11 – 5. ZAPOVED:
NE UBIJAJ

»Abel je pasel drobnico, Kajn pa je obdeloval zemljo. Ko je preteklo nekaj časa, je
Kajn daroval GOSPODU daritev od sadov zemlje. Tudi Abel je daroval od prvencev
svoje drobnice in njihove tolšče. GOSPOD se je ozrl na Abela in njegovo daritev, na
Kajna in njegovo daritev pa se ni ozrl. Zato se je Kajn zelo ujezil in obraz mu je
upadel. GOSPOD je rekel Kajnu: »Zakaj se jeziš in zakaj ti je upadel obraz? Ali ga ne
boš vzdignil, če delaš dobro? Če pa ne delaš dobro, greh preži nate pri vratih,
njegovo poželenje se obrača proti tebi, a ti mu gospoduj!« 8 Tedaj je Kajn rekel
svojemu bratu Abelu: »Pojdiva ven!« Ko pa sta bila na polju, se je Kajn vzdignil
proti svojemu bratu Abelu in ga ubil.
GOSPOD je rekel Kajnu: »Kje je tvoj brat Abel?« Odvrnil je: »Ne vem. Sem mar jaz
varuh svojega brata?« In GOSPOD je rekel: »Kaj si storil? Glas krvi tvojega brata
vpije iz zemlje k meni. Bodi torej preklet z zemlje, ki je odprla svoja usta in iz
tvojih rok sprejela kri tvojega brata! Ko boš obdeloval zemljo, naj ti ne daje več
svoje moči, blodil in begal boš po svetu.« Kajn je rekel GOSPODU: »Moja krivda je
prevelika, da bi jo mogel nositi. Glej, danes me izganjaš iz dežele in moral se bom
skrivati pred tvojim obličjem. Blodil in begal bom po zemlji. Kdor koli me bo
našel, me bo ubil.« GOSPOD pa mu je odgovoril: »Ne tako; kdor koli ubije Kajna, bo
sedemkrat maščevan.« In GOSPOD je dal Kajnu znamenje, da ga nihče, ki bi ga
našel, ne bi ubil« (1 Mz 4,2-15).

»Slišali ste, da je bilo starim rečeno: Ne ubijaj! Kdor pa ubije, bo kriv pred sodbo.
Jaz pa vam pravim: Vsak, kdor se jezi na svojega brata, bo kriv pred sodbo. Če
torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj proti tebi,
pústi dar tam pred oltarjem, pojdi in se najprej spravi z bratom, potem pa pridi in
daruj svoj dar (Mt 5,21-23).«

Ubijam…
… z besedo …

… sebe, ko kadim, se opijam z alkoholom ali zadevam z drogo …

… ko prehitro vozim …

… se samopoškodovanjem ali celo s samomorom …

… ko podpiram in zagovarjam splav …

… ko podpiram in zagovarjam evtanazijo …
»Izberi torej življenje, da boš živel ti in tvoj zarod, 20 tako da ljubiš
GOSPODA, svojega Boga, poslušaš njegov glas in se ga držiš.«
(5 Mz 30,19-20)

