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Filistyni tymczasem walczyli z Izraelem; 
a mężowie izraelscy uciekli przed Filistynami 

i padli pobici na wzgórzu Gilboa. 
Filistyni rozpoczęli natarcie 

na Saula i na jego synów, zabijając Jonatana, 
Abinadaba i Malkiszuę – synów Saula. 

W końcu walka srożyła się tylko wokół Saula. 
Wytropili go łucznicy, 

a on zadrżał na widok łuczników. 
I odezwał się Saul do swego giermka: 

Dobądź swego miecza i przebij mnie nim, 
ażeby nie przyszli ci nieobrzezańcy

i nie przebili mnie sami, 
i nie naigrawali się ze mnie. 

Lecz giermek nie chciał tego uczynić, 
gdyż bardzo się bał. 
Saul więc dobył miecza 

i sam rzucił się na niego. 
Gdy giermek zobaczył, że Saul umarł, sam też 
rzucił się na swój miecz i umarł razem z nim 

(1 Sm 31, 1-5). 

Pieter Breugel Starszy, Samobójstwo Saula (Wikipedia)



Tego dnia Sara, córka Raguela z Ekbatany
w Medii, również usłyszała słowa obelgi od 

jednej ze służących swojego ojca, że była ona 
wydana za siedmiu mężów, których zabił zły 
duch Asmodeusz, zanim była razem z nimi, 

jak to jest właściwe dla żon. Służąca mówiła 
do niej: To ty zabijasz swoich mężów. Oto już 

za siedmiu byłaś wydana i od żadnego nie 
otrzymałaś imienia. Dlaczego nas karzesz za 

twoich mężów, skoro oni pomarli? Odejdź zatem 
z nimi, abyśmy już nigdy nie zobaczyli twego 
syna ani córki. Tego dnia była ona bardzo 
zmartwiona i zaczęła płakać. Wyszedłszy do 

górnej izby swojego ojca miała zamiar 
się powiesić. Jednak zaraz opamiętała się 
i rzekła: Niechaj nie szydzą z mego ojca -

mówiąc do niego: Miałeś jedną umiłowaną córkę 
i ona z powodu nieszczęść się powiesiła. 
Nie mogę wśród smutku przyprowadzać do 

Otchłani starości ojca mego. Będzie lepiej 
dla mnie nie powiesić się, lecz ubłagać Pana 
o śmierć, abym nie wysłuchiwała więcej obelg 

w moim życiu (Tb 3, 7-10). 



A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi 
ludu powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, 

żeby Go zgładzić. Związawszy Go, zaprowadzili 
i wydali w ręce namiestnika Poncjusza Piłata. 

Wtedy Judasz, który Go wydał, widząc, 
że Go skazano, opamiętał się, zwrócił 

trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym 
i rzekł: Zgrzeszyłem, wydając krew niewinną. 

Lecz oni odparli: Co nas to obchodzi? 
To twoja sprawa. Rzuciwszy srebrniki 
w stronę przybytku, oddalił się. 
A potem poszedł i powiesił się. 

Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i orzekli: 
Nie wolno kłaść ich do skarbca świątyni, 
bo są zapłatą za krew. Po odbyciu narady 

kupili za nie Pole Garncarza, na grzebanie 
cudzoziemców. Dlatego pole to aż po dziś dzień 

nosi nazwę Pola Krwi 
(Mt 27, 3-8).

Giotto, Pocałunek Judasza (Wikipedia).



KKK 2280 

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. 

Nie rozporządzamy nim.



KKK 2281 

Samobójstwo zaprzecza naturalnemu 

dążeniu istoty ludzkiej 

do zachowania i przedłużenia 

swojego życia. 

Pozostaje ono w głębokiej sprzeczności 

z należytą miłością siebie. 

Jest także zniewagą miłości bliźniego, 

ponieważ w sposób nieuzasadniony 

zrywa więzy solidarności 

ze społecznością rodzinną, 

narodową i ludzką, 

wobec których mamy zobowiązania. 

Samobójstwo sprzeciwia się 

miłości Boga żywego.



KKK 2282 

Samobójstwo popełnione 

z zamiarem dania „przykładu”, 

zwłaszcza ludziom młodym, 

nabiera dodatkowo ciężaru zgorszenia. 

Dobrowolne współdziałanie 

w samobójstwie jest sprzeczne 

z prawem moralnym. 

Ciężkie zaburzenia psychiczne, 

strach lub poważna obawa 

przed próbą, cierpieniem 

lub torturami mogą zmniejszyć 

odpowiedzialność samobójcy.



KKK 2283 

Nie powinno się tracić nadziei 

dotyczącej wiecznego zbawienia osób, 

które odebrały sobie życie. 

Bóg, w sobie wiadomy sposób, 

może dać im możliwość 

zbawiennego żalu. 

Kościół modli się za ludzi, 

którzy odebrali sobie życie.



Polecenia:

1. Omów motyw samobójstwa 

w Piśmie Świętym na przykładzie 

wybranych fragmentów.

2. Wyjaśnij, na czym polega 

zło samobójstwa.

3. Wymień czynniki zmniejszające 

odpowiedzialność moralną samobójcy.

4. Przedstaw stanowisko Kościoła 

wobec możliwości zbawienia samobójcy.

5. Zaproponuj sposoby 

przeciwdziałania samobójstwom.



Dziękuję za uwagę!

Króluj nam, Chryste!
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