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3. POWOŁANIE CZŁOWIEKA 

Jan Paweł II, Encyklika „Veritatis splendor” 

 

„A oto podszedł do niego pewien człowiek” (Mt 19, 16) 

6. Rozmowa Jezusa z bogatym młodzieńcem przytoczona w 19. rozdziale Ewangelii św. Ma-

teusza, daje nam sposobność do ponownego wysłuchania Jego nauczania moralnego, ujętego 

w żywej i wyrazistej formie: „A oto przyszedł do Niego pewien człowiek i zapytał: «Nauczy-

cielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?» Odpowiedział mu: «Dlaczego 

Mnie pytasz o dobro? Jeden jest tylko Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przy-

kazania». Zapytał Go: «Które?» Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie 

kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie sa-

mego!» Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze braku-

je?» Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj 

ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!»” (Mt 19, 16-21). 

7. „A oto podszedł pewien człowiek”. W młodzieńcu, którego Ewangelia Mateusza nie poda-

je, możemy rozpoznać każdego człowieka, zbliżającego się świadomie lub nieświadomie do 

Chrystusa, Odkupiciela człowieka, i stawiającego Mu pytanie moralne. Młodzieniec pyta nie 

tyle o to, jakich zasad należy przestrzegać, ale jak osiągnąć pełny sens życia. To dążenie bo-

wiem stanowi rzeczywiste podłoże każdej ludzkiej decyzji i działania, to ukryte poszukiwanie 

i wewnętrzny impuls porusza ludzką wolność. Pytanie młodzieńca odwołuje się ostatecznie 

do Dobra absolutnego, które nas pociąga i wzywa, jest echem Bożego powołania, źródła i 

celu życia człowieka. (…) 

 

„Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?” (Mt 19, 16) 

8. Z głębi serca wypływa pytanie bogatego młodzieńca skierowane do Jezusa z Nazaretu. Py-

tanie, które ma kluczowe znaczenie w życiu każdego człowieka i nikt nie może się od niego 

uchylić: ono bowiem dotyczy dobra moralnego, które należy czynić oraz życia wiecznego. 

Rozmówca Jezusa wyczuwa, że istnieje związek między dobrem moralnym a wypełnieniem 

własnego przeznaczenia. Jest pobożnym Izraelitą, wyrosłym - by tak rzec - w cieniu Bożego 

prawa. Możemy się więc domyślać, że jeśli pyta Jezusa, to nie dlatego, że nie zna odpowiedzi 

zawartej w Prawie. Jest bardziej prawdopodobne, iż to fascynacja osobą Jezusa rozbudziła w 

nim nowe pytania o dobro moralne. Młodzieniec odczuwa potrzebę konfrontacji z Tym, który 

rozpoczął swą działalność, głosząc nowe i radykalne orędzie: „Czas się wypełnił i bliskie jest 

królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1, 15). 

Również człowiek współczesny winien zwrócić się na nowo do Chrystusa, aby uzyskać od 

Niego odpowiedź na pytanie, co jest dobrem, a co złem. To Chrystus jest Nauczycielem, 

Zmartwychwstałym, który ma życie w sobie i pozostaje zawsze obecny w Kościele i w świe-

cie. To On otwiera wiernym księgę Pisma i objawiając w pełni wolę Ojca, naucza prawdy o 

postępowaniu moralnym. Jako źródło i szczyt ekonomii zbawienia, Alfa i Omega ludzkich 

dziejów (por. Ap 1, 8; 21, 6; 22, 13), Chrystus objawia kondycję człowieka i pełnię jego po-

wołania. Dlatego „człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca - nie wedle jakichś tylko 

doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i miar swo-

jej własnej istoty - musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzeszno-

ścią, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść z 

sobą samym, musi sobie «przyswoić», zasymilować całą rzeczywistość Wcielenia i Odkupie-

nia, aby siebie odnaleźć. Jeśli dokona się w człowieku ów dogłębny proces, wówczas owocu-

je on nie tylko uwielbieniem Boga, ale także głębokim zdumieniem nad sobą samym”. 

Jeśli chcemy zatem dotrzeć do sedna ewangelicznej moralności i pojąć jej głęboką i nie-

zmienną treść, musimy się uważnie zastanowić nad sensem pytania zadanego przez bogatego 

młodzieńca z Ewangelii, a bardziej jeszcze nad sensem odpowiedzi Jezusa, pozwalając, by On 
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nas prowadził. Jezus bowiem odpowiada na pytanie młodzieńca z delikatnością wychowaw-

cy, wiodąc go jakby za rękę, krok za krokiem, ku pełni prawdy. 

 

„Jeden tylko jest dobry” (Mt 19, 17) 

9. Mówi Jezus: „Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osią-

gnąć życie, zachowaj przykazania” (Mt 19, 17). W relacji ewangelistów Marka i Łukasza py-

tanie sformułowane jest następująco: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, 

tylko sam Bóg” (Mk 10, 18; por. Łk 18, 19). 

Zanim odpowie na pytanie, Jezus pragnie, aby młodzieniec sam dobrze zrozumiał, dlaczego je 

zadał. „Nauczyciel dobry” wskazuje swemu rozmówcy - i nam wszystkim - że odpowiedzi na 

pytanie: „co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?” nie można znaleźć inaczej, 

jak tylko kierując umysł i serce ku Temu, który „sam jest dobry”: „Nikt nie jest dobry, tylko 

sam Bóg” (Mk 10, 18; por. Łk 18, 19). Tylko Bóg może odpowiedzieć na pytanie o dobro, po-

nieważ On sam jest Dobrem. 

Istotnie, zadać pytanie o dobro znaczy w ostatecznej analizie zwrócić się ku Bogu - pełni do-

bra. Jezus ukazuje, że pytanie młodzieńca jest w istocie pytaniem religijnym i że dobroć, która 

pociąga człowieka a zarazem go zobowiązuje, ma swoje źródło w Bogu, a wręcz jest samym 

Bogiem: Tym, który jedynie jest godzien, by Go kochać „całym swoim sercem, całą swoją 

duszą i całym swoim umysłem” (Mt 22, 37); Tym, który jest źródłem szczęścia człowieka. 

Jezus sprowadza pytanie o to, jakie postępowanie jest moralnie dobre, do jego korzeni religij-

nych, do uznania Boga - jedynego dobra, pełni życia, ostatecznego celu ludzkiego działania, 

doskonałego szczęścia. 

10. Kościół, pouczony słowami Nauczyciela, wierzy, że najwyższym celem życia człowieka, 

uczynionego na obraz Stworzyciela, odkupionego krwią Chrystusa i uświęconego obecnością 

Ducha Świętego, jest istnieć „ku chwale majestatu” Boga (por. Ef 1, 12), postępując tak, by 

każdy czyn odzwierciedlał Jego blask. „Poznaj zatem samą siebie, o piękna duszo: jesteś ob-

razem Boga - pisze św. Ambroży. Poznaj samego siebie, człowiecze: jesteś chwałą Boga (1 

Kor 11, 7). Posłuchaj, w jaki sposób jesteś Jego chwałą. Prorok mówi: Przedziwna dla mnie 

jest wiedza Twoja (Ps 138, 6), to znaczy: moje dzieło pełniej ukazuje wspaniałość Twego 

majestatu, Twoja mądrość zostaje wywyższona w umyśle człowieka. Gdy przyglądam się 

samemu sobie, którego tajemne myśli i ukryte uczucia Ty przenikasz, dostrzegam tajemnice 

Twojej wiedzy. Poznaj zatem, człowiecze, jak jesteś wielki i czuwaj nad sobą”. 

To, kim jest człowiek i co powinien czynić, ujawnia się w momencie, gdy Bóg objawia samego 

siebie. Istotnie, fundament Dekalogu stanowią słowa: „Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię 

wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!” 

(Wj 20, 2-3). W „dziesięciu słowach” Przymierza zawartego między Bogiem a Izraelem i w 

całym Prawie Bóg pozwala się poznawać i rozpoznawać jako Ten, który „jeden tylko jest 

Dobry”; jako Ten, który mimo grzechu człowieka pozostaje „wzorem” moralnego postępo-

wania, zgodnie z własnym wezwaniem: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg 

wasz!” (Kpł 19, 2); jako Ten, który pozostaje wierny swej miłości do człowieka i obdarza go 

swoim Prawem (por. Wj 19, 9-24; 20, 18-21), aby przywrócić pierwotną harmonię ze Stwórcą 

i z całym stworzeniem, a bardziej jeszcze, aby wprowadzić go w swoją miłość: „Będę chodził 

wśród was, będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem” (Kpł 26, 12). 

Życie moralne jawi się jako właściwa odpowiedź na bezinteresowne działania, które miłość 

Boża wielokrotnie podejmuje wobec człowieka. Jest odpowiedzią miłości, zgodną z formułą 

najważniejszego przykazania zawartą w Księdze Powtórzonego Prawa: „Słuchaj, Izraelu, Pan 

jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swe-

go serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te 

słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom” (Pwt 6, 4-7). Tak więc życie mo-

ralne, włączone w darmowość Bożej miłości, ma odzwierciedlać Jego chwałę: „dla tego, kto 

kocha Boga, wystarczy, gdy podoba się Temu, którego miłuje: nie można bowiem szukać 
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innej nagrody, większej niż sama miłość, miłość zaś pochodzi od Boga, jako że Bóg sam jest 

miłością”. 

11. Stwierdzenie, że „jeden tylko jest Dobry”, odsyła nas zatem do „pierwszej tablicy” przy-

kazań, która wzywa do uznania Boga jako jedynego i absolutnego Pana i do oddawania czci 

tylko Jemu ze względu na Jego nieskończoną świętość (por. Wj 20, 2-11). Dobro to przyna-

leżność do Boga, posłuszeństwo wobec Niego, pokorne obcowanie z Nim, pełnienie sprawie-

dliwości i umiłowanie życzliwości (por. Mi 6, 8). Uznanie Pana jako Boga stanowi najgłęb-

szą istotę, samo serce Prawa, z którego wypływają i ku któremu prowadzą nakazy szczegó-

łowe. Poprzez moralność przykazań ujawnia się przynależność ludu Izraela do Pana, ponie-

waż tylko Bóg jest Tym, który jest dobry. Takie świadectwo daje Pismo Święte, którego każ-

da stronica jest przeniknięta żywą świadomością absolutnej świętości Boga: „Święty, Święty, 

Święty jest Pan Zastępów” (Iz 6, 3). 

Jeśli jednak tylko Bóg jest Dobrem, to człowiek sam, choćby najściślej przestrzegał przyka-

zań, nigdy nie zdoła o własnych siłach „wypełnić” Prawa, to znaczy uznać Pana jako Boga i 

oddać Mu czci należnej tylko Jemu (por. Mt 4, 10). „Wypełnienie” może nastąpić tylko jako 

dar Boży: jako dar uczestnictwa w Boskiej Dobroci, objawiającej się i udzielającej w Jezusie, 

którego bogaty młodzieniec nazywa „Nauczycielem dobrym” (por. Mk 10, 17; Łk 18, 18). To, 

co na razie młodzieniec być może tylko przeczuwa, zostanie przy końcu dialogu w pełni ob-

jawione przez samego Jezusa w wezwaniu: „przyjdź i chodź za Mną!” (Mt 19, 21). 

 

„Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania” (Mt 19, 17) 

12. Tylko Bóg może odpowiedzieć na pytanie o dobro, bo sam jest Dobrem. Ale Bóg już dał 

odpowiedź na to pytanie: uczynił to, gdy stworzył człowieka i gdy w swej mądrości i miłości 

nadał jego istnieniu cel, wpisując w jego serce prawo (por. Rz 2, 15) - „prawo naturalne”. Nie 

jest ono „niczym innym jak światłem rozumu wlanym w nas przez Boga. Dzięki niemu po-

znajemy, co należy czynić i czego należy unikać. To światło i to prawo Bóg podarował nam 

w akcie stworzenia”. Uczynił to później także w dziejach Izraela, zwłaszcza poprzez „dzie-

sięć słów”, czyli przykazań nadanych na Synaju, na których On oparł istnienie ludu Przymie-

rza (por. Wj 24), powołując go, by był Jego „własnością pośród wszystkich narodów”, „ludem 

świętym” (Wj 19, 5-6), by ukazywał blask Jego świętości wszystkim ludom (por. Mdr 18, 4; 

Ez 20, 41). Dar Dekalogu jest obietnicą i znakiem Nowego Przymierza, w którym prawo zo-

stanie na nowo i ostatecznie zapisane w sercu człowieka (por. Jr 31, 31-34), zastępując prawo 

grzechu, które to serce skaziło (por. Jr 17, 1). Zostanie więc dane serce „nowe”, ponieważ 

zamieszka w nim „nowy duch”, Duch Boży (por. Ez 36, 24-28). 

Dlatego Jezus, podkreśliwszy najpierw, że „jeden tylko jest Dobry”, odpowiada młodzieńco-

wi: „Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania” (Mt 19, 17). Stwierdza w ten sposób 

istnienie ścisłej więzi między życiem wiecznym a przestrzeganiem Bożych przykazań: to wła-

śnie przykazania wskazują człowiekowi drogę życia i prowadzą do niego. Przez usta samego 

Jezusa, nowego Mojżesza, zostają raz jeszcze dane ludziom przykazania Dekalogu; On sam 

potwierdza je ostatecznie i nam przedstawia jako drogę i warunek zbawienia. Przykazanie 

wiąże się z obietnicą: w Starym Przymierzu przedmiotem obietnicy było objęcie na własność 

ziemi, która miała umożliwić ludowi życie w wolności i sprawiedliwości (por. Pwt 6, 20-25); 

w Nowym Przymierzu przedmiotem obietnicy jest „królestwo niebieskie”. Stwierdza to Jezus 

na początku „Kazania na Górze” - mowy zawierającej najszersze i najpełniejsze ujęcie No-

wego Prawa (por. Mt 5-7) - wyraźnie nawiązującego do Dekalogu przekazanego przez Boga 

Mojżeszowi na górze Synaj. Do tej samej rzeczywistości królestwa nawiązują słowa o „życiu 

wiecznym”, które jest udziałem w życiu samego Boga; osiąga ono swą doskonałość dopiero 

po śmierci, ale dla wierzącego jest już teraz światłem prawdy, źródłem sensu życia, zalążkiem 

uczestnictwa w pełni naśladowania Chrystusa. W istocie, po spotkaniu z bogatym młodzień-

cem Jezus mówi do uczniów: „każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, 

ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy” (Mt 19, 

29). 
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13. Młodzieńcowi nie wystarcza odpowiedź Jezusa, pyta więc dalej Mistrza o przykazania, 

których należy przestrzegać: „Zapytał Go: «Które?»” (Mt 19, 18). Pyta, co ma czynić w ży-

ciu, aby świadczyło ono wyraźnie o uznaniu świętości Boga. Jezus, skierowawszy uprzednio 

uwagę młodzieńca ku Bogu, przypomina mu teraz przykazania Dekalogu dotyczące bliźnie-

go: „Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszy-

wie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego!»” (Mt 19, 18-19). 

Z kontekstu rozmowy, a zwłaszcza z porównania zapisu Mateuszowego z paralelnymi frag-

mentami Ewangelii Marka i Łukasza wynika, że Jezus nie zamierzał wymienić poszczegól-

nych przykazań, które trzeba zachowywać, aby „osiągnąć życie”, ale raczej uświadomić mło-

dzieńcowi centralne znaczenie Dekalogu w stosunku do wszystkich innych przykazań, jako 

wykładni tego, co dla człowieka oznaczają słowa: „Ja jestem Pan, twój Bóg”. Trudno jednak 

nie zauważyć, które przykazania Prawa Jezus przypomina młodzieńcowi: są to niektóre przy-

kazania z tak zwanej „drugiej tablicy” Dekalogu, której streszczeniem (por. Rz 13, 8-10) i 

fundamentem jest przykazanie miłości bliźniego: „miłuj swego bliźniego jak siebie samego” 

(Mt 19, 19; por. Mk 12, 31). Przykazanie to wyraża w pełni wyjątkową godność ludzkiej oso-

by, będącej „jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego”. Poszcze-

gólne przykazania Dekalogu to w istocie tylko różne ujęcia jedynego przykazania, mającego 

na względzie dobro osoby, odniesionego do wielorakich dóbr związanych z jej tożsamością 

jako istoty duchowej i cielesnej, która pozostaje w relacji z Bogiem, z bliźnim i ze światem 

rzeczy. Jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego, „dziesięcioro przykazań stanowi 

część Objawienia Bożego. Zarazem pouczają nas one o prawdziwym człowieczeństwie czło-

wieka. Ukazują w pełnym świetle najważniejsze powinności, a więc pośrednio także funda-

mentalne prawa, wynikające z natury ludzkiej osoby”. 

Celem przykazań, przypomnianych przez Jezusa młodemu rozmówcy, jest ochrona dobra 

osoby, obrazu Bożego, poprzez zabezpieczenie jej dóbr. „Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie krad-

nij, nie zeznawaj fałszywie” - to zasady moralne sformułowane jako zakazy. Normy nega-

tywne szczególnie dobitnie wyrażają bezwarunkową konieczność ochrony życia ludzkiego, 

więzi osób w małżeństwie, własności prywatnej, uczciwości i dobrego imienia. 

Przykazania stanowią zatem podstawowy warunek miłości bliźniego, a jednocześnie jej 

sprawdzian. Są pierwszym, niezbędnym etapem drogi ku wolności, jej początkiem: „Pierwsza 

wolność - pisze św. Augustyn - polega na niepopełnianiu przestępstw (...) takich jak zabój-

stwo, cudzołóstwo, rozpusta, kradzież, oszustwo, świętokradztwo i tym podobne. Gdy czło-

wiek zaczyna unikać tych przestępstw (a nie powinien ich popełniać żaden chrześcijanin), 

zaczyna podnosić wzrok ku wolności, ale jest to dopiero początek wolności, a nie doskonała 

wolność”. 

14. Nie znaczy to oczywiście, że Jezus stawia na pierwszym miejscu miłość bliźniego czy 

wręcz oddziela ją od miłości Boga, o czym świadczy Jego rozmowa z uczonym w Prawie, 

który zadaje pytanie bardzo podobne do pytania młodzieńca. Jezus odsyła go do dwóch przy-

kazań - miłości Boga i miłości bliźniego (por. Łk 10, 25-27) - i przypomina, że tylko ich prze-

strzeganie prowadzi do życia wiecznego: „To czyń, a będziesz żył” (Łk 10, 28). Znamienne 

jest jednak, że właśnie drugie z tych przykazań wzbudza ciekawość uczonego w Prawie i 

prowadzi do następnego pytania: „A kto jest moim bliźnim?” (Łk 10, 29), na co z kolei Nau-

czyciel odpowiada przypowieścią o dobrym Samarytaninie, która jest kluczem do pełnego 

zrozumienia przykazania miłości bliźniego (por. Łk 10, 30-37). 

Dwa przykazania, na których „opiera się całe Prawo i Prorocy” (Mt 22, 40), są głęboko ze 

sobą związane i wzajemnie się przenikają. O ich nierozerwalnej jedności Jezus świadczy sło-

wem i życiem: zwieńczeniem Jego misji jest Krzyż odkupienia (por. J 3, 14-15), znak Jego 

niepodzielnej miłości do Ojca i do ludzkości (por. J 13, 1). 

Zarówno Stary, jak i Nowy Testament stwierdzają wyraźnie, że bez miłości bliźniego, przeja-

wiającej się konkretnie w przestrzeganiu przykazań, nie jest możliwa prawdziwa miłość Boga. 

Pisze o tym z niezwykłą mocą św. Jan: „Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego 

nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może mi-
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łować Boga, którego nie widzi” (1 J 4, 20). Słowa Ewangelisty są echem nauczania moralne-

go Chrystusa, wspaniale i jednoznacznie ujętego w przypowieści o dobrym Samarytaninie 

(por. Łk 10, 30-37), a także w „mowie” o sądzie ostatecznym (por. Mt 25, 31-46). 

15. W Kazaniu na Górze, stanowiącym magna charta ewangelicznej moralności, Jezus mówi: 

„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wy-

pełnić” (Mt 5, 17). Chrystus jest kluczem do zrozumienia Pisma: „Badacie Pisma: one dają o 

Mnie świadectwo” (por. J 5, 39); stanowi centrum ekonomii zbawienia, ujmuje w sobie Stary 

i Nowy Testament, obietnice Prawa i ich wypełnienie w Ewangelii; jest żywą i wieczną wię-

zią między Starym i Nowym Przymierzem. Komentując słowa św. Pawła: „kresem Prawa jest 

Chrystus” (Rz 10, 4), św. Ambroży pisze: „kres nie oznacza tu usunięcia Prawa, ale jego peł-

nię: realizuje się to w Chrystusie (plenitudo legis in Christo est), jako że przyszedł On nie po 

to, by znieść Prawo, ale by je wypełnić. Podobnie jak istnieje Stary Testament, ale każda 

prawda zawarta jest w Nowym Testamencie, tak też się dzieje z Prawem: to, które zostało 

nadane za pośrednictwem Mojżesza, jest figurą prawdziwego Prawa. A zatem Prawo Mojże-

szowe jest odbiciem prawdy”. 

Jezus prowadzi do wypełnienia Bożych przykazań, zwłaszcza przykazania miłości bliźniego, 

nadając jego wymaganiom charakter wewnętrzny i bardziej radykalny: miłość bliźniego wy-

pływa z serca, które kocha i które - właśnie dlatego, że kocha - gotowe jest spełniać w życiu 

najwyższe wymagania. Jezus wskazuje, że przykazań nie można traktować tylko jako progu 

minimalnych wymagań, którego nie należy przekraczać, ale raczej jako otwartą drogę dosko-

nałości moralnej i duchowej, której istotę stanowi miłość (por. Kol 3, 14). W ten sposób 

przykazanie „nie zabijaj” staje się wezwaniem do czynnej miłości, która ochrania i troszczy 

się o rozwój życia bliźniego; zakaz cudzołóstwa staje się zachętą do czystego spojrzenia na 

ciało, z szacunkiem dla jego sensu oblubieńczego: „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. (...) Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzo-

łóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu 

dopuścił z nią cudzołóstwa” (Mt 5, 21-22. 27-28). Jezus sam jest żywym „wypełnieniem” 

Prawa, ponieważ swoim życiem urzeczywistnia autentyczny sens Prawa poprzez całkowity 

dar z siebie: On sam staje się Prawem żywym i osobowym, które wzywa do naśladowania 

Go, daje poprzez Ducha Świętego łaskę udziału w Jego własnym życiu i miłości oraz obdarza 

człowieka mocą, by mógł świadczyć o Nim swoimi decyzjami i czynami (por. J 13, 34-35). 

 


