
Lekcja Prawa

Znasz przykazania?
�Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzo³ó¿, nie kradnij, nie mów fa³szywego �wiadectwa, nie oszukuj, czcij ojca swego i matkê.

A on mu odpowiedzia³: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzega³em od m³odo�ci mojej. Wtedy Jezus spojrza³ nañ z mi³o�ci¹ i rzek³
mu: Jednego ci brak; id�, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a bêdziesz mia³ skarb w niebie, po czym przyjd� i na�laduj
mnie.� � Mar. 10:19-21 (NP)

�Co mam czyniæ, aby odziedziczyæ ¿ywot wieczny?� Pytanie to
zada³ Panu Jezusowi pewien cz³owiek, którego ewangeli�ci nazy-
waj¹ bogatym, m³odzieñcem i ksiêciem (Mat. 19:16-24; Mar.
10:17-23; £uk. 18:18-25). Pan Jezus odpowiada pytaniem na py-
tanie: �Znasz przykazania?� Mateusz relacjonuje odpowied� Mi-
strza bardziej bezpo�rednio: �Je�li chcesz wej�æ do ¿ywota, prze-
strzegaj przykazañ�. Na pytanie m³odzieñca: �Których?� Pan
Jezus wymienia w zale¿no�ci od relacji piêæ lub sze�æ przykazañ.
Nie zapominaj¹c o tym, ¿e to nie przestrzeganie przykazañ, ale
bogactwo by³o dla m³odzieñca zawad¹ na drodze do ¿ywota, za-
trzymamy siê nad wymienionymi przez Pana Jezusa przykazania-
mi. Obok nich wypiszemy tak¿e przykazania, które wymieni³ �w.
Pawe³ w Li�cie do Rzymian 13:9.

Poni¿sze zestawienie nasuwa kilka spostrze¿eñ:

1. Wymienione zosta³y wy³¹cznie przykazania odnosz¹ce siê do
bli�niego, pominiête za� przykazania �Boskie�.
2. Przykazanie o czci dla rodziców znajduje siê na koñcu.
3. W niektórych relacjach przestawiona jest kolejno�æ przykazañ
�nie zabijaj i �nie cudzo³ó¿�.
4. W relacji �w. Marka pojawia siê nie wystêpuj¹ce gdzie indziej
przykazanie �nie oszukuj�.

1. Przykazania mi³o�ci bli�niego. Pan Jezus wymieni³ przy-
kazania, które sam stre�ci³ w jednym: �Mi³uj bli�niego swego jak
siebie samego�. Zaliczy³ do nich piêæ przykazañ, znajduj¹cych siê
wed³ug naszego sposobu numerowania na pozycjach od 5 do 9.
�w. Pawe³ zalicza do tej grupy tak¿e przykazanie dziesi¹te �nie
po¿¹daj�. W Ewangelii �w. Marka pojawia siê dodatkowo nie
wystêpuj¹ce gdzie indziej przykazanie �nie oszukuj�. Daje to ³¹cz-
nie siedem przykazañ stanowi¹cych rozwiniêcie nakazu mi³owa-
nia bli�niego jak samego siebie. Wynika z tego, ¿e przykazanie
czwarte o przestrzeganiu sabatu zosta³o zaliczone do przykazañ
�Boskich� choæ i ono zawiera elementy mi³o�ci bli�niego.

2. Przykazanie o czci dla rodziców. Wymienienie tego przy-
kazania na koñcu wydaje siê mieæ zwi¹zek z podzia³em przykazañ
na dwie tablice. Dziesiêæ przykazañ zosta³o zapisane przez Boga
na dwóch tablicach: �Potem Moj¿esz odwróci³ siê i zszed³ z góry,
maj¹c w rêku dwie tablice �wiadectwa, tablice zapisane z obu
stron; z jednej i z drugiej strony by³y one zapisane� � 2 Moj¿.
32:15 (NB). Biblia nic nie mówi o tym, w jaki sposób by³y po-

dzielone przykazania. Wiadomo tylko, ¿e by³o ich dziesiêæ: �I
napisa³ na tablicach s³owa przymierza - Dziesiêæ S³ów� � 2 Moj¿.
34:28 (BT, por. 5 Moj¿ 4:13, 10:4).

Najogólniej mówi¹c, istniej¹ trzy tradycje podzia³u zapisu 2
Moj¿. 20:2-17 (oraz 5 Moj¿. 5:6-21) na dziesiêæ przykazañ. Naj-
starsza, po�wiadczona przez Filona z Aleksandrii (ok. 20 r. p.n.e.
- 50 r. n.e.) oraz Józefa Flawiusza (ok. 37-93 r. n.e.) i przyjêta
przez wiêkszo�æ protestantów z wyj¹tkiem luteran, dzieli przyka-
zania w nastêpuj¹cy sposób: (1) zakaz posiadania obcych bogów
(2) zakaz czynienia obrazów (3) zakaz brania imienia Bo¿ego nada-
remno (4) nakaz �wiêcenia sabatu (5) nakaz czci dla rodziców (6)
zakaz zabijania (7) zakaz cudzo³o¿enia (8) zakaz kradzie¿y (9)
zakaz fa³szywego �wiadczenia (10) zakaz po¿¹dania.

Augustyn (354-430 r. n.e.), a za nim katolicy i luteranie, po³¹-
czy³ przykazania (1) i (2), gdy¿ gramatycznie rzeczywi�cie siê one
³¹cz¹, a przykazanie (10) rozdzieli³ na dwa, za 5 Moj¿. 5:21 na (a)
zakaz po¿¹dania ¿ony bli�niego oraz (b) zakaz po¿¹dania domu
bli�niego i innych jego dóbr. W tek�cie tego przykazania rzeczy-
wi�cie dwa razy wystêpuje zakaz �nie po¿¹daj�. Z tym ¿e w 2
Moj¿. 20:17 jest inna kolejno�æ i najpierw wystêpuje zakaz po¿¹-
dania domu, a potem zakaz po¿¹dania ¿ony bli�niego oraz innych
jego dóbr. Tak¹ te¿ kolejno�æ uznaj¹ luteranie.

¯ydzi, podobnie jak Augustyn, ³¹cz¹ przykazania o nieposia-
daniu obcych bogów i nieczynieniu obrazów. Z tym, ¿e jest to dla
nich przykazanie drugie, gdy¿ jako pierwsze wyró¿niaj¹ zdanie:
�Jam jest Pan Bóg twój, którym ciê wywiód³ z ziemi Egipskiej, z
domu niewoli.�

Podobne ró¿nice towarzysz¹ zagadnieniu podzia³u przykazañ
na dwie tablice. Wiêkszo�æ komentatorów chrze�cijañskich uwa-
¿a, ¿e na pierwszej tablicy znalaz³y siê przykazania 1-4 (wg. Au-
gustyna i luteran 1-3), czyli wed³ug nich pierwszym przykazaniem
drugiej tablicy by³by nakaz czci dla rodziców. Jednak wed³ug star-
szej tradycji po�wiadczonej przez Filona z Aleksandrii i przyjêtej
przez ̄ ydów przykazania by³y podzielone równo, po piêæ na ka¿-
dej tablicy, czyli przykazanie o czci dla rodziców by³o ostatnim
zapisem na pierwszej tablicy.

Ten drugi, starszy pogl¹d potwierdza tak¿e �w. Pawe³, który w
Rzym. 13:9 w ogóle nie wymienia przykazania o czci dla rodzi-
ców, czyli ogranicza siê do piêciu przykazañ drugiej tablicy.
Umieszczenie tego przykazania przez Pana Jezusa na samym koñ-

�w. Mateusz �w. Marek �w. £ukasz �w. Pawe³

· Nie zabijaj · Nie zabijaj · Nie cudzo³ó¿ · Nie cudzo³ó¿
· Nie cudzo³ó¿ · Nie cudzo³ó¿ · Nie zabijaj · Nie zabijaj
· Nie kradnij · Nie kradnij · Nie kradnij · Nie kradnij
· Nie mów fa³szywego

�wiadectwa
· Nie mów fa³szywego

�wiadectwa
· Nie mów fa³szywego

�wiadectwa
· Nie mów fa³szywego

�wiadectwa *

· Czcij ojca i matkê · Nie oszukuj * · Czcij ojca swego i matkê
swoj¹

· Nie po¿¹daj

· Mi³uj bli�niego swego
jak siebie samego

· Czcij ojca swego i matkê · Mi³uj bli�niego swego
jak siebie samego

* Wed³ug Kodeksu Synaickiego. Kodeksy Watykañski i Aleksandryjski pomijaj¹ w Rzym. �nie mów fa³szywego �wiadectwa�. Watykañski w E
�w. Marka pomija �nie oszukuj� za� Aleksandryjski i Bezy w tej samej Ewangelii maj¹ odwrotn¹ kolejno�æ przykazañ �nie zabijaj� oraz �nie
cudzo³ó¿�. Powy¿sze listy przykazañ odpowiadaj¹ Kodeksowi Synaickiemu.



cu Jego listy przykazañ �ludzkich� wydaje siê równie¿ potwier-
dzaæ pogl¹d, ¿e odwo³ywa³ siê on raczej do takiego podzia³u przy-
kazañ, który nakaz czczenia rodziców umieszcza³ jako ostatni za-
pis na pierwszej tablicy przykazañ �Bo¿ych�.

3. Kolejno�æ przykazañ (6) i (7). Septuaginta, czyli grecki
przek³ad Starego Testamentu z III w. p.n.e., wymienia przykaza-
nia w nieco innej kolejno�ci ni¿ znany nam tekst hebrajski. Doty-
czy to przykazañ (6), (7) i (8). W 2 Moj¿. 20:13-15 najpierw wy-
mienione jest przykazanie �nie cudzo³ó¿�, potem �nie kradnij� i
dopiero po nich �nie zabijaj�. W 5 Moj¿ 5:17-18 Septuaginta ma
najpierw zakaz cudzo³óstwa a potem zakaz zabijania. Tak wiêc w
obydwu miejscach pierwszym przykazaniem drugiej tablicy jest
wed³ug Septuaginty zakaz cudzo³óstwa. Tak¹ kolejno�æ (6) i (7)
przykazania potwierdza Filon z Aleksandrii, przywi¹zuj¹c do niej
do�æ istotne znaczenie. W ten sposób bowiem i pierwsza, i druga
tablica zaczyna³yby siê od zakazu cudzo³óstwa. Pierwsze przyka-
zanie zakazuje cudzo³óstwa w znaczeniu duchowym, za� pierw-
sze przykazanie drugiej tablicy zakazywa³oby cudzo³óstwa ciele-
snego. Wydaje siê, ¿e równie¿ chrze�cijañscy pisarze wywodz¹cy
siê z krêgu jêzyka greckiego, jak �w. £ukasz i �w. Pawe³, w takiej
w³a�nie kolejno�ci wymieniaj¹ te dwa przykazania. Sam Pan Je-
zus potwierdza jednak kolejno�æ przykazañ (6) i (7) tak jak wystê-
puj¹ one w  tek�cie hebrajskim. W kazaniu na górze omawia naj-
pierw zagadnienie zabójstwa, a potem cudzo³óstwa (Mat. 5:21-
22,27-28).

4. Nie oszukuj. Nie³atwo doprawdy odgadn¹æ, sk¹d miêdzy
znanymi przykazaniami Dekalogu (z gr. �deka logoi� czyli �dzie-
siêæ s³ów�) znalaz³o siê przykazanie: �Nie oszukuj�. Pan Jezus
odwo³ywa³ siê przecie¿ do przykazañ znanych pobo¿nemu m³o-
dzieñcowi. Byæ mo¿e nale¿a³oby podzieliæ w¹tpliwo�ci redaktora
Kodeksu Watykañskiego, który pomija te s³owa. Pozosta³e opisy
tego wydarzenia nie potwierdzaj¹ bowiem wersji �w. Marka.

Byæ mo¿e zakaz oszukiwania stanowi komentarz Pana Jezusa
do dziesi¹tego przykazania. Przecie¿ to w³a�nie po¿¹dliwo�æ jest
najczêstsz¹ przyczyn¹ oszustwa. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e jest to roz-
winiêcie przykazania o zakazie fa³szywego �wiadczenia. Jeszcze
inni s¹dz¹, ¿e Pan Jezus nawi¹za³ do przepisu o wynagrodzeniach
dla pracowników najemnych: �Nie czyñ krzywdy najemnikowi,
biedakowi i ubogiemu z twoich braci albo z obcych przybyszów,
którzy s¹ w twojej ziemi, w twoich bramach. W tym samym dniu,
kiedy wykona³ swoj¹ pracê, dasz mu jego zap³atê, przed zacho-
dem s³oñca, gdy¿ on jest biedny i z tego siê utrzymuje, aby nie
wo³a³ do Pana przeciwko tobie, bo mia³by� grzech� � 5 Moj¿.
24:14-15 (NB).

Prorokuj¹c przeciwko bogaczom �w. Jakub odwo³uje siê do
tego w³a�nie przepisu: �Oto, zap³ata robotników, którzy ¿êli kra-
iny wasze, od was zatrzymana wo³a, a wo³ania ¿eñców wesz³y do
uszów Pana zastêpów� � Jak. 5:4. S³owo �zatrzymana� przet³u-
maczone jest z tego samego s³owa greckiego, które w Ew. �w. Marka

prze³o¿ono na polskie �oszukuj�. Bogaty ksi¹¿ê, który zapewne
zatrudnia³ robotników rolnych, musia³ znaæ przepis o wyp³acaniu
wynagrodzenia przed zachodem s³oñca. Byæ mo¿e to w³a�nie mia³
na my�li Pan Jezus pytaj¹c m³odzieñca, czy zna przykazania.

�Tego wszystkiego przestrzega³em�. M³odzieniec liczy³ praw-
dopodobnie na to, ¿e po takim o�wiadczeniu us³yszy od Rabbiego
pochwa³ê swej pobo¿no�ci. I tu chyba tkwi tajemnica doboru przy-
kazañ, które przywo³uje na pamiêæ Wielki Nauczyciel. Pobo¿ne-
mu cz³owiekowi jest do�æ ³atwo oceniæ, ¿e nikogo nie zabi³, nie
cudzo³o¿y³, nie krad³, nie k³ama³ i nie oszukiwa³. Niejeden z nas
chêtnie pochwali³by siê przed Bogiem, a mo¿e i przed innymi lud�-
mi, ¿e nigdy takich rzeczy nie czyni³. W taki sposób bardzo prêd-
ko mo¿emy poczuæ siê lepsi od wielu jawnych grzeszników, któ-
rzy zabijaj¹, cudzo³o¿¹, kradn¹, k³ami¹ i oszukuj¹.

�Jezus spojrza³ na niego z mi³o�ci¹�. Jego celem by³o rato-
wanie cz³owieka, który szuka³ drogi do ¿ycia, s¹dz¹c, ¿e jest nie-
daleko Królestwa, gdy tymczasem grozi³a mu niechybna �mieræ.
To dlatego zgani³ go wcze�niej za pos³ugiwanie siê pochlebstwem:
�Czemu mnie nazywasz dobrym�. Chrystus pragn¹³ otworzyæ m³o-
demu ksiêciu drogê do zbawienia. Odwie�æ go od pod�wiadome-
go przekonania o w³asnej sprawiedliwo�ci i wskazaæ na istotne
zagro¿enie. �Chrystus, mówi¹c bogatemu m³odzieñcowi, by sprze-
da³ wszystko, co ma i rozda³ ubogim, nie my�la³ o ubogich, ale o
m³odzieñcu� (4 tom, str. 498). Nawet gdyby przeznaczyæ na cele
charytatywne bogactwa wszystkich najbogatszych ludzi tego �wia-
ta, to i tak nie rozwi¹za³oby to problemu nêdzy. Jednak zamkniête
skarbce bogaczy zamykaj¹ czêsto im samym drogê do ¿ywota.
Przywi¹zanie do wygody i dostatku sprawia, ¿e cel ¿ycia � skarb �
ulokowany jest na ziemi, w doczesno�ci. Nawet przestrzeganie
przykazañ, zw³aszcza tych �ludzkich�, mo¿e byæ przejawem reali-
zacji ziemskich celów � �porz¹dnego ¿ycia� i s³u¿yæ uzyskaniu
doczesnych b³ogos³awieñstw, które powinny wedle oczekiwañ
�bogatych ksi¹¿¹t� objawiæ siê jeszcze wiêksz¹ wygod¹ i jeszcze
wiêkszym dostatkiem.

�Bêdziesz mia³ skarb w niebie�. Tylko oderwanie siê od do-
czesno�ci i ulokowanie swych nadziei w lepszej przysz³o�ci Kró-
lestwa stanowi dostateczn¹ podstawê do na�ladowania Pana Jezu-
sa. Nadzieja i têsknota jest rzecz¹ naturaln¹ u ludzi biednych i
uci�nionych. Bogatym, którzy ju¿ teraz realizuj¹ swoje têsknoty i
marzenia, jest niezmiernie trudno ¿yæ nadziej¹ przysz³o�ci. Na
szczê�cie nawet i bogatym ¿ycie czasami doskwiera. I warto na-
uczyæ siê ceniæ sobie ka¿dy cierñ na drodze, bo to on w³a�nie roz-
wija niezbêdn¹ têsknotê za Królestwem. Samozadowolenie jest
najwiêkszym wrogiem zbawienia.

Pan Jezus zachêca swych na�ladowców do poznawania i czy-
nienia przykazañ. Jednak tylko pozbycie siê samozadowolenia i
oderwanie serca od rzeczy doczesnych otwiera drogê do ¿ywota i
skarbu w niebie.

Na Stra¿y 5/00


