Na świecie żyje dzisiaj około 7 miliardów ludzi. Żyją w różnych krajach, o różnym stopniu rozwoju
cywilizacyjnego, i w różnych religiach, także ateiści, czyli ludzie niewierzący- tak przynajmniej się określają.
Równie dużo nas łączy, co i dzieli.
Dzisiaj jednak stawiamy jedno pytanie: czy wszystkich
ludzi żyjących na ziemi, obowiązują te same zasady
postępowania, czy też są różne i zależą np. od miejsca
zamieszkania, czy wyznawanej religii.
Odpowiedź daje nam dzisiejsze pierwsze czytanie,
pochodzące z Księgi Wyjścia, czyli z drugiej księgi Pisma
Świętego.
Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną…
Co to jest? Jak nazywamy te zasady?
Nazywamy je Przykazaniami Bożymi – Dekalogiem.
Myślę , że je umiemy jak Amen w pacierzu.
Czy obowiązują wszystkich?
Odpowiedź jest jednoznaczna i brzmi : Wszystkich bez wyjątku – nawet niewierzących!
Dlaczego tak jest?

Przykazania Boże są tzw. Prawami Naturalnymi, czyli prawami wpisanymi w naturę człowieka. Każdy, kto
rodzi się człowiekiem, ma w sobie wpisane, co dobre, a co złe.
Dla jasności pewien obraz. Wszyscy znamy historię Tarzana. Był synem rodziny brytyjskiej, którą
buntownicy umieścili na bezludnej wyspie. Rodzice zmarli, kiedy Tarzan był jeszcze niemowlakiem. Zaopiekowały się
nim małpy.
Nikt mu nie mówił, co dobre, a co złe, a jednak sam wiedział,
że zabijanie to złe, że trzeba budować wspólnotę itd.
To trochę tak, jak z małą kaczuszką, która co dopiero
wykluła się z jajka, a już ciągnie ją do wody i umie zaraz
pływać. Jest to zakodowane w jej kaczej naturze.
Każdy, kto ma ludzką naturę, ma w sobie wpisane
prawa naturalne, zasady życia i postępowania. Wpisał je w
nas Stwórca. Tak, jak wyposażył ludzi w ludzką naturę, czyli
duszę i ciało, tak wpisał w nas co dobre, a co złe.
Tych praw naturalnych jest ponad 100.
Bóg wybrał 10 z nich, które uważamy za najbardziej
podstawowe z podstawowych, i zostały nazwane
Przykazaniami Bożymi.
Są prawami naturalnymi, obowiązują więc również tych, którzy podają się za niewierzących. Przecież
niewierzący nie może powiedzieć, jestem niewierzący, więc nie obowiązuje mnie Przykazanie Nie zabijaj.
Na straży zachowywania tych zasad w każdym z nas stoi strażnik, którego nazywamy sumieniem.
Sumienie mówi niezmiennie : czyń dobrze, zła unikaj.
Ale sumienie trzeba nieustannie wychowywać
Co go wychowuje?

Głos zewnętrzny
- Głos rodziców – to oni wychowują, czyli przypominają , co
dobre , a co złe.
Wychowuje też prawo stanowione przez ludzi.
Poszczególne kraje stanowią swoje prawa.
Te prawa stanowione przez ludzi muszą być zgodne z
Prawem Naturalnym . Jeśli np. w danym kraju parlament
ustalił dopuszczalność aborcji, to, choć Przykazanie Boże
mówi Nie zabijaj, to jednak myślenie nasze często jest takie,
że jeśli prawo na coś pozwala, to nie jest to złe. Ten głos
Boga w nas cichnie, sumienie zostaje zagłuszone tym
głośnym głosem świata – możesz zabijać.
Jakie cechy ma Prawo Boże:
- jest powszechne- obowiązuje wszystkich ludzi niezależnie
od miejsca zamieszkania , koloru skóry i światopoglądu.
- jest niezmienne - od początku świata do końca świata.
Możemy być pewni, że jeśli ten świat będzie istniał jeszcze za
tysiąc lat czy 10 tysięcy lat, to w naturze człowieka będą
wpisane te same zasady
- nie ma od nich dyspensy – ustanowił go Pan Bóg i żaden człowiek nie może udzielić od niego dyspensy, czyli
chwilowego zwolnienia z Jego zachowywania.
Czy życie wg Przykazań Bożych jest łatwe czy trudne.

Musimy mieć świadomość tego, że żyjąc wg tych zasad, układamy w najlepszy z możliwych scenariusz życia na
ziemi i bezpiecznie zmierzamy na spotkanie z Bogiem w wieczności.
Ale jest też szatan, i jak to nieraz słyszymy, nie można szatanowi zarzucić lenistwa. Jest pracowity.
Nieustannie kusi.
Jest pewne opowiadanie:
Przy ognisku stary wódz indiański przemówił do dzieci: Musicie o tym wiedzieć, że w każdym człowieku żyją
dwa wilki, które nieustannie ze sobą walczą. Jeden
z nich symbolizuje wszystko, co jest w człowieku
szlachetne i wspaniałe, a drugi reprezentuje
przeciwieństwo tego pierwszego. A który z tych
wilków wygrywa? Zapytało jedno z dzieci. – Ten,
którego nakarmisz – odpowiedział stary Indianin.
W Dekalogu, w dokładnym tłumaczeniu
Bóg mówi tak: „ Jeśli będziesz wpatrzony we Mnie,
obiecuję ci, że nie będziesz zabijał, nie będziesz
cudzołożył, nie będziesz kradł.
Wpatrzenie się w Boga , karmienie się
Bogiem jest siłą do zachowywania 10 Bożych
Słów, bo to dosłownie znaczy słowo Dekalog.
Każdego dnia do modlitwy porannej powinien być dołożony Dekalog, aby wiedzieć, jak postępować.
Zakończmy to dzisiejsze rozważanie Słowa Bożego wspólnym odmówieniem Dziesięciu Bożych Przykazań….

