V PRZYKAZANIE
NIE ZABIJAJ

„Nie będziesz zabijał”

(Wj 20,13)

„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)
Środki masowego przekazu codziennie informują nas o kolejnych konfliktach
zbrojnych, przemocy, ludobójstwie. Nienarodzonym odmawia się prawa do życia,
eksperymentuje się na zarodkach, nieuleczalnie chorym skraca się życie w imię
fałszywie pojętego humanizmu. Stale wzrasta liczba wypadków drogowych i osób
zabitych przez pijanych kierowców. Codziennie giną tysiące niewinnych ludzi.
A Bóg od zarania dziejów mówi: 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. Sam Bóg jest Panem Życia, od jego początku,
aż do końca. Nikt w żadnej sytuacji nie może rościć sobie prawa
do bezpośredniego niszczenia niewinnej istoty ludzkiej” (Kongregacja Nauki
Wiary, instr. Donum vitae Wstęp 5).
Piąte przykazanie stawia przed nami zadania obrony życia na każdym jego
etapie. „Każdy z nas jest odpowiedzialny przed Bogiem za swoje życie, które
od Niego otrzymał. Jesteśmy obowiązani przyjąć je z wdzięcznością i chronić je
ze względu na Jego cześć i dla naszego Zbawienia. Jesteśmy zarządcami,
a nie właścicielami życia, które Bóg nam powierzył. Nie rozporządzamy nim.”
(KKK 2280).
Piąte przykazanie Dekalogu uczy, że nikt nie ma prawa lekkomyślnie
narażać swego ciała na poważne szkody. Szacunek dla życia własnego i innych
nakazuje działania, które będą służyły zachowaniu życia i zdrowia. Dopuszczalne
jest ryzykowanie życiem tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione poważną
koniecznością. Dotyczy to zwłaszcza wykonywania niektórych zawodów, w które
wpisane jest niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia. Strażacy, policjanci, lekarze,
górnicy, podejmując swą pracę godzą się na pewne ryzyko. Nie oznacza
to jednak, że celowo go szukają lub prowokują. Nie może być to nigdy
usprawiedliwieniem brawury lub braku zachowania bezpieczeństwa.
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„Nie będziesz zabijał”

(Wj 20,13)

„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)

Jezus rozszerza treść piątego przykazania: „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).
U źródeł konfliktu zwykle jest gniew i nienawiść. Gniew jest pragnieniem odwetu.
Nawet jeśli nie posuwa się do dobrowolnego pragnienia zabójstwa lub ciężkiego
zranienia bliźniego, stanowi poważne wykroczenie przeciw miłości i jest
grzechem śmiertelnym.
Podobnie nienawiść zamierzona jest przeciwna miłości, gdyż człowiek
dobrowolnie chce zła dla bliźniego i życzy mu poważnej szkody.
„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).
Jak żyć tymi słowami?
„Piąte przykazanie zakazuje dobrowolnego niszczenia życia ludzkiego.
Z powodu zła i niesprawiedliwości, jakie pociąga za sobą wszelka wojna, Kościół
usilnie wzywa wszystkich do modlitwy i działania, by dobroć Boża uwolniła nas
od odwiecznego zniewolenia przez wojnę” (Sobór Watykański II, Konstytucja
Gaudium et spes, 81).
Otoczmy troską życie nienarodzone, włączając się w Duchową Adopcję
Dziecka Poczętego, polegającą na codziennej modlitwie w intencji szczęśliwych
narodzin poczętego dziecka. Zaradzajmy konfliktom w naszych środowiskach
pracy, rodzinie, budujmy zdrowe relacje w grupie. W miarę możliwości
pomagajmy tym, którym jest ciężko. Troszczmy się o godne życie.
Życie jest piękne i warto je dobrze przeżyć!
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