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Ks. Adam Perz � Kielce

DEKALOG JAKO S£OWO BOGA DO CZ£OWIEKA

I JEGO ODCZYTANIE PRZEZ M£ODZIE¯

Wprawdzie w posynodalnej Adhortacji apostolskiej Verbum Domini
Ojca �wiêtego Benedykta XVI o S³owie Bo¿ym w ¿yciu i misji Ko�cio³a
z 30 wrze�nia 2010 r. nie ma s³ów: Dekalog ani Przykazania Bo¿e, jednak
kilka stwierdzeñ papie¿a mo¿na odnie�æ do Dekalogu. Przede wszystkim
mówi on o tym, ¿e niewidzialny Bóg daje siê poznaæ cz³owiekowi, przemawia
do ludzi jak do przyjació³, prowadzi dialog, okazuje swoj¹ mi³o�æ, chce, aby
ludzie byli we wspólnocie z Nim1. Dekalog jest znakiem Bo¿ej mi³o�ci do ludzi.
Pomaga odczytaæ zobowi¹zania wyp³ywaj¹ce z prawa moralnego, przede
wszystkim z prawa naturalnego, wyrytego w sercach ludzkich2. Przykazania
Bo¿e spe³niaj¹ rolê noktowizora (pozwala widzieæ w nocy): uwypuklaj¹ prawo
naturalne wpisane w naturê ludzk¹3. Ksiêgi Pisma �wiêtego ucz¹ prawdy4.
Dekalog jest czê�ci¹ integraln¹ Biblii; wskazuje drogê do Prawdy.

Jeden z polskich biblistów okre�la Dekalog s³owami: �dziesiêæ prostych
s³ów�5. Czy rzeczywi�cie s¹ to proste s³owa? Czy ludzie znaj¹ Dekalog?

�Kieleckie Studia Teologiczne�
10 (2011), s. 43�67

1 Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini (dalej VD), nr 6.
2 Por. tam¿e, nr 9; A. Dro¿d¿, Dekalog, cz. I, Tarnów 1994, s. 12. �Dziesiêæ przyka-

zañ, bêd¹c wyrazem podstawowych powinno�ci cz³owieka wzglêdem Boga i wzglêdem
bli�niego, objawia w swojej istotnej tre�ci powa¿ne zobowi¹zania. S¹ one ze swojej
natury niezmienne i obowi¹zuj¹ zawsze i wszêdzie. Nikt nie mo¿e od nich dyspenso-
waæ. Dziesiêæ przykazañ wyry³ Bóg w sercu cz³owieka�. Katechizm Ko�cio³a Katolic-
kiego (dalej KKK), nr 2072.

3 �Dekalog stanowi uprzywilejowany wyraz «prawa naturalnego»: Od pocz¹tku
Bóg zakorzeni³ w sercach ludzi zasady prawa naturalnego. Potem ograniczy³ siê do ich
przypomnienia. By³ to Dekalog�. KKK 2070.

4 Por. VD 19.
5 H. Muszyñski, �Dziesiêæ prostych s³ów Boga� zwanych Dekalogiem, AK 117

(1991), z. 2�3, s. 221�234.
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Odpowied� na to pytanie wydaje siê byæ twierdz¹ca, s¹ jednak spo³eczeñstwa
w Europie, w których wiedza o Dekalogu jest bardzo znikoma. I to ju¿
na poziomie znajomo�ci tekstu, nie mówi¹c o tre�ci. Katecheci w Polsce
te¿ martwi¹ siê tym, ¿e m³odzie¿ ma k³opoty z wymienieniem Dziesiêciu
Przykazañ. Chyba jednak te �proste s³owa� nie s¹ takie proste, jakby mog³o
siê wydawaæ.

1. �Dekalog� m³odzie¿y a Dekalog Boga

Symptomatycznym przyk³adem w tym wzglêdzie mo¿e byæ swoisty �de-
kalog�6 u³o¿ony przez 16-latków, licealistów z Pisza, Radomia i Wyszkowa.
Oto wed³ug nich dziesiêæ �przykazañ� wspó³czesnej m³odzie¿y:

1. Nie zabijaj innych.
2. Nie zabijaj siebie.
3. Czcij ojca swego i matkê swoj¹ � je�li na to zas³u¿yli.
4. Rodzice, rozmawiajcie ze swoimi dzieæmi.
5. K³am, to pozwala ³atwiej ¿yæ.
6. Kradnij, gdy musisz; gdy masz okazjê.
7. Kochaj siê, ale szanuj swoje cia³o! Trzeba wiedzieæ gdzie, kiedy i z kim.
8. Bez chodzenia do ko�cio³a te¿ mo¿esz byæ dobrym cz³owiekiem i ka-

tolikiem.
9. Nie zazdro�æ szpanerom � nie warto.

10. Szanuj siebie i innych7.

Choæ jest pewne, ¿e ten �dekalog� nie odzwierciedla przekonañ wszyst-
kich m³odych Polaków, to jednak s¹ m³odzi ludzie, którzy chêtnie podpisaliby
siê pod nim. I to jest niepokoj¹ce. Zw³aszcza sformu³owanie �przykazañ� 5�8
musi budziæ du¿e obawy. Warto wiêc zatrzymaæ siê nad tym katalogiem wspó³-
czesnych �przykazañ� i spróbowaæ zrozumieæ, co jego autorzy chcieli w ten
sposób wyraziæ oraz o czym �wiadcz¹ te wypowiedzi.

Najpierw jednak nale¿y odwo³aæ siê do Dekalogu oryginalnego, z góry
Synaj, pochodzenia Boskiego. Odniesienie siê do pierwowzoru Dekalogu

6 Dla precyzyjnego rozró¿nienia stosowany bêdzie konsekwentnie cudzys³ów
i ma³a litera dla okre�lenia �dekalogu� (�przykazania�) �wypracowanego� przez m³o-
dzie¿, a s³owa Boga z góry Synaj bêd¹ pisane bez cudzys³owu i du¿¹ liter¹ (Dekalog,
Przykazanie/a). Dodatkowo na oznaczenie kolejnych �przykazañ� bêd¹ u¿ywane cyfry
arabskie, za� Przykazañ � rzymskie.

7 �Dekalog� powsta³ na ¿yczenie �Gazety Wyborczej� i w lipcu 2007 r. zosta³
zamieszczony na jej ³amach. Por. J. Grabowska, Kradnij, gdy musisz, http://wybor-
cza.pl/1,82709,4309180.html (30 maja 2011).
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jest konieczne, aby zaj¹æ miarodajne stanowisko wobec �dekalogu�. Chodzi
o dwa miejsca w Starym Testamencie, gdzie jest umieszczony Dekalog,
a tak¿e o jego wersjê nowotestamentow¹.

Pierwszy tekst Dekalogu znajduje siê w Ksiêdze Wyj�cia. Zaczyna siê od
zapowiedzi nawi¹zuj¹cej do poprzedniego rozdzia³u, gdzie mowa jest o spotka-
niu Boga z Moj¿eszem na Synaju, i jednocze�nie podkre�laj¹cej, ¿e s¹ to s³owa
Boga. Oto tre�æ Dekalogu:

Wtedy mówi³ Bóg wszystkie te s³owa: �Ja jestem Pan, twój Bóg, który ciê wywiód³
z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Nie bêdziesz mia³ cudzych bogów obok Mnie! Nie bêdziesz czyni³ ¿adnej rze�by
ani ¿adnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko,
ani tego, co jest w wodach pod ziemi¹! Nie bêdziesz oddawa³ im pok³onu i nie
bêdziesz im s³u¿y³, poniewa¿ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który
karze wystêpek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia wzglêdem
tych, którzy Mnie nienawidz¹. Okazujê za� ³askê a¿ do tysi¹cznego pokolenia tym,
którzy Mnie mi³uj¹ i przestrzegaj¹ moich przykazañ.
Nie bêdziesz wzywa³ imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdy¿ Pan nie
pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.
Pamiêtaj o dniu szabatu, aby go u�wiêciæ. Sze�æ dni bêdziesz pracowaæ i wykony-
waæ wszystkie twe zajêcia. Dzieñ za� siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga
twego. Nie mo¿esz przeto w dniu tym wykonywaæ ¿adnej pracy ani ty sam, ani syn
twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje byd³o, ani
cudzoziemiec, który mieszka po�ród twych bram. W sze�ciu dniach bowiem uczy-
ni³ Pan niebo, ziemiê, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym za� dniu
odpocz¹³. Dlatego pob³ogos³awi³ Pan dzieñ szabatu i uzna³ go za �wiêty.
Czcij ojca twego i matkê twoj¹, aby� d³ugo ¿y³ na ziemi, któr¹ Pan, Bóg twój, da
tobie.
Nie bêdziesz zabija³.
Nie bêdziesz cudzo³o¿y³.
Nie bêdziesz krad³.
Nie bêdziesz mówi³ przeciw bli�niemu twemu k³amstwa jako �wiadek.
Nie bêdziesz po¿¹da³ domu bli�niego twego. Nie bêdziesz po¿¹da³ ¿ony bli�niego
twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wo³u, ani jego os³a, ani
¿adnej rzeczy, która nale¿y do bli�niego twego� (Wj 20,1-17).

Powy¿szy tekst pochodzi z tradycji elohistycznej, z VIII w. przed Chr.
Jest to tekst starszy. Dekalog zosta³ tu umieszczony miêdzy propozycj¹
i przygotowaniem przymierza (Wj 19) a jego zawarciem u stóp góry Synaj
(Wj 24). Chocia¿ literacko wydaje siê to umieszczenie nie na miejscu, teo-
logicznie wyra¿a rzecz bardzo wa¿n¹: Dekalog jest w centrum, stanowi serce
przymierza8.

8 Por. S. Cipriani, Le tavole della legge mosaica, w: I dieci comandamenti oggi,
Roma 1995, s. 22.
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W Ksiêdze Powtórzonego Prawa (5,6-21) znajduje siê druga wersja De-
kalogu, zasadniczo identyczna, ale zawieraj¹ca niewielkie zmiany �wiadcz¹ce
o pewnym przemy�leniu, które nast¹pi³o poprzez stulecia w celu lepszego umo-
tywowania Przykazañ, albo w celu uczynienia ich bardziej zrozumia³ymi9. Ten
tekst pochodzi z tradycji deuteronomistycznej, z VII w. przed Chr. Podwójno�æ
tekstów wyra¿a wielkie znaczenie Dekalogu; je�li autor Piêcioksiêgu umie�ci³
go a¿ dwa razy, to znaczy, ¿e by³ on bardzo wa¿ny dla Izraela10.

Choæ Dekalog pochodzi ze Starego Testamentu, to jednak w Nowym
Testamencie, w Kazaniu na Górze, znajduj¹ siê tre�ciowe odpowiedniki
Dziesiêciu Przykazañ11. Co prawda, w kilku przypadkach wersja nowotes-
tamentowa odbiega od wersji ze starotestamentowej, ale tre�æ jest zasadniczo
identyczna. Gwoli �cis³o�ci poni¿ej s¹ podane odno�niki nowotestamentowe12:

� I Przykazanie: Nikt nie mo¿e dwom panom s³u¿yæ. Bo albo jednego
bêdzie nienawidzi³, a drugiego mi³owa³; albo z jednym bêdzie trzyma³,
a drugim wzgardzi. Nie mo¿ecie s³u¿yæ Bogu i Mamonie (Mt 6,24); ¯aden
s³uga nie mo¿e dwom panom s³u¿yæ. Gdy¿ albo jednego bêdzie nienawi-
dzi³, a drugiego mi³owa³; albo z tamtym bêdzie trzyma³, a tym wzgardzi.
Nie mo¿ecie s³u¿yæ Bogu i Mamonie (£k 16,13); Jest [...] napisane: Panu,
Bogu swemu, bêdziesz oddawa³ pok³on i Jemu samemu s³u¿yæ bêdziesz
(Mt 4,10);

� II Przykazanie: niech siê �wiêci imiê Twoje! (Mt 6,9); Ojcze, niech
siê �wiêci Twoje imiê (£k 11,2);

� III Przykazanie: Gdy siê modlicie, nie b¹d�cie jak ob³udnicy... (Mt
6,5); Je�li wiêc przyniesiesz dar swój przed o³tarz i tam wspomnisz, ¿e
brat twój ma co� przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez o³tarzem,
a najpierw id� i pojednaj siê z bratem swoim! Potem przyjd� i dar swój
ofiaruj! (Mt 5,23-24);

9 Porz¹dek przykazañ jest taki sam, zmieniono jedynie kolejno�æ ostatnich dwu.
W Ksiêdze Powtórzonego Prawa zakaz po¿¹dania ¿ony bli�niego znajduje siê przed
zakazem po¿¹dania rzeczy bli�niego. To ewidentny znak wiêkszego poszanowania
kobiety, która nie jest podobna do ¿adnego przedmiotu, ani nie jest w³asno�ci¹ mê¿a.
Inna zauwa¿alna ró¿nica to motywacja odpoczynku �wi¹tecznego: w Ksiêdze Wyj�cia
motywuje siê go odpoczynkiem Boga siódmego dnia po stworzeniu (por. Rdz 2,1-3).
W Ksiêdze Powtórzonego Prawa natomiast motywacja jest raczej spo³eczna: wyzwo-
lenie cz³owieka, tak¿e obcokrajowca, spod jarzma niewoli pracy. Pamiêtaj, ¿e by³e�
niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadzi³ ciê stamt¹d Pan, Bóg twój, rêk¹ moc-
n¹ i wyci¹gniêtym ramieniem: przeto ci nakaza³ Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu
(Pwt 5,15). Por. tam¿e, s. 22�24.

10 Por. tam¿e, s. 22.
11 Wszystkich Dziesiêciu Przykazañ, nie tylko V, VI i VIII � jak zaznacza Biblia

Tysi¹clecia. Por. A. Dro¿d¿, Dekalog, dz. cyt., s. 15.
12 Por. tam¿e, s. 15�17.
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� IV Przykazanie: Bóg przecie¿ powiedzia³: Czcij ojca i matkê oraz:
Kto z³orzeczy ojcu lub matce, niech �mieræ poniesie. Wy za� mówicie:
�Kto by o�wiadczy³ ojcu lub matce: Darem [z³o¿onym w ofierze] jest to,
co dla ciebie mia³o byæ wsparciem ode mnie, ten nie potrzebuje czciæ
swego ojca ni matki�. I tak ze wzglêdu na wasz¹ tradycjê znie�li�cie przy-
kazanie Bo¿e. Ob³udnicy... (Mt 15,5-7);

� V Przykazanie: S³yszeli�cie, ¿e powiedziano przodkom: Nie zabijaj!;
a kto by siê dopu�ci³ zabójstwa, podlega s¹dowi. A Ja wam powiadam:
Ka¿dy, kto siê gniewa na swego brata, podlega s¹dowi... (Mt 5,21-22);

� VI Przykazanie: S³yszeli�cie, ¿e powiedziano: Nie cudzo³ó¿! A Ja
wam powiadam: Ka¿dy, kto po¿¹dliwie patrzy na kobietê, ju¿ siê w swoim
sercu dopu�ci³ z ni¹ cudzo³óstwa (Mt 5,27-28);

� VII Przykazanie: Nie gromad�cie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól
i rdza niszcz¹ i gdzie z³odzieje w³amuj¹ siê, i kradn¹. Gromad�cie sobie
skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszcz¹ i gdzie z³odzieje nie
w³amuj¹ siê, i nie kradn¹. Bo gdzie jest twój skarb, tam bêdzie i serce
twoje (Mt 6,19-21); Starajcie siê naprzód o królestwo �Boga� i o Jego
sprawiedliwo�æ, a to wszystko bêdzie wam dodane (Mt 6,33);

� VIII Przykazanie: S³yszeli�cie równie¿, ¿e powiedziano przodkom:
Nie bêdziesz fa³szywie przysiêga³, lecz dotrzymasz Panu swej przysiêgi.
A Ja wam powiadam: Wcale nie przysiêgajcie, ani na niebo, bo jest tro-
nem Bo¿ym; ani na ziemiê, bo jest podnó¿kiem stóp Jego; ani na Jerozo-
limê, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoj¹ g³owê nie przysiêgaj,
bo nie mo¿esz nawet jednego w³osa uczyniæ bia³ym albo czarnym. Niech
wasza mowa bêdzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Z³ego pocho-
dzi (Mt 5,33-37);

� IX Przykazanie: Powiedziano te¿: Je�li kto chce oddaliæ swoj¹
¿onê, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam: Ka¿dy, kto odda-
la swoj¹ ¿onê � poza wypadkiem nierz¹du � nara¿a j¹ na cudzo³óstwo;
a kto by oddalon¹ wzi¹³ za ¿onê, dopuszcza siê cudzo³óstwa (Mt 5,31-32);

� X Przykazanie: Nie to, co wchodzi do ust, czyni cz³owieka nieczy-
stym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym. Z serca bowiem po-
chodz¹ z³e my�li, zabójstwa, cudzo³óstwa, czyny nierz¹dne, kradzie¿e,
fa³szywe �wiadectwa, przekleñstwa. To w³a�nie czyni cz³owieka nieczy-
stym (Mt 15,11.19-20a).

W celu lepszego przyswojenia sobie tre�ci Dekalogu, ustalono w ci¹gu
wieków formu³ê katechetyczn¹ (katechizmow¹, pacierzow¹), to znaczy skrót,
esencjê wszystkich przykazañ. �W XV w. ustali³ siê zwyczaj wyra¿ania
przykazañ Dekalogu w formu³ach rymowanych, ³atwych do zapamiêtania
i o pozytywnym charakterze. U¿ywa siê ich jeszcze dzisiaj�13.

13 KKK 2065.
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Na tle dotychczasowych refleksji zostanie podjêta próba zajêcia stanowiska
wobec sformu³owañ �przykazañ� znajduj¹cych siê w �dekalogu� m³odzie¿y.

2. Nie zabijaj � szanuj innych i siebie

Pierwsze dwa i ostatnie �przykazanie� z �dekalogu� m³odzie¿y ³¹cz¹ siê
ze sob¹ i dotycz¹ zakazu zabijania innych (1. �Nie zabijaj innych�), zakazu
zabijania siebie (2. �Nie zabijaj siebie�), oraz nakazu szacunku dla siebie i in-
nych (10. �Szanuj siebie i innych�). Mówi¹ one o konieczno�ci poszanowania
¿ycia cudzego14 i w³asnego15. Zabijanie siebie � wed³ug m³odzie¿y � mo¿e
odbywaæ siê poprzez za¿ywanie narkotyków, palenie i picie. M³odzi ludzie mówi¹
tak¿e o braku szacunku wobec innych osób16 (peda³y, szpanerzy, mieszkañcy
innych miejscowo�ci, samotni, ci, którzy nie integruj¹ siê z innymi). Widz¹ te¿
problem nadu¿ywania w³adzy przez pracodawców wobec pracowników.

V Przykazanie Bo¿e jest bardzo krótkie i stanowcze. Sk³ada siê z czasow-
nika poprzedzonego przeczeniem �nie�. Jan Pawe³ II w Radomiu, podczas
swej pielgrzymki zasadzaj¹cej siê na tre�ci poszczególnych Przykazañ Bo-
¿ych, tak mówi³ odno�nie do tego Przykazania:

14 W komentarzu do 1. �przykazania� jest zamieszczona wypowied� osoby podpi-
sanej pseudonimem �Jude�: �To jest najwa¿niejsze dla wszystkich!�. Znajduje siê ona
w tym samym miejscu, co �dekalog�: http://wyborcza.pl/1,82709,4309180.html
(11.04.2011). Pozosta³e wypowiedzi m³odych ludzi bêd¹ pochodziæ z tego samego miej-
sca, dlatego �ród³o nie bêdzie ju¿ podawane w przypisach.

15 � Maksik: �Dzisiaj wszyscy co� za¿ywaj¹, ale mówi¹, ¿e to nie grzech, bo nie
ma tego w dekalogu�;

� Aga: �Sk³anianie do za¿ywania narkotyków to te¿ zabijanie�;
� Lidka: �Po co paliæ? Albo piæ? Cia³o tylko siê od tego psuje. Moi koledzy

bior¹, pal¹, pij¹. Mnie te¿ próbowali wkrêciæ, ale ja umiem powiedzieæ: nie! (�) Umiem
siê bawiæ bez tego. Niektórzy, ¿eby siê dobrze bawiæ, musz¹ siê najpierw naæpaæ. Wstrzy-
kuj¹ sobie co�. Pó�niej widzê, jak siê zachowuj¹: drgawki i gor¹czka�.

16 � Piti: �Powiem wam, kogo u nas w mie�cie siê nie szanuje: a) szpanerów,
b) peda³ów (s¹ inni), c) kolniaków (Kolno � miasto niedaleko Pisza)�;

� Tomik: �Du¿o osób mnie nie szanuje, ale nie mówi¹ mi tego prosto w oczy,
czê�ciej za plecami. Nie szanuje siê tych, którzy nie integruj¹ siê z innymi. S¹ zamkniêci
w sobie i cisi�;

� Aga: �W moim �rodowisku nie szanuje siê osób, które s¹ samotne. Zamiast
pomóc, maj¹ je za gorsze�;

� Marlon: �Ludzie u nas podzielili siê na lepszych (bogatszych i ustawio-
nych) i gorszych (biedniejszych). Ci lepsi czêsto wykorzystuj¹ swoj¹ pozycjê. Szef
do mojego ojca: «Co� ci siê nie podoba, to wynocha. Na twoje miejsce czeka piêciu
chêtnych»�.
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�Nie zabijaj� � zakaz stanowczy i absolutny, który równocze�nie afirmuje prawo
ka¿dego cz³owieka do ¿ycia: od pierwszej chwili poczêcia a¿ do naturalnej �mierci.
Prawo to w sposób szczególny bierze w obronê ludzi niewinnych i bezbronnych17.

W Przykazaniu u¿yty jest czasownik hebrajski rasah. Oznacza on samo-
wolne, wyp³ywaj¹ce z osobistych pobudek, nierzadko zaplanowane i bêd¹ce
wyrazem egoizmu lub zemsty u�miercenie drugiego cz³owieka, a w jêzyku
polskim najlepiej odpowiada mu czasownik �mordowaæ�, st¹d te¿ najlepszym
t³umaczeniem V Przykazania jest zakaz: Nie bêdziesz mordowa³!18.

¯ycie cz³owieka jest nienaruszalne. Nienaruszalne jest nawet ¿ycie Kaina
(por. Rdz 9,5-6), gdy¿ ka¿dy cz³owiek stworzony przez Boga na obraz
i podobieñstwo Bo¿e, jest ostatecznie od Niego zale¿ny. Dlatego ka¿de zabój-
stwo cz³owieka traktowane jest jako grzech bezbo¿no�ci i profanacji. Punkt
centralny starotestamentowego nauczania o nienaruszalno�ci ¿ycia ludzkiego
stanowi przekonanie, i¿ tylko Bóg jest ca³kowitym Panem tego ¿ycia. Nikt
z ludzi nie mo¿e sobie przyw³aszczyæ prawa zabijania kogokolwiek19.

Choæ Przykazanie jest sformu³owane negatywnie, obejmuje równie¿ tre-
�ci pozytywne i wzywa do zajêcia okre�lonych postaw i do odpowiednich za-
chowañ. Wierzyæ, ¿e Bóg jest jedynym Dawc¹ i Panem ¿ycia, od którego
wszystko otrzymuje ¿ycie i dla którego wszystko ¿yje � to tyle samo, co akcep-
towaæ ¿ycie w³asne i drugiego cz³owieka jako dar Bo¿y. Oznacza to tak¿e
przyjêcie ka¿dego nowo narodzonego cz³owieka jako daru z rêki Boga. Nie
zabijaj to zatem chroñ ¿ycie, chroñ zdrowie, szanuj godno�æ ludzk¹ ka¿dego
cz³owieka niezale¿nie od jego rasy czy religii, od poziomu inteligencji, stopnia
�wiadomo�ci czy wieku, zdrowia czy choroby20.

W Nowym Testamencie, w Kazaniu na Górze, Jezus rozszerzy³ jeszcze
zasiêg tego s³owa Dekalogu na wszelkie dzia³ania przeciw drugiemu cz³owie-
kowi wyp³ywaj¹ce z nienawi�ci czy m�ciwo�ci, nawet je�li nie prowadz¹ do
fizycznego zabicia cz³owieka21. Jezus siêgn¹³ do korzeni z³a: do wrogo�ci,
przemocy i gniewu. Pod pojêciem ¿ycia rozumie nie tylko ¿ycie naturalne, ale
tak¿e ¿ycie w pe³nym teologicznym sensie: Kto s³ucha s³owa mego i wierzy
w Tego, który Mnie pos³a³, ma ¿ycie wieczne i nie idzie na s¹d, lecz ze
�mierci przeszed³ do ¿ycia (J 5,24). Przykazanie �Nie zabijaj� oznacza

17 Jan Pawe³ II, Homilia w czasie Mszy �w. odprawionej na lotnisku wojskowym ,
Radom, 4 czerwca 1991, nr 3.

18 Por. H. Muszyñski, Dekalog, Gniezno 1993, s. 116�117; J. Schreiner, I Dieci
Comandamenti nella vita del popolo di Dio, Brescia 1991, s. 74�78.

19 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium vitae (dalej EV), nr 10; M. Filipiak,
Biblia o cz³owieku, Lublin 1979, s. 118�119.

20 Por. Jan Pawe³ II, Homilia w czasie Mszy �w. odprawionej na lotnisku wojsko-
wym, dz. cyt., nr 7.

21 Por. tam¿e, nr 3.
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równie¿: �Nie zabijaj w sobie Chrystusa�, nie zabijaj w sobie tego zal¹¿ka
¿ycia wiecznego, jaki zosta³ w tobie o¿ywiony22.

Nowy Testament piêtnuje jako z³o i grzech tak¿e gniew, z którego wyrasta
uczucie zemsty, nienawi�æ.

W oczach Chrystusa jest to rodzaj zabójstwa. Pogarda i nienawi�æ s¹ zaprzecze-
niem mi³o�ci i maj¹ w sobie zarodki �mierci, dlatego zas³uguj¹ na odrzucenie i karê,
i to ju¿ u samych pocz¹tków, zanim jeszcze zrodz¹ czyn przestêpczy, czyli zabój-
stwo w �cis³ym tego s³owa znaczeniu23.

Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e wypowiedzi m³odych ludzi s¹ jak
najbardziej prawid³owe, aczkolwiek nie ujmuj¹ ca³o�ci zagadnieñ zwi¹zanych
z szacunkiem dla ¿ycia cudzego i swojego, czy ogólnie mówi¹c, z szacunkiem
dla innych i siebie. Wystarczy tylko zajrzeæ do Katechizmu Ko�cio³a Katolic-
kiego, aby siê przekonaæ, jak bardzo szeroko dokument ten mówi o V Przyka-
zaniu Bo¿ym i jak liczne wymienia zagro¿enia dla zdrowia i ¿ycia ludzkiego.
Zabijanie dokonuje siê nie tylko poprzez nak³anianie do u¿ywania narkotyków,
alkoholu i palenia papierosów � jak twierdz¹ cytowani wy¿ej uczniowie. I nie
dotyczy tylko sfery fizycznej � cielesnej cz³owieka. Mo¿e dotyczyæ tak¿e sfe-
ry duchowej. Tytu³em przyk³adu mo¿na wymieniæ zgorszenie, które powoduje
zabicie ¿ycia ³aski we wnêtrzu cz³owieka.

3. M³odzie¿ wobec rodziców

Dwa �przykazania� m³odzie¿y odnosz¹ siê do relacji dzieci � rodzice:
najpierw 3. �przykazanie� � �Czcij ojca swego i matkê swoj¹ � je�li na to
zas³u¿yli�, a nastêpnie 4. �przykazanie� � �Rodzice, rozmawiajcie ze swoimi
dzieæmi�. Jak oceniæ te wypowiedzi?

Odno�nie do 3. �przykazania� warto zacytowaæ wypowiedzi m³odych auto-
rów, aby przekonaæ siê, co kryje siê za takim sformu³owaniem �przykazania�.

� Yeti: �Ojciec krzywdzi³ mnie, moj¹ rodzinê i w ogóle by³ z³ym cz³owie-
kiem. Bardzo trudno jest kochaæ kogo� takiego. A co dopiero czciæ! Jak mam
czciæ rodziców, gdy nie uto¿samiam ich z dobrem?�;

� Zuza: �Byle kto potrafi zrobiæ dziecko. Nie ka¿dy potrafi je wychowaæ�;
� Nelka: �Mój ojciec zostawi³ mnie i moj¹ mamê, kiedy by³am malutka.

Nigdy nie bêdê szanowaæ cz³owieka tak tchórzliwego i nieodpowiedzialnego!
Ciê¿ko jest mi pozbyæ siê uczucia nienawi�ci w stosunku do niego�;

22 Por. Dekalog i jego znaczenie w praktyce ¿ycia codziennego, http://www.
jezuici.pl/przykrzyzu/htm/z_zycia_parafii/przy_krzyzu/36/dekalog%20i%20jego%20
znaczenie.htm (20 maja 2011); J. Salij, Dekalog, Poznañ 1989, s. 80�81.

23 H. Muszyñski, Dekalog, dz. cyt., s. 128.
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� Zuza: �Na mi³o�æ i szacunek dzieci te¿ trzeba sobie zas³u¿yæ. Ty mnie
kochasz, czujê to � to ja te¿ bêdê ciebie kochaæ. (�) Jak ty mnie szanujesz, to
i ja bêdê ciebie szanowaæ. To przecie¿ nie dzia³a jak automat: «jestem twoj¹
matk¹, ojcem». I co? Ju¿ mam ciê za to czciæ do koñca ¿ycia?! Ju¿ nic wiêcej
jako rodzic nie musisz?�.

Wypowiedzi te �wiadcz¹ o trudnych, bolesnych do�wiadczeniach ¿ycio-
wych. Brak mi³o�ci rodzicielskiej uzewnêtrznia siê w tonacji zapisanych zdañ.

Czy mo¿na zgodziæ siê z warunkowym sformu³owaniem tego �przykaza-
nia� (�je�li na to zas³u¿yli�)? Tak, choæ w oryginalnym Dekalogu nie ma tego
warunku (jest za to obietnica: aby� d³ugo ¿y³ na ziemi, któr¹ Pan, Bóg twój,
da tobie). W g³ównej czê�ci IV Przykazania Bo¿ego jako� kryje siê jednak
wezwanie skierowane tak¿e do rodziców. W Mas³owie Ojciec �wiêty Jan
Pawe³ II w ten sposób skomentowa³ jego tre�æ: �S³owa czwartego przykaza-
nia skierowane s¹ do dzieci, do synów i córek. Mówi¹: �«Czcij ojca i matkê»�.
Z równ¹ si³¹ jednak odnosz¹ siê do rodziców: «Pamiêtaj, aby� prawdziwie
zas³ugiwa³ na tê cze�æ». B¹d� godny imienia ojca! B¹d� godna imienia
matki!�24. Papie¿ odwróci³ tre�æ Przykazania i podkre�li³ odpowiedzialno�æ
rodziców, która z niego wynika. To �zas³ugiwanie� na cze�æ bierze siê przede
wszystkim z faktu odpowiedzialnego wspó³dzia³ania rodziców z Bogiem
w przekazywaniu daru ¿ycia potomstwu. St¹d te¿ Jan Pawe³ II mówi³:

�Czcij ojca i matkê� � powiada czwarte przykazanie Bo¿e. Ale ¿eby dzieci mog³y
czciæ swoich rodziców, musz¹ byæ uwa¿ane i przyjmowane jako dar Boga. Tak,
ka¿de dziecko jest darem Boga. Dar to trudny niekiedy do przyjêcia, ale zawsze dar
bezcenny. Trzeba najpierw zmieniæ stosunek do dziecka poczêtego. Nawet je�li
pojawi³o siê ono nieoczekiwanie � mówi siê tak: �nieoczekiwanie� � nigdy nie jest
intruzem ani agresorem. Jest ludzk¹ osob¹, zatem ma prawo do tego, aby rodzice
nie sk¹pili mu daru z samych siebie, choæby wymaga³o to od nich szczególnego
po�wiêcenia. �wiat zmieni³by siê w koszmar, gdyby ma³¿onkowie znajduj¹cy siê
w trudno�ciach materialnych widzieli w swoim poczêtym dziecku tylko ciê¿ar
i zagro¿enie dla swojej stabilizacji; gdyby z kolei ma³¿onkowie dobrze sytuowani
widzieli w dziecku niepotrzebny a kosztowny dodatek ¿yciowy. Znaczy³oby to
bowiem, ¿e mi³o�æ ju¿ siê nie liczy w ludzkim ¿yciu. Znaczy³oby to, ¿e zupe³nie
zapomniana zosta³a wielka godno�æ cz³owieka, jego prawdziwe powo³anie i jego
ostateczne przeznaczenie25.

Jednak fakt prokreacji to za ma³o, dlatego s³usznie m³odzi zauwa¿yli, ¿e rodzice
powinni te¿ troszczyæ siê o odpowiednie wychowanie swoich dzieci. Wycho-
wanie jest prawem i obowi¹zkiem rodziców. Tego prawa-obowi¹zku nie

24 Jan Pawe³ II, Homilia podczas Mszy �w. odprawionej na lotnisku , Mas³ów,
3 czerwca 1991, nr 2.

25 Tam¿e, nr 7.
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mo¿na siê pozbyæ, ani w tym wzglêdzie nie mo¿na siê wyrêczyæ przez
innych26. Wychowanie dzieci powinno byæ integralne, a wiêc chodzi o umo¿-
liwienie im pe³nego rozwoju27. Najlepsze wychowanie opiera siê na dobrym
przyk³adzie � �wiadectwie prawdziwie chrze�cijañskiego ¿ycia � dawanym
dzieciom przez rodziców.

S³owo �czciæ� wystêpuj¹ce w Przykazaniu wskazuje na wielkie znacze-
nie rodziców i wi¹¿e siê ze czci¹ Boga. Hebrajskie s³owo oznaczaj¹ce cze�æ
stosowane jest tylko do Boga oraz do osób i rzeczy sakralnych. W tym sensie
przyznaje ono rodzicom cechy sakralne, ze wzglêdu na to, ¿e poprzez prokre-
acjê maj¹ oni udzia³ w stwórczym dziele Boga28.

W zwi¹zku z IV Przykazaniem Bo¿ym pojawia siê problem pos³uszeñ-
stwa dzieci swoim rodzicom. Pos³uszeñstwo chrze�cijanina nie jest �lepym
spe³nianiem czyjej� woli, ale wolnym przyjêciem darów drugiej osoby. W tym
przypadku dotyczy to rodziców, którzy pragn¹ dobra dla swoich dzieci. Obo-
wi¹zek pos³uszeñstwa dzieci wzglêdem rodziców nie jest obowi¹zkiem abso-
lutnym. W tym wzglêdzie nale¿y kierowaæ siê kilkoma zasadami:

� Czy rodzicom chodzi o warto�æ nadrzêdn¹, o rzeczywiste dobro dziec-
ka? Je�li rodzicom nie zale¿y na dobru dziecka, nie jest ono zobowi¹za-
ne do pos³uszeñstwa;

� Czy rodzice s¹ rzeczywistymi interpretatorami prawa Bo¿ego? Je�li
rodzice wymagaliby zachowañ niezgodnych z Prawem Bo¿ym, dzieci
nie mog¹ byæ pos³uszne, trzeba bowiem bardziej s³uchaæ Boga ani¿eli
ludzi (Trzeba bardziej s³uchaæ Boga ni¿ ludzi � odpowiedzia³ Piotr
i Aposto³owie � Dz 5,29);

� Czy przypadkiem rodzice nie utracili naturalnego prawa dysponowania
losem swych dzieci na skutek swej niedojrza³o�ci lub braku pe³nej od-
powiedzialno�ci za proces wychowania (je�li wiêc rodzice, lub jedno
z nich, nie okazali siê odpowiedzialni w dziele wychowania, nie mog¹
¿¹daæ pos³uszeñstwa)29.

26 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio (dalej FC), nr 36.
27 Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Ko�ciele w �wiecie

wspó³czesnym Gardium et spes (dalej KDK), nr 35; FC 37.
28 Por. A. Dro¿d¿, Dekalog, dz. cyt., s. 141.
29 Por. tam¿e, s. 171. Katechizm okre�la granice pos³uszeñstwa zarówno wiekowe,

jak moralne: �Tak d³ugo jak dziecko mieszka z rodzicami, powinno byæ pos³uszne ka¿dej
pro�bie rodziców, która s³u¿y jego dobru lub dobru rodziny. «Dzieci, b¹d�cie pos³uszne
rodzicom we wszystkim, bo to jest mi³e w Panu» (Kol 3,20) 11). Dzieci maj¹ tak¿e s³u-
chaæ rozs¹dnych zarz¹dzeñ swoich wychowawców i tych wszystkich, którym rodzice
je powierzyli. Je�li jednak dziecko jest przekonane w sumieniu, i¿ jest rzecz¹ moralnie z³¹
byæ pos³usznym danemu poleceniu, nie powinno siê do niego stosowaæ. Wzrastaj¹c,
dzieci bêd¹ nadal szanowaæ swoich rodziców. Bêd¹ uprzedzaæ ich pragnienia, chêtnie
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Niew¹tpliwie istnieje problem zwi¹zany z dzieæmi, które nie zazna³y nigdy
pe³nej mi³o�ci rodzicielskiej. Niektóre dzieci ¿ywi¹ nawet uczucie nienawi�ci
wobec rodzica lub rodziców. Skoro chrze�cijanin jest wezwany do odrzucenia
nienawi�ci i do modlitwy nawet za nieprzyjació³, tym bardziej powinien wyzby-
waæ siê nienawi�ci wobec tych, którzy przekazali mu ¿ycie. Dlatego dzieci
powinny podejmowaæ wysi³ek w kierunku wypracowania w sobie postawy
dyskrecji, zmiany nastawienia, szacunku nale¿nego ka¿demu cz³owiekowi,
wolitywnego ¿yczenia im dobra, �wiadomo�ci zdrowego oceniania daru rodzi-
cielstwa, szlachetno�ci w zachowaniu wobec nich. Czy¿ mo¿na odp³acaæ z³em
za z³o? Taka postawa by³aby niechrze�cijañska. Trzeba przyznaæ jednak, ¿e
przebaczenie nie jest krokiem ³atwym, dlatego czasami proces przebaczenia
bêdzie d³ugotrwa³y.

Dzieci skar¿¹ siê na rodziców, ¿e nie interesuj¹ siê ich sprawami, ¿e nie
rozmawiaj¹ z nimi, st¹d zrodzi³o siê 4. �przykazanie�: �Rodzice, rozmawiajcie
ze swoimi dzieæmi�. Oto konkretne wypowiedzi m³odych ludzi odno�nie do
tego tematu.

� Micha³: �Nigdy nie czu³em mi³o�ci ojca. Nawet nie wiem, czy on
w ogóle mnie kocha. Zawsze by³ taki szorstki i osch³y. (�) Z rodzeñstwem
mieli�my zawsze takie odczucie, ¿e ojciec bardziej kocha te swoje go³êbie ni¿
nas. (�) Ponad rok temu zmieni³em taktykê (po powrocie z Europejskiego
Spotkania M³odych Taizé w Mediolanie) i obra³em drogê pokory: wybaczam
wrogom. Nie pyskujê. Chyba zaczyna ona przynosiæ efekty. Ojciec spyta³ siê,
jak tam w szkole i co zamierzam po maturze. W porównaniu z «nic» to jest
ju¿ bardzo du¿o�;

� Lidka: �Chcia³abym nauczyæ siê spokojnie rozmawiaæ z mam¹�;
� Kinia: �Nie mówiê rodzicom o swoich intymnych, prywatnych sprawach�;
� Robert: �Bojê siê ich reakcji, braku zrozumienia�.

Wiele z³ego w relacjach rodzice � dzieci spowodowa³y wyjazdy zarobko-
we rodziców za granicê. Sprawi³y one, ¿e jest do�æ du¿a grupa dzieci nazywa-
nych eurosierotami. Brak kontaktu rodziców ze swymi pociechami wp³ywa
na ich poczucie zagubienia, osamotnienia. Dziecku potrzebny jest ojcowski
autorytet, aby mog³o siê ono prawid³owo rozwijaæ30. Tak¿e brak matki wp³y-
wa negatywnie na wychowanie dziecka. Ponadto migracje zarobkowe s¹

prosiæ o rady i przyjmowaæ ich uzasadnione napomnienia. Pos³uszeñstwo wobec
rodziców ustaje wraz z usamodzielnieniem siê dzieci, pozostaje jednak szacunek, który
jest im nale¿ny na zawsze. Ma on bowiem swoje �ród³o w boja�ni Bo¿ej, jednym z darów
Ducha �wiêtego�. KKK 2217.

30 Por. J. Polok, Wyjazdy zarobkowe wyzwaniem duszpasterskim, w: Wyjazdy za-
robkowe. Szansa czy zagro¿enie? Perspektywa spo³eczno-moralna, red. K. Glombik,
P. Morciniec, Opole 2005, s. 233�234.
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zagro¿eniem dla jedno�ci ma³¿eñskiej. Mog¹ skutkowaæ rozbiciem ma³¿eñ-
stwa i w konsekwencji rzutowaæ bardzo negatywnie na rozwój dziecka31.

Jednak najczê�ciej rodzice nie wyje¿d¿aj¹, ale mimo obecno�ci fizycznej
w domu rodzinnym, nie potrafi¹ nawi¹zaæ kontaktu z dzieæmi. Ci¹gle zajêci
swoimi sprawami, nie chc¹ b¹d� nie potrafi¹ zainteresowaæ siê sprawami dziec-
ka. Dawanie mu pieniêdzy nie rozwi¹zuje problemu, st¹d jak najbardziej s³usz-
ne jest to wo³anie m³odzie¿y zawarte w 4. �przykazaniu�. Wydaje siê jednak,
¿e w wielu przypadkach tak¿e dzieci s¹ zbyt bierne. Niezbyt anga¿uj¹ siê
w sprawy domowe, w rozwi¹zywanie konfliktów rodzinnych. Nieraz wy-
starczy niewiele, aby zbudowaæ lepsz¹ atmosferê w domu. �wiadczy o tym
choæby postawa wymienionego wy¿ej �Micha³a�, który pod wp³ywem ekume-
nicznego spotkania modlitewnego w Mediolanie zacz¹³ inaczej odnosiæ siê do
ojca i to przynosi owoce.

4. Oportunizm i relatywizm

W kolejnych dwu �przykazaniach� m³odzie¿y (5. �K³am, to pozwala
³atwiej ¿yæ� oraz 6. �Kradnij, gdy musisz; gdy masz okazjê�) ujawnia siê opor-
tunizm i relatywizm m³odych ludzi.

Odno�nie do 5. �przykazania� znamienne s¹ wypowiedzi licealistów.

� Giecik: �Bardzo czêsto zdarza mi siê k³amaæ. K³amstwo otacza nas
z ka¿dej strony. Wystarczy w³¹czyæ telewizor i pos³uchaæ reklam. Zachwalane
s¹ produkty, których skuteczno�æ w rzeczywisto�ci jest przeciêtna�;

� Misiaczek: �To ¿ycie nas tego uczy. Nikt nie jest prawdomówny�;
� Bexa: �K³amanie opanowa³am do perfekcji, bez mrugniêcia okiem. ̄ eby

nie zacz¹æ æpaæ, mówi³am, ¿e biorê leki. ¯eby nie piæ, na jednej dyskotece
musia³am jako� tak �ciemniæ, ¿eby nie wyda³o siê, ¿e te moje tabletki s¹ tylko
na tr¹dzik. Tr¹dzik to jest co� okropnie wstydliwego. K³amstwa negatywne s¹
wtedy, gdy �ciemniam mamie, ¿e jestem u babci, a jestem na imprezie�;

� Asia: �Dziêki k³amstwu mo¿na odnie�æ wiele korzy�ci. I to mnie do
tego czynu popycha�;

� Yosi: �Lepiej sk³amaæ, ni¿ powiedzieæ, co naprawdê siê o kim� my�li.
Obrazi siê i wtedy to ty bêdziesz ten najgorszy. Tak masz dobre uk³ady ze
wszystkimi�;

� Jude: �K³amstwo pozwala ³atwiej ¿yæ�;
� Tomik: �K³amstwo jest uzasadnione, je�li zale¿y od niego co� wa¿nego�.

31 Por. A. Kaltbach, Wyjazdy zarobkowe jako po�redni skutek bezrobocia �
wyzwaniem dla Ko�cio³a na �l¹sku Opolskim, w: Wyjazdy zarobkowe�, dz. cyt.,
s. 139, 144.
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W sensie �cis³ym VIII S³owo Dekalogu odnosi siê do zeznania sk³adanego
przed s¹dem przez �wiadka. �wiadome zeznawanie niezgodnie z poznan¹ praw-
d¹ by³o nazywane k³amstwem. Z regu³y wzywano Boga jako �wiadka przysiê-
gi, st¹d te¿ k³amstwo by³o jednocze�nie ciê¿kim wystêpkiem i przeciw Bogu,
i przeciw bli�niemu. Proces s¹dowy nie przewidywa³ udzia³u prokuratora czy
obroñcy, st¹d odpowiedzialno�æ �wiadków by³a ogromna, gdy¿ ich zeznania
decydowa³y nawet o ¿yciu i �mierci. Fa³szywy �wiadek ponosi³ tak¹ sam¹
karê, jaka by³a przewidziana za przestêpstwo, do którego siê odnosi³o jego
zeznanie32. Jan Pawe³ II w Olsztynie rozwa¿a³ Przykazanie w szerszej per-
spektywie: �Nie chodzi tylko o sytuacjê oskar¿onego wobec trybuna³u, nie chodzi
tylko o sytuacjê �wiadka, który mówi nieprawdê, chodzi o sytuacje wielorakie,
w których s³owo ludzkie daje z³e �wiadectwo�33. Nie chodzi wiêc tu tylko o to,
by mówiæ prawdê albo k³amaæ, lecz o dawanie �wiadectwa o prawdzie lub
k³amstwie. �wiadectwo to zgodno�æ ¿ycia z wyznawan¹ prawd¹. Prawdê nale¿y
czyniæ, wype³niaæ, urzeczywistniaæ. Niezgodno�æ ¿ycia z wyznawan¹ prawd¹
jest k³amstwem34.

Tak wiêc postawê m³odych ludzi pozwalaj¹c¹ na pos³ugiwanie siê k³am-
stwem, aby ³atwiej, wygodniej ¿yæ, trzeba nazwaæ oportunizmem. Oportunizm to

postawa moralna cz³owieka, który nie kieruje siê w postêpowaniu przyjêtymi
warto�ciami i normami moralnymi, lecz tym, co w danej sytuacji jest dla niego
korzystne; postawa oportunisty oceniana jest negatywnie; podobnie jak kon-
formista ulega ³atwo wp³ywom grupy, z t¹ ró¿nic¹, ¿e wp³yw na niego wywieraæ
mo¿e nie jedna okre�lona grupa, lecz ka¿da maj¹ca aktualnie przewagê nad
innymi35.

Oportunista zatem jest egoist¹, szuka wygody za wszelk¹ cenê, kieruje siê
subiektywizmem, sytuacjonizmem i utylitaryzmem. Taka postawa nie ma nic
wspólnego z dawaniem �wiadectwa prawdzie. Czasem ¿ycie prawd¹ kosztu-
je, wymaga po�wiêceñ, ale warto ¿yæ prawd¹. To, ¿e �k³amstwo otacza nas
z ka¿dej strony� (�Giecik�) nie zwalnia z obowi¹zku unikania k³amstwa. Re-
klamy nie mog¹ byæ dla cz³owieka jakim� alibi. Na tre�ci przekazywane przez
nie trzeba patrzeæ obiektywnie, bez emocji, trze�wo. Nie mo¿na usprawiedli-
wiaæ swego postêpowania niemoralnym postêpowaniem innych, nawet je�li
stanowi¹ oni wiêkszo�æ (�bo wszyscy tak robi¹�). Nale¿y pomy�leæ o odpo-
wiedzialno�ci indywidualnej. Nie mo¿na budowaæ ¿ycia na k³amstwie, gdy¿ cel
nie u�wiêca �rodków. Taka �budowla� zawali siê, jak ewangeliczny dom budo-
wany na piasku (por. Mt 7,26-27).

32 Por. H. Muszyñski, Dekalog, dz. cyt., s. 181�182.
33 Jan Pawe³ II, Homilia wyg³oszona w czasie Mszy �w., Olsztyn, 6 czerwca 1991, nr 5.
34 Por. H. Muszyñski, Dekalog, dz. cyt., s. 183.
35 Oportunizm, w: Encyklopedia Powszechna PWN, t. 3, Warszawa 1978, s. 383.
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Odno�nie do 6. �przykazania� (�Kradnij, je�li musisz; gdy masz okazjê�)
najpierw zostan¹ zacytowane wypowiedzi m³odych.

� Fajka: �Potrzebna mi jest kasa od rodziców, to ukrêcê i mam. (�) Nie
da siê nie kra�æ, bo jak? I nie op³aca siê byæ takim bardzo OK. Moja mama
zosta³a wyrzucona z pracy, bo jej kierowniczka nakrêci³a, a potem zwali³a na
mamê, ¿e niby co� ukrad³a�;

� �wistak: �Te supermarkety same prowokuj¹ do z³odziejstwa! Ta obfi-
to�æ jest po prostu okropna�;

� Baks: �Wpad³em ju¿ w taki na³óg, ¿e jak nadarzy siê okazja, to na pew-
no z niej skorzystam�;

� Kazek: �Kradnê, ¿eby zab³ysn¹æ przed innymi. Czekoladkê albo g³upie
duperele ze sklepu�;

� Zygzak: �Jeste�my do tego namawiani, chcemy byæ przyjêci do grupy�;
� Nika: �Niektóre kradzie¿e s¹ konieczne, bo ludzie ¿yj¹ w nêdzy�.

Forma VII Przykazania Bo¿ego jest bardzo krótka, bez dope³nienia: czego
nie wolno kra�æ? Wyraz ganab jest wyrazem-kluczem: oznacza przyw³asz-
czenie sobie cudzej w³asno�ci, oznacza to wszystko, co nie jest moj¹ w³asno-
�ci¹, co do mnie nie nale¿y. W tej postaci Przykazanie jest respektowane przez
wszystkie systemy prawne, przez wszystkie religie, ma swoje mocne i po-
wszechne oparcie w sumieniu36.

Przedmiotem kradzie¿y mog¹ byæ dobra materialne (pieni¹dze, mieszka-
nie, samochód), ale i patent, projekt architektoniczny, rozwi¹zanie naukowe.
Co wiêcej, kradzie¿ mo¿e dotyczyæ dóbr duchowych (mo¿na komu� zabraæ,
czyli ukra�æ, dobre imiê, zdrowie, godno�æ osobist¹, rado�æ ¿ycia, mo¿na byæ
z³odziejem czasu, mo¿na ukra�æ spokój sumienia, a tak¿e ciszê potrzebn¹ dla
zdrowia psychicznego). Kradzie¿ dóbr duchowych czêsto jest nieodwracalna!
Ganab oznacza równie¿: porywaæ, uprowadzaæ, pozbawiaæ wolno�ci. Porwa-
nie (= kradzie¿) cz³owieka jest przestêpstwem przeciw ¿yciu i wolno�ci dru-
giego cz³owieka i dlatego by³o karane w Starym Testamencie �mierci¹37.

W Nowym Testamencie Jezus poszerza i ubogaca VII Przykazanie
przez pozytywn¹ naukê o u¿ywaniu bogactw. G³osi absolutny prymat warto�ci
religijnych nad materialnymi, wskazuje na niebezpieczeñstwo p³yn¹ce z po-
siadania bogactw i opowiada siê wyra�nie po stronie ludzi ubogich38.

Katechizm podaje nastêpuj¹c¹ definicjê kradzie¿y:

Siódme przykazanie zabrania kradzie¿y, która polega na przyw³aszczeniu dobra
drugiego cz³owieka wbrew racjonalnej woli w³a�ciciela. Nie mamy do czynienia
z kradzie¿¹, je�li przyzwolenie mo¿e byæ domniemane lub je�li jego odmowa

36 Por. H. Muszyñski, Dekalog, dz. cyt., s. 159.
37 Por. tam¿e, s. 159�160.
38 Por. tam¿e, s. 163�164.
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by³aby sprzeczna z rozumem i z powszechnym przeznaczeniem dóbr. Ma to
miejsce w przypadku nag³ej i oczywistej konieczno�ci, gdy jedynym �rodkiem
zapobiegaj¹cym pilnym i podstawowym potrzebom (po¿ywienie, mieszkanie,
odzie¿...) jest przejêcie dóbr drugiego cz³owieka i skorzystanie z nich39.

W my�l tej definicji nie wszystkie czyny, które s¹ nazywane kradzie¿¹, s¹
w rzeczywisto�ci kradzie¿¹. W definicji trzeba przede wszystkim zauwa¿yæ
wyra¿enie: �wbrew racjonalnej woli w³a�ciciela�. Oznacza to, ¿e je�li w skraj-
nych przypadkach �nag³ej i oczywistej konieczno�ci� kto� zabiera czyj¹� rzecz,
ale jej w³a�ciciel nie ma rozumowych podstaw, aby temu siê sprzeciwiæ, wów-
czas ten czyn nie jest kradzie¿¹! Tym bardziej wtedy, gdy przyzwolenie w³a�ci-
ciela mo¿e byæ domniemane. Co prawda, to Przykazanie broni w³asno�ci
prywatnej, ale nie ma charakteru absolutnego, bo jedynym Panem i w³a�cicie-
lem wszystkiego jest tylko Bóg.

M³odzi nie widz¹ nic z³ego w kradzie¿y. Robi¹ to nawet po to, aby �zab³ys-
n¹æ�, aby wykazaæ siê sprytem i byæ dopuszczonym do grupy, czy po prostu
dlatego, ¿e jest okazja (prowokuje obfito�æ towarów w sklepie). My�lenie rela-
tywistyczne40 jest dzi� bardzo popularne, i to nie tylko w�ród m³odych ludzi.
W wielu �rodowiskach dobrem jest to, co w �wietle prawa naturalnego jest
z³em. Dochodzi do tego, ¿e nawet gloryfikuje siê z³o, nazywaj¹c je dobrem41.
Papie¿ Benedykt XVI pisa³ w swojej adhortacji:

Kto zna s³owo Bo¿e, w pe³ni zna równie¿ znaczenie ka¿dego stworzenia. Je�li
bowiem wszystko �ma istnienie� w Tym, który jest �przed wszystkim� (por. Kol
1,17), to cz³owiek, buduj¹cy swoje ¿ycie na Jego s³owie, buduje naprawdê
w sposób solidny i trwa³y. S³owo Bo¿e faktycznie sk³ania nas do zmiany naszej

39 KKK 2408.
40 Relatywizm neguje istnienie praw, norm i warto�ci moralnych zawsze wa¿nych,

w ka¿dym miejscu i w ka¿dym czasie. Uwa¿a, ¿e normy moralne i warto�ci etyczne nie
maj¹ fundamentu obiektywnego i trwa³ego, a wiêc nie s¹ nadrzêdne wobec zmieniaj¹-
cego siê czasu, miejsc, kultur i sposobów czucia i my�lenia, lecz s¹ wzglêdne, to znaczy
s¹ takie, jakie sobie tworz¹ w pe³nej autonomii osoby lub spo³eczeñstwa. Istniej¹ tylko
�opinie� subiektywne, a nie �prawda� czy �pewniki� obiektywne, które mo¿na narzuciæ
wszystkim. W konsekwencji cz³owieka nie obowi¹zuj¹ ¿adne normy moralne z zewn¹trz,
narzucone przez Ko�ció³ lub Boga. Por. G. De Rosa, Il relativismo moderno, �Civiltà
Cattolica�, III (2005), s. 458�459.

41 �Oggi in molti ambienti del comportamento umano non si esita a chiamare bene
ciò che secondo la legge naturale è un male. In altre parole oggi il male viene spesso
negato, giustificato, elevato a diritto e proposto come un bene. Il crollo dell�opposizio-
ne fra la luce e le tenebre, e l�affermazione che tutto è lecito purché sia utile, è uno degli
aspetti caratterizzanti del nostro tempo. Alcuni parlano di una nuova etica. In realtà
si dovrebbe parlare di tramonto dell�etica. Invece della società dell�amore si sta costru-
endo la società dell�egoismo più sfrenato�. L. Fanzaga, I dieci comandamenti, Azzate
2001, s. 9.
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koncepcji realizmu: �Realist¹ jest ten, kto w s³owie Bo¿ym rozpoznaje fundament
wszystkiego�. Potrzebujemy tego szczególnie w naszych czasach, w których
uwidocznia siê nietrwa³o�æ wielu rzeczy, na których siê opieramy, buduj¹c ¿ycie,
w których jeste�my sk³onni pok³adaæ nadziejê. Prêdzej czy pó�niej okazuje siê,
¿e posiadanie, przyjemno�æ i w³adza nie s¹ zdolne zaspokoiæ najg³êbszych
pragnieñ serca cz³owieka. On bowiem do budowy w³asnego ¿ycia potrzebuje
solidnych fundamentów, które trwaj¹ równie¿ wtedy, gdy zabraknie ludzkich
pewników. Rzeczywi�cie �s³owo Twe, Panie, trwa na wieki, niezmienne jak nie-
biosa�, a wierno�æ Pana trwa �z pokolenia na pokolenie� (Ps 119 [118],89-90),
i dlatego cz³owiek, buduj¹cy na tym s³owie, buduje dom w³asnego ¿ycia na skale
(por. Mt 7,24). Oby nasze serce mog³o codziennie mówiæ Bogu: �Ty jeste� obroñc¹
moim i moj¹ tarcz¹, pok³adam ufno�æ w Twoim s³owie� (Ps 119 [118],114), i oby�my
jak �w. Piotr mogli w codziennym postêpowaniu powierzaæ siebie Panu Jezusowi:
�na Twoje s³owo zarzucê sieci� (£k 5,5)42.

Podsumowuj¹c, nale¿y kategorycznie sprzeciwiæ siê przyzwalaniu na
k³amstwo i kradzie¿.

5. Ludzka cielesno�æ

�Przykazanie� 5. �dekalogu� m³odzie¿y brzmi: �Kochaj siê, ale szanuj swoje
cia³o! Trzeba wiedzieæ, gdzie, kiedy i z kim�. Jak rozumiej¹ je m³odzi?

� Meg Ryan: �«Nie cudzo³ó¿» � nie podchodzi mi wizja tego grzechu
g³oszona przez Ko�ció³. Za du¿o jest pokus, ¿eby przestrzegaæ tego warunku�;

� Yosi: �Mamy siê tylko uczyæ? A cia³o to co, pies? Te¿ ma swoje prawa�;
� Piti: �Why not? Ka¿dy ma swoje prawa i niech robi, co chce. Nie po-

winno siê ograniczaæ drugiego cz³owieka, chyba ¿e nie chce�;
� Krysia: �Cnota jest bardzo wa¿na. Trzeba wiedzieæ, gdzie i z kim. Trze-

ba szanowaæ swoje cia³o�;
� Kitek: �Mam wspania³ego narzeczonego. Mamy wyznaczon¹ datê

�lubu. Nie grzeszê, wspó³¿yj¹c z nim. I tak nied³ugo bêdziemy razem do koñca
¿ycia�;

� Maciek: �A ja nie umiem ¿yæ z jedn¹ kobiet¹�;
� Diabe³ek: �Lubiê podrywaæ dziewczyny, które s¹ ju¿ zajête�.

Jak siê maj¹ te wypowiedzi do VI Przykazania Bo¿ego zawartego w De-
kalogu biblijnym: Nie bêdziesz cudzo³o¿y³ (Wj 20, 14; Pwt 5, 17) i do naucza-
nia Jezusa, który potwierdza to przykazanie i rozci¹ga je na sferê po¿¹dania:
S³yszeli�cie, ¿e powiedziano: Nie cudzo³ó¿! A Ja wam powiadam: Ka¿dy,
kto po¿¹dliwie patrzy na kobietê, ju¿ siê w swoim sercu dopu�ci³ z ni¹
cudzo³óstwa (Mt 5,27-28)?

42 VD 10.
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Warto w tym miejscu zacytowaæ s³owa Jana Paw³a II wypowiedziane
podczas jego IV pielgrzymki do Polski (1991). Pozwol¹ one zobaczyæ zakres
tego przykazania, gdy¿ nie chodzi w nim tylko o cudzo³óstwo sensu stricto:

Co siê sta³o z przykazaniem �nie cudzo³ó¿� w naszym polskim ¿yciu? Czy ma³-
¿onkom zale¿y na tym, a¿eby ich dzieci rodzi³y siê z czystych rodziców? Czy
nosimy w sobie poczucie, ¿e cia³o ludzkie jest wezwane do zmartwychwstania
i ¿e winni�my troszczyæ siê o zachowanie jego godno�ci? Czy potrafimy sobie
u�wiadomiæ, ¿e ludzka seksualno�æ jest dowodem nies³ychanego wrêcz zaufania,
jakie Bóg okazuje cz³owiekowi i czy staramy siê tego Bo¿ego zaufania nie zawie�æ?
Czy pamiêtamy o tym, ¿e ka¿dy cz³owiek jest osob¹ i ¿e nie wolno cz³owieka
sprowadzaæ do roli przedmiotu, który mo¿na z po¿¹dliwo�ci¹ ogl¹daæ, lub którego
siê po prostu u¿ywa? Czy narzeczeni buduj¹ sw¹ przysz³¹ jedno�æ ma³¿eñsk¹ tak,
jak siê to robiæ powinno, to znaczy zaczynaj¹c od budowania jedno�ci ducha? Czy
ma³¿onkowie pracuj¹ nad pog³êbieniem swojej ma³¿eñskiej jedno�ci � pomimo
ca³ego trudu, a tak¿e obiektywnych trudno�ci, jakie niesie z sob¹ ¿ycie, pomimo
ró¿nych u³omno�ci, jakimi s¹ obydwoje obci¹¿eni? Czy pamiêtaj¹ o tym, ¿e
w momencie ich �lubu przed o³tarzem sam Chrystus zobowi¹za³ siê byæ z nimi
na zawsze, byæ ich �wiat³em i moc¹? Czy ma³¿onkom naprawdê zale¿y na tym, aby
ta Boska obecno�æ Chrystusa nape³ni³a ich ¿ycie ma³¿eñskie i codzienne? Pytania
te stawiam przed Bogiem wszystkim rodzinom katolickim, wszystkim ma³¿onkom,
wszystkim rodzicom w Polsce43.

Mo¿na stwierdziæ zatem, ¿e VI Przykazanie Bo¿e obejmuje 2 p³aszczyz-
ny: dotyczy troski o godno�æ ludzkiego cia³a oraz stoi na stra¿y �wiêto�ci
ma³¿eñstwa, ludzkiej mi³o�ci w rodzinie i ma³¿eñstwie, przekazywania ¿ycia
w rodzinie. Czysto�æ jest darem i zadaniem. Cielesno�æ, p³ciowo�æ s¹ czym�
dobrym. Wynika to z kilku faktów: z faktu stworzenia cz³owieka przez Boga,
z faktu Wcielenia Syna Bo¿ego, Jego dzie³a zbawczego i zmartwychwstania
oraz z faktu u�wiêcaj¹cego dzia³ania Ducha �wiêtego, sprawiaj¹cego, ¿e cz³o-
wiek jest Jego �wi¹tyni¹. Jednocze�nie czysto�æ � w ró¿nych formach � jest
zadaniem. �Ka¿dy ochrzczony jest powo³any do czysto�ci. Chrze�cijanin «przy-
oblek³ siê w Chrystusa» (Ga 3,27), wzór wszelkiej czysto�ci. Wszyscy wierz¹-
cy w Chrystusa s¹ powo³ani do ¿ycia w czysto�ci zgodnie z ró¿nymi stanami
¿ycia. W chwili chrztu chrze�cijanin zobowi¹za³ siê do czystego prze¿ywania
swojej uczuciowo�ci�44. W�ród form czysto�ci s¹: dziewictwo i celibat, czy-
sto�æ ma³¿eñska i wstrzemiê�liwo�æ.

Wydaje siê, ¿e czysto�æ jest dzi� niemodna. Na pewno jest wy�miewana.
Nawet s³owo �cnota� zosta³o skompromitowane. W dobie wynaturzonego ero-
tyzmu trudno jest m³odemu cz³owiekowi wytrwaæ w czysto�ci, st¹d inicjacja
seksualna (�ten pierwszy raz�) nastêpuje wcze�niej ni¿ kiedy�. Rozpoczynaj¹

43 Jan Pawe³ II, Homilia w czasie Mszy �w., £om¿a, 4 czerwca 1991, nr 5.
44 KKK 2348.
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wspó³¿ycie seksualne ludzie ju¿ dojrzali p³ciowo, ale jeszcze niedojrzali na
innych p³aszczyznach, gdy¿ osi¹gniêcie dojrza³o�ci p³ciowej nie nastêpuje
równocze�nie z dojrza³o�ci¹ cielesn¹ i psychiczn¹. Gruczo³y seksualne u dziew-
cz¹t osi¹gaj¹ dojrza³o�æ w 11�12 roku ¿ycia, u ch³opców w 13�15 roku ¿ycia.
Dojrza³o�æ cielesn¹ dziewczêta osi¹gaj¹ w wieku 17�18 lat, ch³opcy w wieku
18�19 lat. Dopiero potem nastêpuje dojrzewanie psychiczne: o pe³ni kobieco-
�ci mo¿na mówiæ w wieku 19�21 lat, o pe³ni mêsko�ci w wieku 22�24 lat45.
Nale¿y zatem ukazywaæ czysto�æ jako co�, co s³u¿y cz³owiekowi, co przyczy-
nia siê do jego rozwoju, co sprawia, ¿e cz³owiek staje siê bardziej cz³owiekiem.
Nale¿y ukazywaæ potrzebê panowania nad sob¹, nad popêdami, instynktami.
W ró¿nych krajach podejmowane s¹ w ostatnich latach akcje szerz¹ce
w�ród m³odzie¿y zasadê, ¿e wspó³¿ycie p³ciowe nale¿y rozpoczynaæ dopiero
po zawarciu ma³¿eñstwa. Du¿ym poparciem takie akcje ciesz¹ siê w USA,
pó³nocnej Irlandii i Szkocji. W Polsce miesiêcznik katolicki �Mi³ujcie siê� po-
�wiêcony jest sprawom czysto�ci i propaguje �Ruch Czystych Serc�. Powoli
tworzy siê kulturê czysto�ci, która mówi, ¿e warto czekaæ ze wspó³¿yciem
seksualnym do �lubu.

W kontek�cie wy¿ej cytowanych wypowiedzi m³odych ludzi na temat
�podrywania� i wspó³¿ycia seksualnego w okresie narzeczeñskim, trzeba
przytoczyæ pytania, które postawi³ Jan Pawe³ II:

Czy pamiêtamy o tym, ¿e ka¿dy cz³owiek jest osob¹ i ¿e nie wolno drugiego cz³owie-
ka sprowadzaæ do roli przedmiotu, który z po¿¹dliwo�ci¹ mo¿na ogl¹daæ lub którego
siê po prostu u¿ywa? Czy narzeczeni buduj¹ swoj¹ przysz³¹ jedno�æ ma³¿eñsk¹, tak
jak siê to robiæ powinno, to znaczy zaczynaj¹c od budowania jedno�ci ducha?46.

�Podrywanie� nie mo¿e byæ zabaw¹, a sposób prze¿ywania narzeczeñstwa
jest zwiastunem jako�ci ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego.

Jeszcze jedna uwaga. Z wypowiedzi m³odych przebija ton buntu przeciw
Ko�cio³owi i w ogóle przeciw wszelkim nakazom i zakazom. A przecie¿ za-
rzuty pod adresem Ko�cio³a, ¿e jest Ko�cio³em jedynie nakazów i zakazów, s¹
niesprawiedliwe47. Ho³duj¹ oni absolutnej wolno�ci bez ¿adnych ograniczeñ.
Podkre�laj¹ swoje prawa, a zapominaj¹ o obowi¹zkach. Takie podej�cie do ¿y-
cia i niedostrzeganie z³a rodzi siê z zaniku �wiadomo�ci grzechu. Jan Pawe³ II
w Adhortacji apostolskiej Reconciliatio et Paenitentia z 2 grudnia 1984 roku
wskaza³ kilka przyczyn utraty poczucia grzechu: sekularyzm, b³êdne czy
dwuznaczne interpretacje wyników wiedzy ludzkiej w niektórych dziedzinach,
wp³yw relatywizmu etycznego, uto¿samianie poczucia grzechu z chorobliwym

45 Por. W. Okoñski, Najwiêksza tajemnica, Warszawa-Kraków 1987, s. 180.
46 Jan Pawe³ II, Homilia w czasie Mszy �w., £om¿a, dz. cyt., nr 5.
47 Por. J. Nagórny, Ko�ció³ nakazów i zakazów?, w: Problemy wspó³czesnego

Ko�cio³a, red. M. Rusecki, Lublin 1996, s. 407�412.
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poczuciem winy lub ze zwyk³ym przekroczeniem norm i przepisów prawnych
oraz niew³a�ciwe tendencje w dziedzinie my�li i ¿ycia ko�cielnego48.

Jedno jest pewne: pomimo ró¿nych negatywnych wp³ywów na m³odego
cz³owieka, jest on w stanie � dziêki w³asnym wysi³kom oraz modlitwie i regu-
larnemu przystêpowaniu do sakramentów � w zgodzie z sob¹, innymi i Bogiem
prze¿yæ piêknie czas m³odo�ci i wkraczania w doros³o�æ. Moralne ¿ycie
w m³odo�ci bêdzie procentowaæ w ¿yciu doros³ym.

6. Chrystus � tak, Ko�ció³ � nie?

Liceali�ci twierdz¹, ¿e �Bez chodzenia do ko�cio³a te¿ mo¿esz byæ do-
brym cz³owiekiem i katolikiem� (8. �przykazanie�). Jak uzasadniaj¹ tê tezê?

� Maksik: �Mam do�æ pozerów, którzy jawnie grzesz¹, a w niedzielê
stoj¹ w pierwszym rzêdzie... Ob³udnicy!�;

� Lidka: �Do ko�cio³a nie chodzê od bierzmowania. To jest spêdowisko
ludzi, którzy chc¹ siê pokazaæ. Jak kto� chce wierzyæ, mo¿e po cichu�;

� Micha³: �Wiara jest dla mnie wa¿na, ale mam ¿al do matki, ¿e zawsze
prowadza³a mnie do ko�cio³a na si³ê. Mówi³a: «musisz». I nauczy³a uczestnic-
twa w rytua³ach, ale nie wyja�ni³a, czemu to wszystko s³u¿y. Nigdy nie mia³em
uczucia, ¿e spotka³em w ko�ciele Boga�;

� �wistak: �Wolê i�æ do kolegi lub zrobiæ co�, na co zabrak³o mi czasu�;
� Paprotka: �Nie chodzê do ko�cio³a, wcale! I nie czujê siê opuszczona

przez Boga�.

Problem jest szerszej natury i nie chodzi tylko o to, czy chodziæ do ko�cio-
³a, czy nie? Chodzi o odrzucenie Ko�cio³a, czyli zorganizowanej wspólnoty
ludzi ochrzczonych d¹¿¹cych do zbawienia. Czy ma sens przeciwstawianie
Ko�cio³a Chrystusowi? Czy rzeczywi�cie jest do przyjêcia uznawanie Chry-
stusa, a odrzucanie Jego Ko�cio³a? Czy mo¿na byæ dobrym katolikiem bez
korzystania z sakramentów w Ko�ciele?

Odpowiadaj¹c na powy¿sze pytania, nale¿y podkre�liæ najpierw zwi¹zek
Chrystusa z Ko�cio³em. To Chrystus zbudowa³ swój Ko�ció³ na fundamencie
Aposto³ów, a �w. Piotra ustanowi³ jego widzialn¹ G³ow¹. Papie¿ Benedykt
XVI wo³a³ do m³odzie¿y w Krakowie:

Co to znaczy budowaæ na skale? Budowaæ na skale to tak¿e budowaæ na Piotrze
i z Piotrem. Przecie¿ to do niego Pan powiedzia³: �Ty jeste� Piotr, ska³a i na tej
skale zbudujê mój Ko�ció³, a bramy piekielne go nie przemog¹� (Mt 16,18). Je�li
Chrystus, Ska³a, kamieñ ¿ywy i drogocenny nazywa swojego Aposto³a ska³¹,

48 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et Paenitentia (dalej
RPa), nr 18.
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to znaczy, ¿e chce, ¿eby Piotr, a razem z nim Ko�ció³ ca³y, by³ widzialnym znakiem
jedynego Zbawcy i Pana. Tu w Krakowie, umi³owanym mie�cie mojego Poprzed-
nika Jana Paw³a II, s³owa o budowaniu na Piotrze i z Piotrem oczywi�cie nikogo
nie dziwi¹. Dlatego mówiê wam: nie lêkajcie siê budowaæ waszego ¿ycia w Ko-
�ciele i z Ko�cio³em! B¹d�cie dumni z mi³o�ci do Piotra i do Ko�cio³a, który zosta³
mu powierzony! Nie dajcie siê zwie�æ tym, którzy chc¹ przeciwstawiæ Chrystusa
Ko�cio³owi! Jedna jest ska³a, na której warto budowaæ dom. T¹ ska³¹ jest Chry-
stus. Jedna jest ska³a, na której warto oprzeæ wszystko. T¹ ska³¹ jest ten, do
którego Chrystus rzek³: �Ty jeste� Piotr czyli Ska³a, i na tej Skale zbudujê Ko�ció³
mój� (Mt 16,18). Wy m³odzi poznali�cie dobrze Piotra naszych czasów. Dlatego
nie zapomnijcie, ¿e ani ten Piotr, który przygl¹da siê naszemu spotkaniu z okna
Boga Ojca, ani ten, który teraz stoi przed wami, ani ¿aden nastêpny nigdy nie
wyst¹pi przeciwko wam ani przeciw budowaniu trwa³ego domu na skale. Co wiê-
cej, sercem i obiema rêkami bêdzie wam pomaga³ budowaæ ¿ycie na Chrystusie
i z Chrystusem49.

W tych s³owach Benedykta XVI, aby m³odzi ludzie nie lêkali siê Ko�cio³a,
jak echo rozbrzmiewa wezwanie Jana Paw³a II, aby nie lêkaæ siê Chrystusa.
Ko�ció³ nie zagra¿a cz³owiekowi, wprost przeciwnie � zale¿y mu na pe³nym
rozwoju cz³owieka i ostatecznie na jego zbawieniu.

Nastêpnie mo¿na zapytaæ o celowo�æ utworzenia Ko�cio³a i ustanowienia
sakramentów. Je�li Ko�ció³ jest niepotrzebny i je�li sakramenty s¹ niepotrzeb-
ne, to dlaczego Jezus siê �trudzi³�, aby je ustanowiæ? Owszem, modliæ siê
mo¿na wszêdzie, sakramenty s¹ jednak sprawowane w Ko�ciele. Nie wystar-
czy �wyspowiadaæ siê� bezpo�rednio u Boga. Nie us³yszy siê bowiem s³ów:
�I ja odpuszczam ci grzechy�. A dla cz³owieka tak¿e to jest wa¿ne: mieæ pew-
no�æ, ¿e grzechy zosta³y odpuszczone. Jezus pos³uguje siê wybranymi lud�mi
tak¿e i teraz, którzy w Jego imieniu sprawuj¹ pos³ugê prowadzenia ludzi do
nieba. Bóg chce zbawiaæ nie pojedynczo, lecz we wspólnocie. Byæ chrze�cija-
ninem oznacza gromadziæ siê. Samo s³owo �Ko�ció³� (Ecclesia) oznacza zgro-
madzenie, zej�cie siê Ludu Bo¿ego. Wspólnotowo�æ jest jednym z istotnych
elementów liturgii. Liturgia sprawowana w ko�ciele nie jest liturgi¹ poszcze-
gólnych uczestników, ale ca³y Ko�ció³ oddaje cze�æ Bogu. Zgromadzonych na
liturgii powinna przenikaæ �wiadomo�æ, ¿e tworz¹ wspólnotê dzieci Bo¿ych50.
Nale¿y strzec siê indywidualistycznego podej�cia do Ko�cio³a, do sakramen-
tów, do tego wszystkiego, co zwie siê sacrum. Nawet w odniesieniu do Biblii
to ostrze¿enie jest jak najbardziej na miejscu. Benedykt XVI w Verbum

49 Benedykt XVI, Zbudowaæ dom na skale. Przemówienie do m³odzie¿y na kra-
kowskich B³oniach, Kraków, 27 maja 2006, http://www.b16.pl/przemowienia/1373,pa-
piez_mlodziez.html (31 maja 2011).

50 Por. B. Nadolski, Czy Msza �w. w ka¿d¹ niedzielê?, �Katecheta�, 4 (1978),
s. 172; M. Rusecki, Czy religia jest spraw¹ prywatn¹?, w: Problemy wspó³czesnego
Ko�cio³a, dz. cyt., s. 40�41.
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Domini podkre�la z naciskiem, ¿e interpretacja Biblii ma swoje naturalne
miejsce w Ko�ciele. Krytykuje jednocze�nie indywidualistyczne podej�cie do
s³owa Bo¿ego, a wiêc tak¿e do Dekalogu:

Jednak¿e w tym zakresie nale¿y wystrzegaæ siê ryzyka podej�cia indywiduali-
stycznego, maj¹c na uwadze, ¿e s³owo Bo¿e zosta³o nam dane w³a�nie po to, by
budowaæ wspólnotê, by jednoczyæ nas w Prawdzie w naszej drodze do Boga.
S³owo to zwraca siê do ka¿dego osobi�cie, ale jest to równie¿ S³owo buduj¹ce
wspólnotê, buduj¹ce Ko�ció³. Dlatego powinni�my odczytywaæ �wiêty tekst
zawsze w komunii Ko�cio³a. Istotnie, �bardzo wa¿na jest lektura wspólnotowa,
bo ¿ywym podmiotem Pisma �wiêtego jest lud Bo¿y, jest Ko�ció³. (...) Pismo
nie nale¿y do przesz³o�ci, gdy¿ jego podmiot, lud Bo¿y inspirowany przez sa-
mego Boga, jest zawsze ten sam, a zatem s³owo jest zawsze ¿ywe w ¿ywym
podmiocie. Dlatego wa¿ne jest, by czytaæ Pismo �wiête i s³uchaæ Pisma �wiêtego
we wspólnocie Ko�cio³a, czyli z wszystkimi wielkimi �wiadkami tego s³owa,
poczynaj¹c od pierwszych Ojców a¿ do �wiêtych dzisiejszych, a¿ do dzisiejszego
Magisterium�51.

A zatem przeciwstawianie Chrystusa Ko�cio³owi jest sloganem fa³szywym.
Niestety, niektórzy wykorzystuj¹ go do tego, aby odci¹gn¹æ m³odych ludzi od
Ko�cio³a.

Moda na postawy antyeklezjalne ma swoje �ród³o w o�wieceniu, którego
dziedzictwo w jaki� sposób rzutuje na mentalno�æ wspó³czesn¹. Racjonalizm
o�wiecenia, wywy¿szaj¹c rozum, sprzeciwia³ siê religii chrze�cijañskiej
i walczy³ z Ko�cio³em katolickim. Krytykowanie i o�mieszanie Ko�cio³a by³o
modne, nobilitowa³o w towarzystwie. Kszta³towa³y siê nastroje antyko�cielne,
podsycane zw³aszcza przez komunistów. Aby promowaæ liberalizm, nale¿a³o
walczyæ z Ko�cio³em. Innymi przyczynami postaw antyko�cielnych s¹: kryzys
instytucji w ogóle w �wiecie wspó³czesnym, w tym tak¿e instytucji Ko�cio³a
(uwa¿a siê, ¿e krêpuj¹ one cz³owieka), i b³êdy czy wady poszczególnych ludzi
Ko�cio³a (generalizuje siê, rozci¹ga siê b³êdy/grzechy indywidualne na ca³¹
wspólnotê Ko�cio³a)52.

W swych wypowiedziach m³odzi ludzie wytykaj¹ innym ob³udê. Czy maj¹
prawo to czyniæ? Tak, o ile sami w tej dziedzinie s¹ koherentni. Bo przecie¿
sami mog¹ byæ powodem zgorszenia dla drugich (m³odszych): nie chodz¹c do
ko�cio³a, daj¹ z³y przyk³ad i przez to odci¹gaj¹ innych od praktyk religijnych.
Istnienie ob³udników (pozerów) nie jest wystarczaj¹cym powodem dla uni-
kania obecno�ci na Mszy �w. niedzielnej. W³a�nie ich istnienie powinno mobi-
lizowaæ do praktyk religijnych z przekonania, z wiary, dla Boga, a nie dla ludzi.

51 VD 86.
52 Por. M. Rusecki, Dlaczego niektórzy akceptuj¹ Chrystusa, a odrzucaj¹ Jego

Ko�ció³?, w: Problemy wspó³czesnego Ko�cio³a, dz. cyt., s. 107�116.
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Wiara musi siê manifestowaæ. Taka jest struktura psychofizyczna cz³owieka,
która tego siê domaga53. Nie mo¿na zamkn¹æ wiary w �zakrystii� lub �zaciszu
swego domu�, b¹d� �lesie�.

Czy zatem �bez chodzenia do ko�cio³a te¿ mo¿esz byæ dobrym cz³owie-
kiem i katolikiem�? Katolikiem (w dodatku dobrym) � nie. Termin �katolik
niepraktykuj¹cy� zawiera w sobie sprzeczno�æ. Dobrym cz³owiekiem? Ks.
Jerzy Szymik odpowiada:

Je�li Bóg ma jakie� sposoby rozsiewania ziaren dobra, nasion Logosu, �Justyno-
wych� logoi spermatikoi � nic nam do tego: niech bêdzie uwielbiony. Ale drog¹
do �bycia dobrym�, drog¹, któr¹ objawi³ w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, jest
�bycie wierz¹cym� we wspólnocie Ko�cio³a, poza którym nulla salus. Nie ateizm,
ale wiara jest prost¹ i objawion¹ drog¹ do cz³owieczego dobra54.

7. Szpanowanie

Na koniec krótka refleksja na temat 9. s³owa �dekalogu�: �Nie zazdro�æ
szpanerom � nie warto�. M³odzi potêpiaj¹ szpanowanie, czyli popisywanie siê.

� Baks: �Szpanerem jest kto�, kto siê czym� przechwala. Wywy¿sza siê
ponad wszystkich, mówi «co to nie on»�;

� Xyz: �Na szpan sk³adaj¹ siê drogie gad¿ety, ciuchy�;
� Aga: �Dla mnie takie osoby nie maj¹ ¿adnej warto�ci. S¹ pró¿ne�.
� Lidka: �Mam to, co mam. Je¿eli co� bardzo mi siê spodoba, t³umaczê

sobie, ¿e nie jest mi to potrzebne. Jak ostatnio pewna torebka. Od razu wpad³a
mi w oko, tylko ¿e kosztowa³a maj¹tek � ponad 100 z³. Wmówi³am sobie, ¿e
mam tyle tych toreb, ¿e kolejna nie jest mi potrzebna�.

W slangu �szpan� oznacza

sposób zachowania, ubierania siê lub stylu bycia wynikaj¹cy z potrzeby impono-
wania innym. Zwykle zwi¹zany jest z posiadaniem drogich lub ma³o dostêpnych
dla innych przedmiotów. Zwi¹zany równie¿ ze �rodowiskiem, otoczeniem, czêsto
wp³yw na to maj¹ rówie�nicy � presja otoczenia. Jest to te¿ chêæ pokazania swojej
sztucznej osobowo�ci, przynale¿no�ci do wy¿szej pozycji materialnej. Popularne
zwroty to szpanowaæ tudzie¿ robiæ co� dla szpanu55.

Zazdro�æ jest wad¹ g³ówn¹, wiêc najpierw z tego wzglêdu nale¿y j¹
potêpiæ. Polega na smutku z powodu dobra cudzego. Nie znaczy to nawet,

53 Por. M. Rusecki, Czy religia jest spraw¹ prywatn¹?, art. cyt., s. 39�40.
54 J. Szymik, Czy trzeba byæ wierz¹cym, aby byæ dobrym?, w: Problemy wspó³-

czesnego Ko�cio³a, dz. cyt., s. 143.
55 Szpan, http://pl.wikipedia.org/wiki/Szpan (11.04.2011).
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¿e cz³owiek chcia³by to dobro posiadaæ dla siebie, znaczy tylko, ¿e pragnie, by
bli�ni go nie posiada³. Wada ta wywo³uje wewnêtrzne akty zawi�ci, nienawi�ci,
gniewu, prowadzi do oszczerstwa, obmowy, plotek itp. Niczego nie wolno
zazdro�ciæ, nawet na polu duchowym56. Tym bardziej nale¿a³oby potêpiæ
podobn¹ postawê wobec szpanerów. Drogie gad¿ety, markowe ubrania
nie s¹ wyznacznikiem warto�ci cz³owieka. Nale¿y bardziej �byæ�, ani¿eli
�mieæ�. Na pochwa³ê zas³uguje trze�we spojrzenie m³odych ludzi na posta-
wê niektórych rówie�ników i negatywna ocena stylu ich ¿ycia. S³usznie
stwierdzaj¹, ¿e szpanowanie jest pró¿no�ci¹ i nie ma konieczno�ci zabie-
gaæ o rzeczy, które nie s¹ konieczne, dlatego w konsekwencji nie nale¿y za-
zdro�ciæ szpanerom.

Podsumowuj¹c, trzeba stwierdziæ, ¿e Dekalog jest esencj¹, streszczeniem
Bo¿ego przes³ania moralnego: nakazuje i zakazuje. Ta czê�æ s³owa Boga, któ-
ra zawarta jest w Przykazaniach Bo¿ych, odgrywa trudn¹ do przecenienia rolê
w ¿yciu i misji Ko�cio³a. Papie¿ Benedykt XVI wskaza³ na donios³e znaczenie
s³owa Bo¿ego dla wspó³czesnego cz³owieka w Ko�ciele. Tworzone dzi� do�æ
powszechnie �dekalogi� s¹ raczej g³ównymi wytycznymi, które wypracowano
na podstawie Dekalogu w odniesieniu do jakiej� grupy ludzi. Jest to etyka
zawodowa �w pigu³ce�57. Wydaje siê, ¿e �dekalog� m³odzie¿y stanowi zapis
do�wiadczeñ i wyra¿a ¿yciowe decyzje podjête i realizowane. Nie mo¿e byæ

56 By³by to jeden z grzechów przeciw Duchowi �wiêtemu: zazdro�ciæ bli�niemu
³aski Bo¿ej. Por. A. Kokoszka, Teologia moralna fundamentalna, Tarnów 1994, s. 168.

57 Przyk³adem takiego �dekalogu� mo¿e byæ �dekalog� kierowcy opracowany przez
Watykan:

I. Nie zabijaj.
II. Niech droga bêdzie dla ciebie narzêdziem jednocz¹cym osoby, a nie �miertel-

nym niebezpieczeñstwem.
III. Niech uprzejmo�æ, poprawno�æ i ostro¿no�æ pomog¹ ci wyj�æ z nieprzewidzia-

nych sytuacji.
IV. Okazuj mi³osierdzie i pomagaj bli�niemu w potrzebie, szczególnie gdy jest ofiar¹

wypadku drogowego.
V. Niech samochód nie bêdzie dla ciebie przejawem w³adzy, panowania i okazj¹

do grzechu.
VI. Z mi³o�ci¹ przekonuj m³odych i nie tylko m³odych do tego, by nie siadali za

kierownic¹, gdy nie s¹ w stanie.
VII. Wspieraj rodziny ofiar wypadków drogowych.
VIII. Doprowad� do spotkania ofiary i sprawcy wypadku we w³a�ciwym momen-

cie, a¿eby mogli prze¿yæ wyzwalaj¹ce do�wiadczenie przebaczenia.
IX. Na drodze chroñ s³abszego.
X. Poczuwaj siê do odpowiedzialno�ci za innych. Papieska Rada ds. Duszpaster-

stwa Migrantów i Podró¿nych, Orientamenti per la pastorale della strada, Città del
Vaticano 2007, nr 61.
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on zatem wzorcem, który formuje postawê cz³owieka (g³ównie chodzi
o �przykazania� 5�8). Ponadto wydaje siê, ¿e przeprowadzenie ankiety w�ród
m³odzie¿y prowadzi do kszta³towania subiektywizmu. Dowodem na to jest
pytanie koñcz¹ce artyku³, zachêcaj¹ce do �radosnej twórczo�ci�: �Czy i Ty
masz swój dekalog na w³asny u¿ytek?�58. Nale¿a³oby bardzo uwa¿aæ na
niebezpieczeñstwo manipulowania s³owem Bo¿ym.

Co prawda, nie jest mo¿liwe okre�lenie, ile osób popiera podobny �deka-
log� i nim siê kieruje w ¿yciu, niemniej jednak musi martwiæ takie podej�cie do
¿ycia, nawet gdyby ono dotyczy³o tylko jednego m³odego cz³owieka. W niniej-
szym opracowaniu nie chodzi³o o to, aby wykazaæ b³êdne podej�cie m³odych
ludzi do niektórych spraw i potêpiæ ich. Naj³atwiej jest potêpiaæ innych. Raczej
chodzi³o o to, aby tak¿e doro�li postawili sobie pytanie, czy w³a�nie jako osoby
doros³e daj¹ dobry przyk³ad m³odemu pokoleniu. Ludzie doro�li s¹ odpowie-
dzialni za postawê m³odych i wspó³odpowiedzialni za ich z³e czyny z powodu
zgorszenia, które wywo³uj¹ swym niemoralnym postêpowaniem.

Bior¹c pod uwagê b³êdne rozumienie niektórych czê�ci Dekalogu, nale¿y
podj¹æ wieloaspektowy wysi³ek w kierunku formowania sumienia m³odego
pokolenia. Harmonijna wspó³praca w tej materii rodziców, nauczycieli, kate-
chetów, ksiê¿y, ludzi polityki i mass mediów mo¿e przynie�æ dobre wyniki.
M³odzie¿ jest przysz³o�ci¹ ojczyzny, Ko�cio³a i �wiata. Od �dzi�� zale¿y �jutro�
�rodowiska, w którym przyjdzie ¿yæ ludzko�ci.

Sommario

IL DECALOGO COME PAROLA DI DIO ALL�UOMO E SUA RICEZIONE

DA PARTE DELLA GIOVENTÙ

Benedetto XVI, nell�esortazione apostolica Verbum Domini presenta Dio che
parla all�uomo da amico. Uno dei segni dell�amicizia di Dio verso l�uomo è il Decalogo
� le dieci parole di Dio agli uomini.

L�articolo prende in esame un �decalogo� fatto da alcuni giovani polacchi a somi-
glianza del Decalogo, che il Dio dell�antica Alleanza trasmise al suo popolo per mezzo
di Mosè. Ecco la proposta del moderno �decalogo� della gioventù:

Non uccidere gli altri.
Non uccidere se stesso.
Onora il padre e la madre � se se la meritano.
Genitori, parlate con i vostri figli.
Dì le menzogne, questo ti lascia vivere più comodo.
Ruba, quando devi; quando hai l�occasione.
Ama, ma rispetta il tuo corpo! Bisogna sapere dove, quando e con chi.

58 J. Grabowska, Kradnij..., art. cyt.
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Senza frequentare la chiesa puoi essere buon uomo e cattolico.
Non invidiare coloro che vogliono farsi vedere � non vale la pena.
Rispetta se stesso e gli altri.
L�articolo si sofferma soprattutto a far vedere che i �comandamenti� dal 5 al 8

devono far preoccupare in quanto non sono in sintonia con i Commandamenti di Dio.
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