
15. Zasady moralne w życiu człowieka 
 

Sytuacja egzystencjalna 

 

Podczas obozu w 

Zakopanem postanowiliśmy wybrać 

się kolejką na Kasprowy Wierch. 

Stoimy w niekończącej się kolejce 

do kasy, czekamy już ponad 

godzinę. Co jakiś czas do kolejki 

„zgrabnie” wsuwają się jedna czy 

dwie osoby. Górale, którzy 

odstępują im swoje miejsca, 

pobierają za to odpowiednią zapłatę. Pod kinem lub teatrem takiego człowieka określa się prostym, choć niezbyt 

pozytywnym terminem – „konik”. Właściwie nie powinno nas to specjalnie ruszać, gdyby nie fakt, że z kolejki 

– i tak już ogromnej – utworzył się dzięki ich działalności zarobkowej nieprzeliczony tłum ludzi. „Proszę się nie 

wpychać do kolejki! – zaprotestował mężczyzna stojący za nami. To nieuczciwe!!! – dodał… Przestaliśmy tak 

około dwóch godzin. O 10.30 przez głośnik usłyszeliśmy ogłoszenie, że teraz aż do 14.00 wszystkie kursy kolejki 

są zarezerwowane przez grupy. Pani przepraszała grzecznie i zachęcała do podróżowania kolejami linowymi. 

Ba! Niedoczekanie – krzyknąłem. Gdyby nie „koniki” bylibyśmy już na górze! – przecedził przez zęby z irytacją 

Dziki. Głodni, wściekli na cały świat ruszyliśmy na Krupówki. To, co się tam dzieje – w Kuźnicach, to jawna 

niesprawiedliwość – dodałem. Dziki nic nie powiedział, tylko ze smutkiem popatrzył w kierunku Kasprowego. 

Nagle! Zobaczyłem stragan z płytami CD. Chodź – zobaczymy czy jest nowa KAJAH – powiedziałem do Jurka. 

Razem podeszliśmy do stoiska. – Patrz! Jest! Ile kosztuje – zapytałem. – Dwie dychy – padła odpowiedź. – Ale 

tanio! Dziki, pożycz mi kasy, bo wszystko wydałem na jedzenie. – Coś Ty, Jacek! To są piraty! Nie kupuj tego! 

To nieuczciwe! – tłumaczył Dziki. – Kto ci takich głupot nagadał? Jest okazja, to po co przepłacać?! – 

kontrowałem. – Ale to nie w porządku – Krzywy mówił w telewizji – bronił swego Jurek. – Żałujesz kasy?! 

Twoja sprawa! Ale nie dorabiaj jakiejś tam głupiej ideologii!!!! – eksplodowałem. Podziałało. Dziki wyjął 

pieniądze i patrząc z politowaniem, wręczył mi. Kupiłem płytę – pirat, niepirat czy to w końcu ważne! To była 

okazja! Głupio było nie skorzystać. Długi czas szliśmy w milczeniu. W końcu ruszyło mnie i wygarnąłem 

Dzikiemu: – Już ci przeszło, czy zapisałeś się do zakonu z obowiązkowym milczeniem?! – Daj spokój Kali – 

rzucił Jurek. – Jaki Kali? Co ściemniasz? – Jak to jaki? Ten z W pustyni i puszczy. Masz taką sama 

sprawiedliwość jak on. Zły uczynek: ktoś Kalemu ukraść krowę. Dobry uczynek: Kali komuś ukraść krowę. Tam 

pod kolejką byłeś zły, bo ktoś nas oszukał, a tutaj ty sam jesteś nieuczciwy! Zaciąłem się i w zupełnym milczeniu 

przemierzyliśmy ostatni odcinek drogi do domu. Byłem wściekły na Jurka, choć czułem, że ma chyba rację… 

(por. A. Bednarczyk, R. Kwatek, Jublitate Deo, Łowicz 2000, s. 35–36). 

 

 
 

1. Jak oceniacie postępowanie ludzi, którzy 
sprzedawali swoje miejsca w kolejce?

2. Jakie podstawowe zasady łamali?

3. Dlaczego sprzedaż i kupowanie pirackich 
płyt są nieuczciwe?

4. Skąd wiemy, co jest dobre, a co złe i jak 
powinniśmy postępować?

Imię i nazwisko 

 



Zadanie – Wpisz do diagramu najbardziej podstawowe zasady postępowania obowiązujące wszystkich ludzi na 

świecie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturalne prawo moralne 

Dlaczego wszyscy ludzie na świecie, bez 

względu na kulturę, w której żyją, czują, że trzeba 

czynić dobro i unikać zła? Jedyną możliwą 

odpowiedzią na to pytanie jest to, że człowiek rodzi się 

już z sumieniem, w którym są zapisane pewne 

elementarne zasady postępowania. Dla chrześcijan jest 

oczywiste, że jego stwórcą jest Bóg, i to On, stwarzając 

człowieka, wpisał w jego sumienie naturalne prawo 

moralne. Ono nakazuje wszystkim ludziom na świecie, 

aby czynili dobro i unikali zła. Oczywiście w 

odmiennych kulturach dobro i zło są różnie rozumiane, 

ale w najbardziej elementarnych kwestiach są ze sobą 

zgodne. Afrykańczycy, Amerykanie, Europejczycy czy 

Azjaci, Żydzi, chrześcijanie, muzułmanie, buddyści 

czy niewierzący, wszyscy wiedzą, że zabójstwo 

człowieka jest złem. Wiedzą o tym z naturalnego prawa 

moralnego zapisanego w ich sumieniach.  

 

Podstawowe 
zasady 

postępowania

Prawo objawione 

 

W historii zbawienia Pan Bóg objawia ludziom swoją 

miłość na różne sposoby. Uczynił to także, przekazując 

swoje przykazania, prawo moralne, które ma wskazywać 

człowiekowi właściwą drogę do szczęścia. Na górze 

Synaj Pan Bóg przekazał Izraelitom Dekalog. Zbawiciel 

Jezus Chrystus, interpretując te przykazania i głosząc 

błogosławieństwa, nauczył nas, że najważniejszym 

przykazaniem jest przykazanie miłości. 

 

Prawo ludzkie 

 

Od niepamiętnych czasów ludzie ustanawiają prawa, które 

zawierają normy postępowania w określonym państwie czy 

regionie. Istnieje także prawo międzynarodowe, które 

reguluje relacje pomiędzy różnymi krajami. Prawo 

ustanowione przez człowieka z założenia ma służyć lepszej 

organizacji życia i chronić obywateli przed krzywdą. W 

przestrzeganiu prawa pomaga policja, prokuratura i sądy. 

 

Zadanie: 

Kliknij: https://learningapps.org/view14649780 

https://www.youtube.com/embed/Vm3d2HLJW5E?feature=oembed
https://learningapps.org/view14649780
https://learningapps.org/view11422057


Zadanie – Rozwiąż krzyżówkę. 
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Zapamiętaj! 

Wyższość naturalnego prawa potwierdza historia. Podczas 

II wojny światowej niemieccy oficerowie wykonywali sprzeczne z 

tym prawem rozkazy zabijania niewinnych ludzi. Nie pomogło im 

potem tłumaczenie, że działali zgodnie ze stworzonym przez ich 

państwo prawem. Za swoje zbrodnie ponieśli karę, bo nie można 

uznawać za obowiązujące takich praw, które pozwalają podeptać 

zasady prawa naturalnego i objawionego. 

W niektórych krajach zdarza się, że prawo państwowe 

pozwala lub wręcz nakazuje dokonanie aborcji lub eutanazji. 

Ludzie stają wówczas przed decyzją, jakiego prawa mają 

przestrzegać. Prawo naturalne jest jednoznaczne: nie wolno nikogo 

zabijać! A na ten dylemat chrześcijanie znaleźli odpowiedź już 

ponad 2000 lat temu, kiedy św. Piotr powiedział „Trzeba bardziej 

słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 29). Jeśli zatem prawo ludzkie stoi 

w sprzeczności z prawem naturalnym i objawionym, uczeń 

Jezusa nie może go wypełnić. Powinien też, w miarę możliwości, 

dążyć do zmiany niesprawiedliwego prawa. Pamiętaj, aby w życiu kierować się zawsze zasadami moralnymi, 

wśród których najważniejsze jest przykazanie 

miłości. 

 

Modlitwa 

Panie Jezu, dziękuję Ci za wszystkie dary, 

którymi mnie obdarzasz, za Twą opatrzność, 

która nade mną czuwa. Proszę, doprowadź mnie 

do swojego Królestwa, a tu na ziemi, racz Panie 

nadal zajmować się wszystkimi moimi sprawami, 

moimi radościami i problemami. Jezu kocham 

Ciebie, Jezu ufam Tobie. Twoja wola niech się 

dzieje tak na ziemi jak i w Niebie. Amen. 
 
Źródła grafik:  
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Zapamiętaj! 

U podstaw wszelkich zasad postępowania stoi 

naturalne prawo moralne zapisane w sumieniu każdego 

człowieka. Podstawową zasadą prawa naturalnego jest: 

„czyń dobro, unikaj zła”. Prawo objawione przez Boga 

bazuje na prawie naturalnym i je pogłębia. Także prawo 

ludzkie powinno być zawsze zgodne z prawem naturalnym 

i objawionym. 

1. Przeciwieństwo kłamstwa 

2. Boże lub kościelne 

3. „Martwa jest” bez uczynków 

4. Może być cywilne lub karne 

5. Zdaniem św. Pawła „w słabości się 

doskonali” 

6. Trwanie w Bożej obecności, rozmowa z 

Bogiem 

7. Przeciwieństwo zła 

8. Prawo regulujące relacje między krajami 

9. Osiem wskazań Jezusa zawartych w 

Kazaniu na górze 

10. Inaczej Boże przykazania 

11. Pomaga odróżnić dobro od zła 

12. Ewangelista, który zanotował 

błogosławieństwa 


