„Nezabiješ- nezavraždíš.“ Co to znamená?
Žádný člověk nesmí vzít sobě ani nikomu jinému život nebo mu upírat šanci na život. Každý
člověk je nekonečně vzácný. Nikoho nesmím nenávidět s nikým nesmím zacházet nelaskavě
nebo k němu chovat nesmiřitelnou zášť.

Život a tělesné zdraví jsou cenné dary od Boha. Máme o ně rozumně pečovat a brát přitom v úvahu
potřeby druhých a obecné dobro. (Zkus si na to vzpomenout, až se ti nebude chtít nasazovat si roušku,
než vyrazíš ven

)

Páté přikázání chrání život každého člověka. Nikdo nesmí člověka poškozovat a ničit na duši.
Provokovat druhého k násilí je stejně tak špatné jako násilí používat.
Také ten, kdo odmítá pomoci těm, kdo trpí nouzí se prohřešuje proti pátému přikázání. Těžce zraňuje
i ten, kdo o druhém mluví špatně, šikanuje ho.
Naopak se neproviňuje ten, kdo zabije druhého člověka v nutné sebeobraně. Ani vojáci a policisté, kteří
brání ostatní proti násilníkům se nedopouštějí hříchu. Oprávněná obrana je uplatněním práva na život
svůj a život druhých. Obrana však nesmí užít většího násilí, než je nezbytné.
Zabít/zavraždit: páté přikázání se často překládá jako „nezabiješ“. Ale hebrejský výraz ratsach bychom
měli překládat spíše jako „vraždit“. Nemíní se tím každé zabíjení (třeba porážka hospodářských zvířat),
ale zločin, který vede k usmrcení druhého.
Páté přikázání by se dalo říct také takto: Nepoužívej

násilí.

Násilí plodí jen další násilí. Násilí zabíjí lásku a živí nenávist. Dobrovolná nenávist odporuje lásce. Kdo
nenávidí nemůže být šťastný.

Páté přikázání pamatuje i na celý živý svět kolem nás jako je
příroda či zvířata. Bůh dal člověku právo nad nimi vládnout a
využívat je ke své obživě. Nesmí však bezdůvodně přírodu ničit
nebo týrat zvířata. Má s nimi zacházet moudře jako s Božím
darem.
Úkolem Ježíšových učedníků je vnášet lásku do všeho, co dělají,
kam přicházejí, s čím pracují. Čím více budeme hledat na světě
kolem nás to dobré, tím méně času nám zbude, abychom ho
ničili.

Ježíš a páté přikázání.
Přečti si s rodiči úryvek z evangelia Mt 5,21-22 a zkuste společně vymyslet, co všechno je v něm
obsaženo a jak bys to srozumitelně vysvětlil svému kamarádovi.

Chraň to, co je vzácné.
Z přírody získáváme mnoho důležitého pro život, ale ani její zásoby nejsou nevyčerpatelné. Je třeba
s nimi zacházet ohleduplně a zbytečně přírodu nezatěžovat. Třídíte třeba doma odpad? Dáváš si pozor
na to, do jakého koše vyhazuješ odpadky? Zkus na to zaměřit.

Buď hrdinou.
Možná jsi ještě nikomu nezachránil život tak, jak to bývá ve filmech. Někdy ale můžeš být svědkem
toho, když je někomu ubližováno, například šikanováním, bitím, trapnými poznámkami na jeho adresu
a podobně. Postavit se za slabšího může být velkým hrdinstvím, které v důsledku může i zachránit život.
Podařilo se ti někdy se někoho zastat?

Nikdo nemůže být přehlížen,
odmítnut, vysmíván nebo zničen.
V každém člověku jsi ty, Bože,
v každé tváři je obtisknutý tvůj obraz.
Pomoz mi vidět tě ve svých bližních
a otevřít pro ně své srdce.

