Artykuł piąty
PIĄTE PRZYKAZANIE
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).
2258 "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".
I. Poszanowanie życia ludzkiego
Świadectwo Historii Świętej
2259 Pismo święte w opisie zabójstwa Abla przez jego brata Kaina ukazuje od początku
historii ludzkości obecność w człowieku gniewu i pożądliwości, skutków grzechu
pierworodnego. Człowiek stał się nieprzyjacielem swego bliźniego. Bóg osądza zbrodniczość
tego bratobójstwa: "Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku Mnie... Bądź więc teraz
przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną
przez ciebie" (Rdz 4,10-11).
2260 Przymierze Boga i ludzkości przypomina o Bożym darze życia i o zbrodniczej
przemocy człowieka:
Upomnę się o waszą krew przez wzgląd na wasze życie... [Jeśli] kto przeleje krew ludzką,
przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek został stworzony na obraz Boga (Rdz 9,
5-6).
Stary Testament zawsze uważał krew za święty znak życia. Pouczenie to jest konieczne
w każdym czasie.
2261 Pismo święte określa szczegółowo zakaz zawarty w piątym przykazaniu: "Nie wydasz
wyroku śmierci na niewinnego i sprawiedliwego" (Wj 23, 7). Zamierzone zabójstwo
niewinnego człowieka pozostaje w poważnej sprzeczności z godnością osoby ludzkiej, ze
"złotą zasadą" i ze świętością Stwórcy. Prawo, które tego zakazuje, jest prawem powszechnie
obowiązującym: obowiązuje wszystkich i każdego, zawsze i wszędzie.
2262 W Kazaniu na Górze Pan przypomina przykazanie: "Nie zabijaj!" (Mt 5, 21) i dodaje do
niego zakaz gniewu, nienawiści i odwetu. Co więcej, Chrystus żąda od swojego ucznia
nadstawiania drugiego policzka, miłowania nieprzyjaciół. On sam nie bronił się i kazał
Piotrowi schować miecz do pochwy.
Uprawniona obrona
2263 Uprawniona obrona osób i społeczności nie jest wyjątkiem od zakazu zabijania
niewinnego człowieka, czyli dobrowolnego zabójstwa. "Z samoobrony... może wyniknąć

dwojaki skutek: zachowanie własnego życia oraz zabójstwo napastnika... Pierwszy
zamierzony, a drugi nie zamierzony.
2264 Miłość samego siebie pozostaje podstawową zasadą moralności. Jest zatem uprawnione
domaganie się przestrzegania własnego prawa do życia. Kto broni swojego życia, nie jest
winny zabójstwa, nawet jeśli jest zmuszony zadać swemu napastnikowi śmiertelny cios:
Jeśli ktoś w obronie własnego życia używa większej siły, niż potrzeba, będzie to niegodziwe.
Dozwolona jest natomiast samoobrona, w której ktoś w sposób umiarkowany odpiera
przemoc... Nie jest natomiast konieczne do zbawienia, by ktoś celem uniknięcia śmierci
napastnika zaniechał czynności potrzebnej do należnej samoobrony, gdyż człowiek powinien
bardziej troszczyć się o własne życie niż o życie cudze.
2265 Uprawniona obrona może być nie tylko prawem, ale poważnym obowiązkiem tego, kto
jest odpowiedzialny za życie drugiej osoby. Obrona dobra wspólnego wymaga, aby
niesprawiedliwy napastnik został pozbawiony możliwości wyrządzania szkody. Z tej racji
prawowita władza ma obowiązek uciec się nawet do broni, aby odeprzeć napadających na
wspólnotę cywilną powierzoną jej odpowiedzialności.
2266 Wysiłek państwa, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się zachowań, które łamią
prawa człowieka i podstawowe zasady obywatelskiego życia wspólnego, odpowiada
wymaganiu ochrony dobra wspólnego. Prawowita władza publiczna ma prawo i obowiązek
wymierzania kar proporcjonalnych do wagi przestępstwa.
Pierwszym celem kary jest naprawienie nieporządku wywołanego przez wykroczenie. Gdy
kara jest dobrowolnie przyjęta przez winowajcę, ma wartość zadośćuczynienia. Poza
ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa osób kara ma wartość leczniczą; powinna
w miarę możliwości przyczynić się do poprawy winowajcy.
2267 Kiedy tożsamość i odpowiedzialność winowajcy są w pełni udowodnione, tradycyjne
nauczanie Kościoła nie wyklucza zastosowania kary śmierci, jeśli jest ona jedynym
dostępnym sposobem skutecznej ochrony ludzkiego życia przed niesprawiedliwym
napastnikiem.
Jeżeli jednak środki bezkrwawe wystarczą do obrony i zachowania bezpieczeństwa
osób przed napastnikiem, władza powinna ograniczyć się do tych środków, ponieważ są
bardziej zgodne z konkretnymi uwarunkowaniami dobra wspólnego i bardziej odpowiadają
godności osoby ludzkiej.
Istotnie dzisiaj, biorąc pod uwagę możliwości, jakimi dysponuje państwo, aby skutecznie
ukarać zbrodnię i unieszkodliwić tego, kto ją popełnił, nie odbierając mu ostatecznie
możliwości skruchy, przypadki absolutnej konieczności usunięcia winowajcy "są bardzo
rzadkie, a być może już nie zdarzają się wcale".
Zabójstwo zamierzone
2268 Piąte przykazanie zakazuje pod grzechem ciężkim zabójstwa bezpośredniego
i zamierzonego. Zabójca i ci, którzy dobrowolnie współdziałają w zabójstwie, popełniają
grzech, który woła o pomstę do nieba.
Dzieciobójstwo, bratobójstwo, zabójstwo rodziców i zabójstwo współmałżonka są
szczególnie ciężkimi przestępstwami z powodu naruszenia więzi naturalnych. Względy
eugeniczne lub higiena społeczna nie mogą usprawiedliwić żadnego zabójstwa, choćby było
nakazane przez władze publiczne.

2269 Piąte przykazanie zakazuje także podejmowania jakichkolwiek działań z intencją
spowodowania pośrednio śmierci osoby. Prawo moralne zakazuje narażania kogoś bez
ważnego powodu na śmiertelne ryzyko oraz odmówienia pomocy osobie będącej
w niebezpieczeństwie.
Zgoda społeczności ludzkiej na klęski głodu bez prób zaradzenia im jest skandaliczną
niesprawiedliwością i poważną winą. Przez lichwiarstwo i chęć zarobku, powodujące głód
i śmierć swoich współbraci, spekulanci pośrednio popełniają zabójstwo, za które są
odpowiedzialni.
Zabójstwo niezamierzone nie pociąga odpowiedzialności moralnej. Nie jest się jednak
wolnym od poważnej winy, jeśli bez uzasadnionych powodów działało się w sposób, który
spowodował śmierć, nawet bez intencji jej zadania.
Przerywanie ciąży
2270 Życie ludzkie od chwili poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposób
absolutny. Już od pierwszej chwili swego istnienia istota ludzka powinna mieć przyznane
prawa osoby, wśród nich nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty do życia.
Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem
cię (Jr 1, 5).
Nie tajna Ci moja istota,
kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi (Ps 139, 15).
2271 Kościół od początku twierdził, że jest złem moralnym każde spowodowane przerwanie
ciąży. Nauczanie na ten temat nie uległo zmianie i pozostaje niezmienne. Bezpośrednie
przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel lub środek, jest głęboko sprzeczne z prawem
moralnym.
Nie będziesz zabijał płodu przez przerwanie ciąży ani nie zabijesz nowo narodzonego.
Bóg... Pan życia, powierzył ludziom wzniosłą posługę strzeżenia życia, którą człowiek
powinien wypełniać w sposób godny siebie. Należy więc z największą troską ochraniać życie
od samego jego poczęcia; przerwanie ciąży, jak i dzieciobójstwo są okropnymi
przestępstwami.
2272 Formalne współdziałanie w przerywaniu ciąży stanowi poważne wykroczenie. Kościół
nakłada kanoniczną karę ekskomuniki za to przestępstwo przeciw życiu ludzkiemu. "Kto
powoduje przerwanie ciąży, po zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice wiążącej mocą
samego prawa", "przez sam fakt popełnienia przestępstwa", na warunkach przewidzianych
przez prawo. Kościół nie zamierza przez to ograniczać zakresu miłosierdzia. Ukazuje ciężar
popełnionej zbrodni, szkodę nie do naprawienia wyrządzoną niewinnie zamordowanemu
dziecku, jego rodzicom i całemu społeczeństwu.
2273 Niezbywalne prawo do życia każdej niewinnej istoty ludzkiej stanowi element
konstytutywny społeczeństwa cywilnego i jego prawodawstwa:
"Niezbywalne prawa osoby winny być uznawane i szanowane przez społeczeństwo cywilne
i władzę polityczną. Owe prawa człowieka nie zależą ani od poszczególnych jednostek, ani od
rodziców, ani nie są przywilejem pochodzącym od społeczeństwa lub państwa. Tkwią one
w naturze ludzkiej i są ściśle związane z osobą na mocy aktu stwórczego, od którego osoba
bierze swój początek. Wśród tych podstawowych praw należy wymienić... prawo do życia
i integralności fizycznej każdej istoty ludzkiej od chwili poczęcia aż do śmierci".

"W chwili, gdy jakieś prawo pozytywne pozbawia obrony pewną kategorię istot ludzkich,
których ze swej natury powinno bronić, państwo przez to samo neguje równość wszystkich
wobec prawa. Gdy państwo nie używa swej władzy w służbie praw każdego obywatela,
a w szczególności tego, który jest najsłabszy, zagrożone są podstawy praworządności
państwa... Wyrazem szacunku i opieki należnej mającemu urodzić się dziecku, począwszy od
chwili jego poczęcia, powinny być przewidziane przez prawodawstwo odpowiednie sankcje
karne za każde dobrowolne pogwałcenie jego praw".
2274 Ponieważ embrion powinien być uważany za osobę od chwili poczęcia, powinno się
bronić jego integralności, troszczyć się o niego i leczyć go w miarę możliwości jak każdą inną
istotę ludzką.
Diagnostyka prenatalna jest moralnie dozwolona, jeśli "szanuje życie oraz integralność
embrionu i płodu ludzkiego, dąży do jego ochrony albo do jego indywidualnego leczenia...
Sprzeciwia się prawu moralnemu wtedy, gdy w zależności od wyników prowadzi do
przerwania ciąży. Diagnostyka nie powinna pociągać za sobą wyroku śmierci".
2275 "Jak każdy zabieg medyczny na pacjencie, należy uznać za dopuszczalne zabiegi na
embrionie ludzkim, pod warunkiem że uszanują życie i integralność embrionu, nie narażając
go na ryzyko nieproporcjonalnie wielkie; gdy są podejmowane w celu leczenia, poprawy jego
stanu zdrowia lub dla ratowania zagrożonego życia".
"Wytwarzanie embrionów ludzkich po to, aby były używane jako <<materiał biologiczny>>,
jest niemoralne".
"Niektóre próby interwencji w dziedzictwo chromosomowe lub genetyczne nie mają
charakteru leczniczego, lecz zmierzają do wytwarzania istot ludzkich o określonej płci lub
innych wcześniej ustalonych właściwościach. Manipulacje te sprzeciwiają się również
godności osobowej istoty ludzkiej, jej integralności i tożsamości" jedynej, niepowtarzalnej.
Eutanazja
2276 Osoby, których sprawność życiowa jest ograniczona lub osłabiona, domagają się
szczególnego szacunku. Chorzy lub upośledzeni powinni być wspierani, by mogli prowadzić,
w takiej mierze, w jakiej to możliwe, normalne życie.
2277 Eutanazja bezpośrednia, niezależnie od motywów i środków, polega na położeniu kresu
życiu osób upośledzonych, chorych lub umierających. Jest ona moralnie niedopuszczalna.
W ten sposób działanie lub zaniechanie działania, które samo w sobie lub w zamierzeniu
zadaje śmierć, by zlikwidować ból, stanowi zabójstwo głęboko sprzeczne z godnością osoby
ludzkiej i z poszanowaniem Boga żywego, jej Stwórcy. Błąd w ocenie, w który można popaść
w dobrej wierze, nie zmienia natury tego zbrodniczego czynu, który zawsze należy potępić
i wykluczyć.
2278 Zaprzestanie zabiegów medycznych kosztownych, ryzykownych, nadzwyczajnych lub
niewspółmiernych do spodziewanych rezultatów może być uprawnione. Jest to odmowa
"uporczywej terapii". Nie zamierza się w ten sposób zadawać śmierci; przyjmuje się, że
w tym przypadku nie można jej przeszkodzić. Decyzje powinny być podjęte przez pacjenta,
jeśli ma do tego kompetencje i jest do tego zdolny; w przeciwnym razie - przez osoby
uprawnione, zawsze z poszanowaniem rozumnej woli i słusznych interesów pacjenta.
2279 Nawet jeśli śmierć jest uważana za nieuchronną, zwykłe zabiegi przysługujące osobie
chorej nie mogą być w sposób uprawniony przerywane. Stosowanie środków

przeciwbólowych, by ulżyć cierpieniom umierającego, nawet za cenę skrócenia jego życia,
może być moralnie zgodne z ludzką godnością, jeżeli śmierć nie jest zamierzona ani jako cel,
ani jako środek, lecz jedynie przewidywana i tolerowana jako nieunikniona. Opieka
paliatywna stanowi pierwszorzędną postać bezinteresownej miłości. Z tego tytułu powinna
być popierana.
Samobójstwo
2280 Każdy jest odpowiedzialny przed Bogiem za swoje życie, które od Niego otrzymał. Bóg
pozostaje najwyższym Panem życia. Jesteśmy obowiązani przyjąć je z wdzięcznością
i chronić je ze względu na Jego cześć i dla zbawienia naszych dusz. Jesteśmy zarządcami,
a nie właścicielami życia, które Bóg nam powierzył. Nie rozporządzamy nim.
2281 Samobójstwo zaprzecza naturalnemu dążeniu istoty ludzkiej do zachowania
i przedłużenia swojego życia. Pozostaje ono w głębokiej sprzeczności z należytą miłością
siebie. Jest także zniewagą miłości bliźniego, ponieważ w sposób nieuzasadniony zrywa
więzy solidarności ze społecznością rodzinną, narodową i ludzką, wobec których mamy
zobowiązania. Samobójstwo sprzeciwia się miłości Boga żywego.
2282 Samobójstwo popełnione z zamiarem dania "przykładu", zwłaszcza ludziom młodym,
nabiera dodatkowo ciężaru zgorszenia. Dobrowolne współdziałanie w samobójstwie jest
sprzeczne z prawem moralnym. Ciężkie zaburzenia psychiczne, strach lub poważna obawa
przed próbą, cierpieniem lub torturami mogą zmniejszyć odpowiedzialność samobójcy.
2283 Nie powinno się tracić nadziei dotyczącej wiecznego zbawienia osób, które odebrały
sobie życie. Bóg, w sobie wiadomy sposób, może dać im możliwość zbawiennego żalu.
Kościół modli się za ludzi, którzy odebrali sobie życie.
II. Poszanowanie godności człowieka
Poszanowanie duszy drugiego człowieka: zgorszenie
2284 Zgorszenie jest postawą lub zachowaniem, które prowadzi drugiego człowieka do
popełnienia zła. Ten, kto dopuszcza się zgorszenia, staje się kusicielem swego bliźniego.
Narusza cnotę i prawość; może doprowadzić swego brata do śmierci duchowej. Zgorszenie
jest poważnym wykroczeniem, jeśli uczynkiem lub zaniedbaniem dobrowolnie doprowadza
drugiego człowieka do poważnego wykroczenia.
2285 Zgorszenie nabiera szczególnego ciężaru ze względu na autorytet tych, którzy je
powodują, lub słabość tych, którzy go doznają. Nasz Pan wypowiedział takie przekleństwo:
"Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych... temu byłoby lepiej kamień
młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza" (Mt 18, 6). Zgorszenie jest szczególnie
ciężkie, gdy szerzą je ci, którzy, z natury bądź z racji pełnionych funkcji, obowiązani są uczyć
i wychowywać innych. Takie zgorszenie Jezus zarzuca uczonym w Piśmie i faryzeuszom,
porównując ich do wilków przebranych za owce.
2286 Zgorszenie może być spowodowane przez prawo lub instytucje, przez modę lub opinię
publiczną.
W ten sposób winni zgorszenia są ci, którzy ustanawiają prawa lub struktury społeczne
prowadzące do degradacji obyczajów i rozkładu życia religijnego lub do "warunków

społecznych, które, w sposób zamierzony czy nie, utrudniają albo praktycznie uniemożliwiają
życie chrześcijańskie, zgodne z przykazaniami". To samo dotyczy dyrektorów
przedsiębiorstw, którzy wydają przepisy zachęcające do oszustwa, nauczycieli, którzy
"pobudzają do gniewu... swoich... uczniów", lub tych, którzy manipulują opinią publiczną,
odciągając ją od wartości moralnych.
2287 Ten, kto używa władzy, którą rozporządza w sposób prowadzący do czynienia zła, jest
winny zgorszenia i odpowiedzialny za zło, któremu bezpośrednio lub pośrednio sprzyjał.
"Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą"
(Łk 17,1).
Poszanowanie zdrowia
2288 Życie i zdrowie fizyczne są cennymi dobrami powierzonymi nam przez Boga. Mamy się
o nie rozsądnie troszczyć, uwzględniając potrzeby drugiego człowieka i dobra wspólnego.
Troska o zdrowie obywateli wymaga pomocy ze strony społeczeństwa w celu zapewnienia
warunków życiowych, które pozwalają wzrastać i osiągać dojrzałość. Należą do nich:
pożywienie i ubranie, mieszkanie, świadczenia zdrowotne, elementarne wykształcenie,
zatrudnienie, pomoc społeczna.
2289 Chociaż moralność wzywa do poszanowania życia fizycznego, nie czyni z niego
wartości absolutnej. Sprzeciwia się ona koncepcji neopogańskiej, która zmierza do
popierania kultu ciała, do poświęcania mu wszystkiego, do bałwochwalczego stosunku do
sprawności fizycznej i sukcesu sportowego. Z powodu selektywnego wyboru, jakiego
dokonuje między silnymi a słabymi, koncepcja ta może prowadzić do wypaczenia stosunków
międzyludzkich.
2290 Cnota umiarkowania uzdalnia do unikania wszelkiego rodzaju nadużyć dotyczących
pożywienia, alkoholu, tytoniu i leków. Ci, którzy w stanie nietrzeźwym lub na skutek
nadmiernego upodobania do szybkości zagrażają bezpieczeństwu drugiego człowieka
i swemu własnemu - na drogach, na morzu lub w powietrzu - ponoszą poważną winę.
2291 Używanie narkotyków wyrządza bardzo poważne szkody zdrowiu i życiu ludzkiemu.
Jest ciężkim wykroczeniem, chyba że wynika ze wskazań ściśle lekarskich. Nielegalna
produkcja i przemyt narkotyków są działaniami gorszącymi; stanowią one bezpośredni
współudział w działaniach głęboko sprzecznych z prawem moralnym, ponieważ skłaniają do
nich.
Poszanowanie osoby i badania naukowe
2292 Doświadczenia naukowe, medyczne lub psychologiczne na osobach lub grupach
ludzkich mogą przyczyniać się do leczenia chorych i do poprawy zdrowia publicznego.
2293 Podstawowe badania naukowe, jak również badania stosowane stanowią znaczący
wyraz panowania człowieka nad stworzeniem. Nauka i technika są cennymi bogactwami, gdy
służą człowiekowi i jego integralnemu rozwojowi dla dobra wszystkich; nie mogą jednak być
celem samym w sobie ani celem postępu ludzkiego. Nauka i technika są podporządkowane
człowiekowi, od którego biorą początek i rozwój; zatem w osobie i w jej wartościach
moralnych znajdują one swoją celowość i świadomość swoich ograniczeń.

2294 Złudne jest domaganie się neutralności moralnej badań naukowych i ich zastosowań.
Z drugiej strony, kryteria oceny nie mogą być wyprowadzane ani ze zwykłej efektywności
technicznej, ani z użyteczności, która może z nich wynikać dla jednych, stanowiąc uszczerbek
dla drugich, ani - co gorsza - z panujących ideologii. Nauka i technika z racji ich
wewnętrznego znaczenia domagają się bezwarunkowego poszanowania podstawowych
kryteriów moralności; powinny one służyć osobie ludzkiej, jej niezbywalnym prawom, jej
prawdziwemu i integralnemu dobru zgodnie z planem i wolą Boga.
2295 Badania lub doświadczenia przeprowadzane na istocie ludzkiej nie mogą uzasadniać
czynów samych w sobie sprzecznych z godnością osób i z prawem moralnym. Ewentualna
zgoda osób poddawanych doświadczeniom nie usprawiedliwia takich czynów.
Przeprowadzanie doświadczeń na istocie ludzkiej nie jest moralnie uzasadnione, jeżeli naraża
jej życie lub integralność fizyczną i psychiczną na ryzyko niewspółmierne lub takie, którego
dałoby się uniknąć. Przeprowadzanie doświadczeń na istotach ludzkich jest nie do pogodzenia
z godnością osoby, szczególnie jeśli ma ono miejsce bez wyraźnej zgody danej osoby lub
osób uprawnionych.
2296 Przeszczep narządów zgodny jest z prawem moralnym, jeśli fizyczne i psychiczne
niebezpieczeństwa, jakie ponosi dawca, są proporcjinalne do pożądanego dobra biorcy.
Oddawanie narządów po śmierci jest czynem szlachetnym i godnym pochwały; należy do
niego zachęcać, ponieważ jest przejawem wielkodusznej solidarności. Moralnie nie do
przyjęcia jest pobranie narządów, jeśli dawca lub jego bliscy, mający do tego prawo, nie
udzielają na to wyraźnej zgody. Jest rzeczą moralnie niedopuszczalną bezpośrednie
powodowanie trwałego kalectwa lub śmierci jednej istoty ludzkiej, nawet gdyby to miało
przedłużyć życie innych osób.
Poszanowanie integralności cielesnej
2297 Uprowadzenia i branie zakładników sieją grozę i w ten sposób wywierają
niedopuszczalną presję na ofiary. Są one moralnie niedopuszczalne. Terroryzm, który grozi,
rani i zabija wszystkich bez różnicy; jest on w poważnej sprzeczności ze sprawiedliwością
i miłością. Stosowanie tortur, polegające na przemocy fizycznej lub moralnej w celu
uzyskania zeznań, ukarania winnych, zastraszenia przeciwników, zaspokojenia nienawiści,
jest sprzeczne z poszanowaniem osoby i godności ludzkiej. Bezpośrednio
zamierzone amputacje, okaleczenia ciała lub sterylizacje osób niewinnych są sprzeczne
z prawem moralnym poza wskazaniami medycznymi o charakterze ściśle leczniczym.
2298 W czasach minionych te okrutne praktyki były powszechnie stosowane przez legalne
rządy w celu utrzymania prawa i porządku, często bez sprzeciwu ze strony pasterzy Kościoła,
którzy w swoim sądownictwie przyjęli przepisy prawa rzymskiego dotyczące tortur. Mimo
tych godnych pożałowania faktów Kościół zawsze pouczał o obowiązku łagodności
i miłosierdzia; zabraniał osobom duchownym przelewania krwi. W ostatnich czasach stało się
oczywiste, że te okrutne praktyki nie były ani konieczne dla porządku publicznego, ani
zgodne ze słusznymi prawami osoby ludzkiej. Przeciwnie - praktyki te prowadzą do jeszcze
większych poniżeń. Powinno się działać w celu ich zniesienia. Trzeba modlić się za ofiary
i za ich katów.

Szacunek dla zmarłych
2299 Należy okazywać szacunek i troskę umierającym, by pomóc im przeżyć ostatnie chwile
w godności i w pokoju. Powinna wspomagać ich modlitwa bliskich, którzy winni zatroszczyć
się o to, by chorzy w odpowiedniej chwili przyjęli sakramenty, przygotowujące na spotkanie
z Bogiem żywym.
2300 Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary
i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem
ciała; jest uczczeniem dzieci Bożych, będących świątynią Ducha Świętego.
2301 Sekcja zwłok może być moralnie dopuszczalna dla celów dochodzenia sądowego lub
badań naukowych. Bezpłatne przekazywanie narządów po śmierci jest dopuszczalne i może
zasługiwać na uznanie. Kościół zezwala na kremację zwłok, jeśli nie jest ona przejawem
podważania wiary w zmartwychwstanie ciała.
III. Obrona pokoju
Pokój
2302 Nasz Pan, przypominając przykazanie: "Nie zabijaj!" (Mt 5, 21), domaga się pokoju
serca i piętnuje niemoralność zbrodniczego gniewu i nienawiści.
Gniew jest pragnieniem odwetu. "Pragnienie odwetu celem zaszkodzenia karanemu jest
niedozwolone"; natomiast godne pochwały jest wynagrodzenie" w celu skorygowania wady
i zachowania dobra sprawiedliwości". Jeśli gniew posuwa się do dobrowolnego pragnienia
zabójstwa lub ciężkiego zranienia bliźniego, stanowi poważne wykroczenie przeciw miłości;
jest grzechem śmiertelnym. Pan mówi: "Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega
sądowi" (Mt 5, 22).
2303 Nienawiść zamierzona jest przeciwna miłości. Nienawiść do bliźniego jest grzechem,
gdy człowiek dobrowolnie chce dla niego zła. Nienawiść jest grzechem ciężkim, gdy
dobrowolnie życzy się bliźniemu 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).
2304 Poszanowanie i rozwój życia ludzkiego domagają się pokoju. Pokój nie polega jedynie
na braku wojny i nie ogranicza się do zapewnienia równowagi sił. Nie da się osiągnąć pokoju
na ziemi bez obrony dóbr osoby ludzkiej, swobodnej wymiany myśli między ludźmi,
poszanowania godności osób i narodów, wytrwałego dążenia do braterstwa. Jest on
"spokojem porządku". Jest dziełem sprawiedliwości i owocem miłości.
2305 Pokój ziemski jest obrazem i owocem pokoju Chrystusa, który jest mesjańskim
"Księciem Pokoju" (Iz 9, 5). Przez krew przelaną na krzyżu, "w sobie zadawszy śmierć
wrogości" (Ef 2, 16), pojednał On ludzi z Bogiem, a swój Kościół ustanowił sakramentem
jedności rodzaju ludzkiego i jego zjednoczenia z Bogiem. "On... jest naszym pokojem"
(Ef 2,14). Jezus ogłasza: "Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój" (Mt 5, 9).
2306 Ci, którzy wyrzekają się przemocy oraz krwawych działań i w celu ochrony praw
człowieka odwołują się do środków obronnych, jakie dostępne są najsłabszym, dają
świadectwo miłości ewangelicznej, pod warunkiem że nie przynosi to szkody prawom ani

obowiązkom innych ludzi i społeczeństw. Świadczą oni w sposób uprawniony o powadze
ryzyka fizycznego i moralnego uciekania się do przemocy, która powoduje zniszczenia
i ofiary.
Unikanie wojny
2307 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.
2308 Każdy obywatel i wszyscy rządzący są zobowiązani do działania na rzecz unikania
wojen. Tak długo jednak jak "będzie istniało niebezpieczeństwo wojny, a równocześnie
brakować będzie międzynarodowej władzy posiadającej niezbędne kompetencje
i wyposażonej w odpowiednią siłę... rządom nie można odmawiać prawa do koniecznej
obrony, byle wyczerpały wpierw wszystkie środki pokojowych rokowań".
2309 Należy ściśle wziąć pod uwagę dokładne warunki usprawiedliwiające
uprawnioną obronę z użyciem siły militarnej. Powaga takiej decyzji jest podporządkowana
ścisłym warunkom uprawnienia moralnego. Potrzeba jednocześnie w tym przypadku:
- aby szkoda wyrządzana przez napastnika narodowi lub wspólnocie narodów była
długotrwała, poważna i niezaprzeczalna;
- aby wszystkie pozostałe środki zmierzające do położenia jej kresu okazały się nierealne lub
nieskuteczne;
- aby były uzasadnione warunki powodzenia;
- aby użycie broni nie pociągnęło za sobą jeszcze poważniejszego zła i zamętu niż zło, które
należy usunąć. W ocenie tego warunku należy uwzględnić potęgę współczesnych środków
niszczenia.
Są to elementy tradycyjnie wymieniane w teorii tzw. wojny sprawiedliwej.
Ocena warunków uprawnienia moralnego należy do roztropnego osądu tych, którzy ponoszą
odpowiedzialność za dobro wspólne.
2310 Władze publiczne mają w tym przypadku prawo i obowiązek nałożyć na
obywateli zobowiązania konieczne dla obrony narodowej.
Ci, którzy poświęcają się sprawie ojczyzny, służąc w wojsku, są sługami bezpieczeństwa
i wolności narodów. Jeżeli wywiązują się należycie ze swojego zadania, prawdziwie
przyczyniają się do dobra wspólnego narodu i utrwalenia pokoju.
2311 Władze publiczne powinny uwzględnić przypadek tych, którzy z pobudek sumienia
odmawiają użycia broni; są oni jednak zobowiązani w inny sposób służyć wspólnocie
ludzkiej.
2312 Kościół i rozum ludzki stwierdzają trwałą ważność prawa moralnego podczas
konfliktów zbrojnych. "Gdyby na nieszczęście już do wojny doszło, nie wszystko tym samym
staje się między walczącymi stronami dopuszczalne".
2313 Należy szanować i traktować humanitarnie ludność cywilną, rannych żołnierzy
i jeńców.
Działania w sposób zamierzony sprzeczne z prawem narodów i jego powszechnymi

zasadami, podobnie jak nakazujące je zarządzenia, są zbrodniami. Nie wystarczy ślepe
posłuszeństwo, by usprawiedliwić tych, którzy się im podporządkowują. Zagłada ludu,
narodu czy mniejszości etnicznej powinna być potępiona jako grzech śmiertelny. Istnieje
moralny obowiązek stawiania oporu rozkazom, które nakazują ludobójstwo.
2314 "Wszelkie działania wojenne, zmierzające bez żadnej różnicy do zniszczenia całych
miast lub też większych połaci kraju z ich mieszkańcami, są zbrodnią przeciw Bogu i samemu
człowiekowi, zasługującą na stanowcze i natychmiastowe potępienie". Ryzykiem
nowoczesnej wojny jest stwarzanie okazji posiadaczom broni masowej zagłady, zwłaszcza
atomowej, biologicznej lub chemicznej, do popełniania takich zbrodni.
2315 Gromadzenie broni wydaje się wielu ludziom paradoksalnym sposobem powstrzymania
ewentualnych przeciwników od wojny. Widzą w tym najbardziej skuteczny ze środków
zdolnych zapewnić pokój między narodami. Wobec takiego odstraszającego zabiegu powinno
się wysunąć poważne zastrzeżenia moralne.Wyścig zbrojeń nie zapewnia pokoju. Nie tylko
nie eliminuje przyczyn wojny, ale może je jeszcze nasilić. Wydawanie ogromnych sum na
produkcję ciągle nowych rodzajów broni uniemożliwia przyjście z pomocą głodującej
ludności, hamuje rozwój narodów. Nadmierne zbrojenia mnożą przyczyny konfliktów
i zwiększają ryzyko ich rozprzestrzeniania się.
2316 Produkcja broni i handel nią dotykają wspólnego dobra narodów i wspólnoty
międzynarodowej. Władze publiczne mają więc prawo i obowiązek ich ustawowego
uregulowania. Dążenie do doraźnych interesów prywatnych lub zbiorowych nie może
usprawiedliwić przedsięwzięć, które podsycają przemoc i konflikty między narodami oraz
naruszają międzynarodowy porządek prawny.
2317 Niesprawiedliwości, nadmierne nierówności w porządku gospodarczym lub
społecznym, zazdrość, podejrzliwość i pycha, które szkodliwie szerzą się między ludźmi
i narodami, wciąż zagrażają pokojowi i powodują wojny. Wszystko, co czyni się, by
zlikwidować te nieporządki, przyczynia się do budowania pokoju i unikania wojny:
Ludziom, o ile są grzeszni, zagraża niebezpieczeństwo wojny i aż do nadejścia Chrystusa
będzie zagrażać; o ile natomiast zespoleni w miłości przezwyciężają grzech, to i gwałty są
przezwyciężane, aż do wypełnienia słowa: "przekują miecze na lemiesze, a włócznie swoje na
sierpy. Nie podniesie naród przeciw narodowi miecza, ani się ćwiczyć będą dalej ku bitwie"
(Iz 2, 4).
W skrócie
2318 "W Jego ręku - tchnienie życia i dusza każdego człowieka" (Hi 12,10)
2319 Każde życie ludzkie od chwili poczęcia aż do śmierci jest święte, ponieważ osoba
ludzka była chciana dla niej samej na obraz i podobieństwo Boga żywego i świętego.
2320 Zabójstwo człowieka jest głęboko sprzeczne z godnością osoby i świętością Stwórcy.
2321 Zakaz zabójstwa nie znosi prawa do unieszkodliwienia napastnika. Uprawniona obrona
jest poważnym obowiązkiem tego, kto jest odpowiedzialny za życie drugiego człowieka lub
za dobro wspólne.
2322 Dziecko od chwili poczęcia ma prawo do życia. Bezpośrednie przerwanie ciąży, to

znaczy zamierzone jako cel lub środek, jest "praktyką... haniebną", poważnie sprzeciwiającą
się prawu moralnemu. Kościół nakłada kanoniczną karę ekskomuniki za to przestępstwo
przeciw życiu ludzkiemu.
2323 Ponieważ embrion powinien być uważany za osobę od chwili poczęcia, powinno się
bronić jego integralności, troszczyć się o niego i leczyć go jak każdą inną istotę ludzką.
2324 Eutanazja zamierzona, niezależnie od jej form i motywów jest zabójstwem. Jest głęboko
sprzeczna z godnością osoby ludzkiej i z poszanowaniem Boga żywego, jej Stwórcy.
2325 Samobójstwo pozostaje w głębokiej sprzeczności ze sprawiedliwością, nadzieją
i miłością. Jest zakazane przez piąte przykazanie.
2326 Zgorszenie jest poważnym wykroczeniem, gdy uczynkiem lub zaniedbaniem
dobrowolnie doprowadza drugiego człowieka do ciężkiego grzechu.
2327 Z powodu zła i niesprawiedliwości, jakie pociąga za sobą wszelka wojna, powinniśmy
czynić wszystko, co rozumnie możliwe, by jej unikać. Kościół modli się: "Od powietrza,
głodu, ognia i wojny zachowaj nas, Panie".
2328 Kościół i rozum ludzki stwierdzają trwałą ważność prawa moralnego podczas
konfliktów zbrojnych. Działania dobrowolnie sprzeczne z prawem narodów i jego
powszechnymi zasadami są zbrodniami.
2329 "Wyścig zbrojeń stanowi najgroźniejsią plagę ludzkości, a równocześnie nieznośną
krzywdę dla ubogich".
2330 "Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami
Bożymi" (Mt 5, 9).

