu na jego czyny ,może warto z nim o tym porozmawiać, pokazać mu jego 

problem, możemy mu pokazać jak to wyglądało u nas, dać mu swoje świadectwo . Podsumowując nasze 

dzisiejsze spotkanie, musimy pamiętać, że mimo że jesteśmy grzesznikami i upadamy, warto podać bliź-

niemu dłoń, a nie potępiać jeszcze bardziej drugiego człowieka, czy też chcieć jego śmierci lub krzywdy. 

 

 

3. Hasło spotkania 

,,Ja, jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich nie wspomnę” 

(Iz 43,25) 

4. Piosenka spotkania 

,,Powiedz ludziom" 

5. Zadanie apostolskie 

Przez najbliższy tydzień polecajmy w swoich modlitwach osoby, które wymierzają sprawiedliwość, aby 

ich wyroki były sprawiedliwe i nie odbierali ludziom prawa do życia  
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6. Modlitwa na zakończenie 

Panie Jezu, Ty kochasz wszystkich miłością doskonałą, która usprawiedliwia a nie potępia. Naucz nas 

miłować naszych braci tak jak Ty nas miłujesz. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na 

początku tak teraz i na wieki wieków Amen. 
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Aneks 1 
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Aneks 2 

 


