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Życie jest święte
Nie zabijaj

Przegląd prasy
Od kiedy człowiek?

Darfur – śmierć na pustyni

Doktor Śmierć

Rak płuc zbiera swoje żniwo
Zawód: kat

Jak zostać anorektyczką
Nie będziesz zabijał.
Księga Wyjścia, 20, 12
Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc
przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując
Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego […].
Księga Powtórzonego Prawa 30, 19-20a

Dwie drogi
Pierwsza śmierć opisana w Biblii nie nastąpiła wskutek starości, lecz morderstwa. Biblijna opowieść o zbrodni Kaina uczy,
że każde zabójstwo jest bratobójstwem. Ponadto, ktokolwiek
przelewa krew bliźniego-brata, jakby godzi w istotę Boga i buntuje się przeciw Niemu. Atakuje bowiem człowieka, który został
stworzony na Boży obraz i podobieństwo.
Prawo Boże broni życia ludzkiego i wyraża szacunek dla niego. Nie ogranicza się jednak tylko do zakazu odbierania życia,
przestrzeganego przecież w świecie powszechnie przez różne
ludy i narody. Według wyznawców judaizmu obejmuje ono
także takie czyny, jak np. spowodowanie utraty przez bliźniego
środków do życia, niezapewnienie podróżnemu bezpieczeństwa
i pokarmu, publiczne zawstydzenie drugiego człowieka, a nawet
zaniechanie przez uczonego w Piśmie nauczania Tory.
Przykazanie „Nie będziesz zabijał” zaświadcza pośrednio, że
każde życie „jest dobre”, jest darem. Życie stanowi podstawową
wartość istot stworzonych, a samo stworzenie to nic innego jak
▶ afirmacja życia. Życie oznacza błogosławieństwo Boże, szczęście. Jego przeciwieństwem jest śmierć. A człowiek każdą swoją
codzienną decyzją opowiada się za jednym lub drugim, wybiera
jedno lub drugie.
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[Jezus nauczał ich tymi słowami:] 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.
Ewangelia według św. Mateusza 5, 21-22

Prawo nie wystarczy
Jezus uczy, że nie wystarczy podążać za literą przykazań. Już
sama grzeszna myśl skierowana przeciw drugiemu wystarczy,
żeby została pogwałcona prawda o świętości życia. ▶ Prawo
państwowe, które nie bierze jej pod uwagę, opiera się na fałszywej zasadzie i musi zostać odrzucone przez chrześcijan posłusznych Prawu Bożemu. Złe jest zatem prawo prowadzące do
ludobójstwa, np. nazistowskie ustawy w Niemczech, albo prawo, które nie chroni ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej
śmierci, umożliwiając aborcję lub eutanazję.
na podstawie: Wiara dla przyszłości.
Ilustrowany katechizm wiary katolickiej

Przykazanie ludzi godnych
Wypełniać piąte przykazanie to nie tylko szanować życie biologiczne – to również szanować w sobie i innych specyficzną jakość ludzkiego życia. Nie jest obojętne, jak żyję. Nie wolno mi
wegetować − mam żyć pełnią życia ludzkiego. Inaczej zabijam
w sobie i innych człowieczeństwo. Szacunek dla piątego przykazania dotyczy wszystkiego, co decyduje o człowieczeństwie
mojego życia.
Nie zabijaj, znaczy tyle co: chroń człowieczeństwo w sobie
i w innych, nie pozwalaj na spodlenie go przez nikogo. Dlatego
niegodna jest wojna prowadzona w imię interesów mocarstw.
Niegodny jest głód, co roku zbierający swe śmiertelne żniwo.
Niegodne jest odbieranie młodym przez cynicznych „dorosłych”
wiary w uczciwe życie. Niegodne są gry komputerowe w zabijanie. Niegodne prowadzenie samochodu po kieliszku albo bez
zważania na przepisy drogowe.
Przykazanie szacunku dla życia to przykazanie ludzi godnych.
na podstawie: o. Jan Andrzej Kłoczowski, Dekalog

Śmierć daleko stąd
Dramat w Darfurze trwa. Wciąż giną ludzie − od kul bojówek,
z głodu i chorób. Umierają jednak daleko. Tysiące kilometrów
stąd. Czy to jednak powód, by przejść nad ich dramatem do porządku dziennego? By zamiast tracić czas na wnikanie w zawiłości odległego konfliktu, zająć się czymś konkretnym? Ot, choćby
zrobić listę zakupów przed wypadem do supermarketu. Albo
włączyć telewizor i zobaczyć sto piętnasty odcinek ulubionej te-

lenoweli. Przecież to nie my wywołaliśmy tę wojnę i nie my na
niej zabijamy, więc o co chodzi?!
A jednak ta tragedia nas dotyczy. Dlaczego? To proste. Nieważne, gdzie mieszka, nieistotne jakiej rasy i narodowości jest
poniżany, bity czy mordowany człowiek. To CZŁOWIEK. Czy
jest to mój rodak, czy przedstawiciel ludu Masalit z Darfuru, nie
powinno mieć znaczenia. Słusznie jedna z organizacji opatruje
swoje komentarze o sudańskich masakrach hasłem: „Milczenie
to współodpowiedzialność”. Zbyt ostro? A jednak − dyktatorzy
i zbrodniarze muszą wiedzieć, że ktoś patrzy na ich zbrukane
krwią ręce. Ofiary przemocy zaś mają prawo oczekiwać, że ktoś
zdąży z pomocą. Powinny wiedzieć, że świat o nich pamięta. Ten
świat to także pewne państwo w sercu Europy. Nazywa się Polska.
na podstawie: Artur Sałaszewski, Darfur – śmierć na pustyni,
http://www.pomagamy.pl/numery/17/sudan_darfur.htm

ZADANIE DODATKOWE

25 marca, dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Kościół
w Polsce obchodzi z inicjatywy bł. Jana Pawła II Dzień Świętości Życia. Jego celem jest budzenie wrażliwości na sens
i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdym stanie. Przygotuj afisz zachęcający do udziału w odbywającym
się tego dnia Marszu Życia.

Jak sądzisz?
Czy zabijanie podczas wojny jest grzechem przeciwko
przykazaniu Nie zabijaj?

PYTANIA I ZADANIA

1. Na podstawie fragmentów Starego Testamentu i tekstu
Dwie drogi wyjaśnij, na czym polega pozytywny i negatywny sens przykazania „Nie zabijaj”. Jak rozumiesz ostatnie zdanie tego tekstu? Podaj przykłady.
2. Nazwij problemy, jakich dotyczą nagłówki artykułów pod
tytułem Przegląd prasy. Możesz skorzystać z propozycji:
aborcja • eutanazja • kara śmierci • uzależnienia
Na czym polega w każdym z tych problemów przekroczenie piątego przykazania? Które z nich dotyczą współczesnej młodzieży?
3. W świetle tekstu Prawo nie wystarczy zinterpretuj słowa
Jezusa z Ewangelii według św. Mateusza. Udowodnij na
przykładach podanych w tekście, że prawdziwym źródłem
grzechu przeciw piątemu przykazaniu jest brak miłości
wobec określonej grupy ludzi, np. wobec nienarodzonych,
chorych psychicznie, starców, Cyganów lub Żydów.
4. Czy piąte przykazanie Boże ogranicza człowieka, czy służy
jego dobru? Odpowiedź uzasadnij na przykładach podanych w tekście Przykazanie ludzi godnych.

Refleksja i modlitwa
Módlmy się, abyśmy „potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię
życia” (bł. Jan Paweł II).
Jezu Chryste, Synu Boga Żywego,
napełnij ufnością tych, którzy walczą o godne życie
dla siebie i każdego człowieka.
W Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty jeden masz słowa
życia wiecznego. Amen.

Jeśli chcesz...
Przeprowadź rachunek sumienia dotyczący piątego
przykazania. Pamiętaj, że chodzi o odpowiedzialność
za życie twoje, twoich bliskich, przyjaciół, ale także
ofiar przemocy lub głodu i biedy na całym świecie. W zeszycie
Myśli zapisz postanowienia, które pomogą ci wypełniać na co
dzień przykazanie Nie zabijaj.
SŁOWNIK

5. Pismo Święte mówi: „Upomnę się [...] u każdego o życie
brata” (Rdz 9, 5). Przedstaw argumenty uzasadniające
zdanie: „Milczenie to współodpowiedzialność” z tekstu
Śmierć daleko stąd. Zapisz je w formie krótkiego apelu do
rówieśników.

▶ afirmacja – uznanie istnienia czegoś za dobre i w pełni pozytywny stosunek do tego, akceptacja, pochwała, aprobata

6. W jakich
miejscach
ustawiłbyś
każdy
z czterech
„znaków
drogowych” ?

Masz wiadomość!

▶ prawo państwowe – jedna z form prawa pozytywnego, czyli
ustanawianego przez ludzi

• Ludzkie życie jest święte – należy do Boga. Tylko Bóg jest
jego Panem. Nasze życie nie jest naszą własnością. Zostało
nam jedynie powierzone jako dar (por. YOUCAT 378).
• Poza uprawnioną obroną i sytuacjami zagrożenia życia żadnemu człowiekowi nie wolno zabić drugiej osoby (YOUCAT 378).
• Piąte przykazanie zakazuje takich czynów, jak: zabójstwo, przerwanie ciąży, samobójstwo i eutanazja, czyli zabijanie ludzi upośledzonych, niepełnosprawnych, chorych, starych, umierających.
• Przekroczeniem przykazania „Nie zabijaj” są także: samookaleczenie, autodestrukcja, brak należytej troski o zdrowie i nałogi
(narkomania, alkoholizm, nikotynizm, lekomania, pracoholizm).
• Kościół katolicki dopuszcza karę śmierci, ale uznaje ją za „potworną i niekonieczną” (bł. Jan Paweł II).
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