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4. NAŚLADOWANIE JEZUSA 

Jan Paweł II, Encyklika „Veritatis splendor” 

 

„Jeśli chcesz być doskonały” (Mt 19, 21) 

16. Odpowiedź dotycząca przykazań nie zadowala młodzieńca, który dalej pyta Jezusa: 

„Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?” (Mt 19, 20). Niełatwo jest po-

wiedzieć z czystym sumieniem: „przestrzegałem tego wszystkiego”, skoro z trudem tylko 

ogarnąć można rzeczywisty zasięg wymagań zawartych w Prawie Bożym. Ale nawet jeśli 

bogaty młodzieniec może tak powiedzieć, jeśli od dzieciństwa konsekwentnie i z poświęce-

niem dążył do osiągnięcia ideału doskonałości, to jednak ma świadomość, że daleko jest jesz-

cze od celu: stając przed Jezusem odczuwa, że nadal czegoś mu brakuje. Właśnie do świado-

mości tego braku odwołuje się Jezus w swej ostatniej odpowiedzi: wyczuwając tęsknotę za 

pełnią, która wykracza poza legalistyczną interpretację przykazań, Nauczyciel dobry zaprasza 

młodzieńca, by wszedł na drogę doskonałości: „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, 21) 

Podobnie jaki poprzedni fragment odpowiedzi Jezusa, tak i ten należy odczytywać i interpre-

tować w kontekście całego orędzia moralnego Ewangelii, a zwłaszcza w kontekście Kazania 

na Górze, w świetle błogosławieństw (por. Mt 5, 3-12), z których pierwsze to właśnie błogo-

sławieństwo ubogich - „ubogich w duchu”, jak uściśla św. Mateusz (por. Mt 5, 3), to znaczy 

pokornych. W tym sensie można powiedzieć, że także błogosławieństwa wchodzą w prze-

strzeń otwartą przez odpowiedź, jakiej Jezus udzielił na pytanie młodzieńca: „co dobrego 

mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?”. Istotnie, każde błogosławieństwo, we właściwej 

sobie perspektywie, obiecuje właśnie owo „dobro”, które otwiera człowieka na życie wieczne, 

więcej - jest samym życiem wiecznym. 

Błogosławieństwa nie mówią bezpośrednio o konkretnych normach postępowania, raczej o 

życiowych postawach i o wewnętrznym usposobieniu, a więc nie pokrywają się ściśle z przy-

kazaniami. Z drugiej strony, nie istnieje rozdział czy też rozbieżność między błogosławień-

stwami a przykazaniami: jedne i drugie odwołują się do dobra, do życia wiecznego. Kazanie 

na Górze rozpoczyna się ogłoszeniem błogosławieństw, ale zawiera także wzmiankę o przy-

kazaniach (por. Mt 5, 20-48). Zarazem Kazanie ukazuje, że przykazania są otwarte i ukierun-

kowane na perspektywę doskonałości, właściwą dla błogosławieństw. Te ostatnie to przede 

wszystkim obietnice, z których pośrednio wypływają także wskazania normatywne dotyczące 

życia moralnego. W swojej pierwotnej głębi są one swoistym autoportretem Chrystusa i wła-

śnie dlatego stanowią zaproszenie do naśladowania Go i do komunii życia z Nim. 

17. Nie wiemy, jak dalece młodzieniec z Ewangelii pojął głęboki i trudny sens pierwszej od-

powiedzi Jezusa: „jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania”; jest jednak pewne, że 

zaangażowanie młodzieńca w spełnianie wszystkich moralnych wymogów zawartych w przy-

kazaniach stanowi niezbędne podłoże, na którym może się zrodzić i dojrzeć pragnienie do-

skonałości, czyli realizacji ich wewnętrznego sensu w naśladowaniu Chrystusa. Rozmowa 

Jezusa z młodzieńcem pozwala nam zrozumieć, jakie są warunki moralnego wzrostu człowie-

ka powołanego do doskonałości: młodzieniec, który zachowywał dotąd wszystkie przykaza-

nia, okazuje się niezdolny, by o własnych siłach uczynić następny krok. Aby go postawić, 

potrzeba dojrzałej ludzkiej wolności: „jeśli chcesz” i Boskiego daru łaski: „przyjdź i chodź za 

Mną!”. 

Doskonałość domaga się tej dojrzałości w darze z siebie, do której powołana jest ludzka wol-

ność. Jezus wskazuje młodzieńcowi przykazania jako pierwszy niezbędny warunek osiągnię-

cia życia wiecznego; natomiast słowa o porzuceniu przez młodzieńca wszelkiej majętności i 

pójścia za Panem mają charakter propozycji: „Jeśli chcesz...”. Jezus objawia tu szczególną 

dynamikę wzrastania wolności ku pełnej dojrzałości, a jednocześnie potwierdza istnienie fun-

damentalnej więzi między wolnością a prawem Bożym. Wolność człowieka i Boże prawo nie 
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są ze sobą sprzeczne, ale przeciwnie - wzajemnie się do siebie odwołują. Uczeń Chrystusa 

wie, iż jego powołanie jest powołaniem do wolności. „Wy zatem, bracia, powołani zostaliście 

do wolności” (Ga 5, 13), woła z radością i dumą apostoł Paweł. Natychmiast jednak dodaje: 

„Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miło-

ścią ożywieni służcie sobie wzajemnie!” (tamże). Stanowczość, z jaką Apostoł przeciwstawia 

się tym, którzy wiążą swoje usprawiedliwienie z Prawem, nie ma nic wspólnego z „wyzwole-

niem” człowieka od przykazali, które - przeciwnie - służą praktykowaniu miłości: „Kto bo-

wiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie 

kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie: miłuj bliźniego swego 

jak siebie samego” (Rz 13, 8-9). Św. Augustyn, gdy mówi o przestrzeganiu przykazań jako o 

pierwszej niedoskonałej wolności, dodaje: „Dlaczego - zapyta ktoś - jeszcze niedoskonałej? 

Ponieważ «w członkach moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego 

umysłu» (...). Częściowa wolność, częściowa niewola: wolność na razie nie jest całkowita, nie 

jest czysta, nie jest pełna, bo nie osiągnęliśmy jeszcze wieczności. Po części podlegamy nadal 

słabości, a po części zyskaliśmy już wolność. Wszystkie nasze grzechy zostały zgładzone 

przez chrzest, czy jednak wraz ze zniszczeniem niegodziwości zniknęła także słabość? Gdyby 

ona zniknęła, żylibyśmy na ziemi bez grzechu. Któż ośmieli się powiedzieć, że tak jest, jeśli 

nie człowiek pełen pychy, niegodny miłosierdzia wyzwoliciela? (...) Ponieważ więc nadal 

podlegamy słabości, śmiem twierdzić, że jesteśmy wolni w takiej mierze, w jakiej służymy 

Bogu, o ile zaś idziemy za prawem grzechu, o tyle jesteśmy niewolnikami”. 

18. Kto więc żyje „według ciała”, odczuwa prawo Boże jako ciężar, więcej - jako zaprzecze-

nie, a w każdym razie ograniczenie swojej wolności. Kto zaś ożywiany miłością „postępuje 

według ducha” (por. Ga 5, 16) i pragnie służyć innym, znajduje w prawie Bożym pierwszą i 

niezastąpioną drogę czynnego okazywania miłości, dobrowolnie wybranej i przeżywanej. Co 

więcej, odczuwa wewnętrzne przynaglenie - które jest prawdziwą i właściwą „konieczno-

ścią”, a nie tylko zewnętrznym przymusem - by nie ograniczać się do wypełniania minimum 

wymaganego przez prawo, ale by żyć jego „pełnią”. Dopóki pozostajemy na ziemi, doznaje-

my na tej drodze niepewności i słabości, możemy jednak nią iść dzięki łasce, która pozwala 

nam posiąść pełną „wolność dzieci Bożych” (por. Rz 8, 21), a więc odpowiedzieć w życiu 

moralnym na wzniosłe powołanie, by być „synami w Synu”. 

To powołanie do doskonałej miłości nie jest zastrzeżone wyłącznie dla jakiegoś kręgu ludzi. 

Zachęta: „idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim”, wraz z obietnicą: „będziesz miał skarb 

w niebie”, dotyczy wszystkich, ponieważ jest bardziej radykalną formą przykazania miłości 

bliźniego, podobnie jak następne wezwanie: „przyjdź i chodź za Mną” jest nowym, konkret-

nym wyrazem przykazania miłości Boga. Zarówno przykazania, jak zaproszenie Jezusa skie-

rowane do bogatego młodzieńca, służą jednej i niepodzielnej miłości, która spontanicznie 

dąży do doskonałości, a której miarą jest sam Bóg: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskona-

ły jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48). W Ewangelii św. Łukasza Jezus uściśla jeszcze sens 

tej doskonałości: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36). 

 

„Przyjdź i chodź za mną” (Mt 19, 21) 

19. Drogą, a zarazem treścią tej doskonałości jest naśladowanie Chrystusa, pójście za Nim, 

wyrzekłszy się wpierw własnych dóbr i siebie samego. Tak właśnie kończy się rozmowa Je-

zusa z młodzieńcem: „Potem przyjdź i chodź za Mną” (Mt 19, 21). Jest to wezwanie, którego 

cudowną głębię uczniowie pojmą dopiero po zmartwychwstaniu Chrystusa, gdy Duch Święty 

doprowadzi ich do całej prawdy (por. J 16, 13). 

Sam Jezus podejmuje tu inicjatywę i wzywa, by iść za Nim. Ta zachęta skierowana jest prze-

de wszystkim do tych, którym powierza On szczególną misję, poczynając od Dwunastu; ale 

jest też oczywiste, że miano ucznia Chrystusa przysługuje każdemu wierzącemu (por. Dz 6, 

1). Dlatego naśladowanie Chrystusa jest pierwotnym i najgłębszym fundamentem chrześcijań-

skiej moralności: jak lud Izraela szedł za Bogiem, który prowadził go przez pustynię do Ziemi 
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Obiecanej (por. Wj 13, 21), tak uczeń ma iść za Jezusem, ku któremu pociąga go sam Ojciec 

(por. J 6, 44). 

Naśladowanie to nie polega jedynie na słuchaniu nauki i na posłusznym przyjmowaniu przy-

kazań. Oznacza ono coś bardziej radykalnego: przylgnięcie do osoby samego Jezusa, uczest-

nictwo w Jego życiu i przeznaczeniu, udział w Jego dobrowolnym i pełnym miłości posłu-

szeństwie woli Ojca. Naśladując przez wiarę Tego, który jest Mądrością wcieloną, uczeń Je-

zusa staje się naprawdę uczniem Boga (por. J 6, 45). Jezus bowiem jest światłością świata, 

światłem życia (por. J 8, 12), jest pasterzem, który prowadzi i karmi owce (por. J 10, 11-16), 

jest drogą, prawdą i życiem (por. J 14, 6), jest Tym, który prowadzi do Ojca, tak że zobaczyć 

Jego, Syna, znaczy zobaczyć Ojca (por. J 14, 6-10). Dlatego naśladować Syna, „obraz Boga 

niewidzialnego” (por. Kol 1, 15), znaczy naśladować Ojca. 

20. Jezus domaga się, by Go naśladować i iść za Nim drogą miłości, która oddaje się bez resz-

ty braciom dla miłości Boga: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak 

jak Ja was umiłowałem” (J 15, 12). Owo „jak” domaga się naśladowania Jezusa, Jego miłości, 

której znakiem jest umycie nóg: „Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i 

wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy 

tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J 13, 14-15). Postępowanie Jezusa i Jego słowa, Jego 

czyny i Jego nakazy stanowią moralną regułę życia chrześcijańskiego. Czyny te bowiem, a 

zwłaszcza Jego męka i śmierć na krzyżu, są żywym objawieniem Jego miłości do Ojca i do 

ludzi. Jezus żąda, by tę właśnie miłość naśladowali ci, którzy idą za Nim. Jest to „nowe” 

przykazanie: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 

umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście 

uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13, 34-35). 

Owo „jak” wyznacza także miarę, jaką Jezus miłował i jaką winni się wzajemnie miłować 

Jego uczniowie. Po słowach: „To jest moje przykazanie: abyście się wzajemnie miłowali, tak 

jak Ja was umiłowałem” (J 15, 12), Jezus mówi dalej o ofierze z życia złożonej na krzyżu, 

jako o świadectwie miłości „do końca” (J 13, 1): „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy 

ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13). 

Wzywając młodzieńca, by szedł za Nim drogą doskonałości, Jezus żąda od niego, by dosko-

nale wypełnił przykazanie miłości, „Jego” przykazanie: by włączył się w Jego doświadczenie 

całkowitego daru z siebie, by naśladował i sam przeżył miłość „dobrego Nauczyciela” - Tego, 

który umiłował „do końca”. Jezus żąda tego od każdego człowieka, który chce iść za Nim: 

„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech 

Mnie naśladuje” (Mt 16, 24). 

21. Pójście za Chrystusem nie jest zewnętrznym naśladownictwem, gdyż dotyka samej głębi 

wnętrza człowieka. Być uczniem Jezusa znaczy upodobnić się do Niego, który stał się sługą 

aż do ofiarowania siebie na krzyżu (por. Flp 2, 5-8). Przez wiarę Chrystus zamieszkuje w 

sercu wierzącego (por. Ef 3, 17), dzięki czemu uczeń upodabnia się do swego Pana i przyjmu-

je Jego postać. Jest to owocem łaski, czynnej obecności Ducha Świętego w nas. 

Włączony w Chrystusa, chrześcijanin staje się członkiem jego Ciała, którym jest Kościół (por. 

1 Kor 12, 13. 27). Pod działaniem Ducha Świętego Chrzest w sposób radykalny upodabnia 

człowieka wierzącego do Chrystusa w paschalnej tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania, 

„przyobleka” go w Chrystusa (por. Ga 3, 27): „Radujmy się i składajmy dzięki - woła św. 

Augustyn do ochrzczonych - staliśmy się nie tylko chrześcijanami, ale samym Chrystusem 

(...). Cieszcie się pełni zdumienia: staliśmy się Chrystusem!”. Umierając dla grzechu, 

ochrzczony otrzymuje nowe życie (por. Rz 6, 3-11): żyjąc dla Boga w Jezusie Chrystusie, jest 

powołany, by postępować według Ducha i by przynosić w życiu Jego owoce (por. Ga 5, 16-

25). Zaś udział w Eucharystii, sakramencie Nowego Przymierza (por. 1 Kor 11, 23-29), jest 

najwyższym przejawem upodobnienia się do Chrystusa, źródłem „życia wiecznego” (por. J 6, 

51-58), fundamentem i mocą całkowitego daru z siebie, którego pamiątkę Jezus - według 

Pawłowego świadectwa - każe nam obchodzić w liturgii i w życiu: „Ilekroć bowiem spoży-

wacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie” (1 Kor 11, 26). 
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„U Boga wszystko jest możliwe” (Mt 19, 26) 

22. Zakończenie rozmowy Jezusa z bogatym młodzieńcem zawiera odcień goryczy: „Gdy 

młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości” (Mt 19, 

22). Nie tylko on, ale nawet sami uczniowie przelękli się wezwania Jezusa do naśladowania 

Go, bowiem wiązało się ono z wymogami, które przekraczają ludzkie pragnienia i siły: „Gdy 

uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali: któż więc może się zbawić?” (Mt 19, 25). 

Ale Nauczyciel przypomina im o wszechmocy Bożej: „U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga 

wszystko jest możliwe” (Mt 19, 26). 

W tym samym rozdziale Ewangelii Mateusza (19, 3-10) Jezus interpretuje Prawo Mojżeszo-

we dotyczące małżeństwa i odrzuca przepis dopuszczający oddalenie żony; odwołuje się przy 

tym do „początku” - zasady bardziej pierwotnej i miarodajnej niż Prawo Mojżeszowe: do 

pierwszego zamysłu Boga wobec człowieka, zamysłu, które ma jednak człowiek po grzechu 

nie potrafi już sprostać: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Moj-

żesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było” (Mt 19, 8). Odwołanie się do „po-

czątku” wprowadza w zakłopotanie uczniów, którzy tak komentują słowa Jezusa: „Jeśli tak 

ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić” (Mt 19, 10). Jezus zaś, nawiązując 

bezpośrednio do charyzmatu bezżenności „dla królestwa niebieskiego” (Mt 19, 12), ale ogła-

szając zarazem zasadę ogólną, zwraca uwagę na nową i zaskakującą możliwość otwartą dla 

człowieka przez łaskę Bożą: „On im odpowiedział: «Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, 

którym to jest dane»” (Mt 19, 11). 

Człowiek nie potrafi o własnych siłach naśladować i przeżywać miłości Chrystusa. Staje się 

zdolny do takiej miłości jedynie mocą udzielonego mu daru. Pan Jezus, tak jak przyjmuje mi-

łość swego Ojca, podobnie sam udziela jej darmo swoim uczniom: „Jak Mnie umiłował Oj-

ciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej” (J 15, 9). Darem Chrystusa jest 

Jego Duch, którego pierwszy „owoc” (por. Ga 5, 22) to miłość: „Miłość Boża rozlana jest w 

sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5). Św. Augustyn za-

pytuje: „Czy to miłość sprawia, że przestrzegamy przykazań, czy też raczej ich przestrzeganie 

rodzi miłość?”. I odpowiada: „Któż może mieć wątpliwości, że to miłość poprzedza zacho-

wywanie przykazań? Kto bowiem nie miłuje, pozbawiony jest motywacji dla ich przestrzega-

nia”. 

23. „Prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i 

śmierci” (Rz 8, 2). Tymi słowami apostoł Paweł kieruje naszą uwagę na relację między Pra-

wem (starym) a łaską (nowym Prawem) w perspektywie historii zbawienia, która znajduje 

swe wypełnienie w Chrystusie. Uznaje wychowawczą rolę Prawa, które pozwala człowiekowi 

grzesznemu uświadomić sobie swoją bezsilność i wyzbyć się pretensji do samowystarczalno-

ści, a tym samym skłania go, by prosił o „życie w Duchu” i przyjął je. Tylko w tym nowym 

życiu możliwe jest wypełnienie Bożych przykazań. Osiągamy bowiem usprawiedliwienie 

przez wiarę w Chrystusa (por. Rz 3, 28): „sprawiedliwość”, której Prawo wymaga, ale której 

nie może nikomu udzielić, każdy wierzący znajduje objawioną w Jezusie Chrystusie i od Nie-

go ją otrzymuje. W ten oto sposób św. Augustyn doskonale streszcza Pawłową dialektykę 

prawa i łaski: „Prawo bowiem zostało dane, aby przyzywać łaskę, zaś łaska została dana, aby 

zachowywać prawo”. 

Miłości i życia zgodnego z Ewangelią nie można pojmować przede wszystkim w kategoriach 

nakazu, ponieważ ich wymogi przekraczają ludzkie siły: stają się one możliwe jedynie jako 

owoc daru ofiarowanego przez Boga, który uzdrawia i przemienia swoją łaską serce człowie-

ka: „Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa 

Chrystusa” (J 1, 17). Dlatego obietnica życia wiecznego jest związana z darem łaski, zaś dar 

Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy, jest już „zadatkiem naszego dziedzictwa” (Ef 1, 14). 

24. Odsłania się w ten sposób autentyczna i pierwotna postać przykazania miłości, a także 

doskonałości, ku której ono zmierza: chodzi o możliwość, którą otwiera człowiekowi jedynie 

łaska, dar Boga, Jego miłość. Z drugiej strony, to właśnie świadomość otrzymania daru, po-
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siadania w Jezusie Chrystusie miłości Bożej, rodzi i ustawicznie podtrzymuje świadomą od-

powiedź miłości ku Bogu i ku braciom, o której z naciskiem przypomina apostoł Jan w swoim 

Pierwszym Liście: „Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każ-

dy kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miło-

ścią. (...) Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. 

(...) My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował” (1 J 4, 7-8. 11. 19). 

Ten nierozerwalny związek między łaską Boga a wolnością człowieka, między darem i zada-

niem, św. Augustyn wyraził w prostych i głębokich słowach modlitwy: „Da quod iubes et 

iube quod vis” (daj to, czego żądasz, i żądaj, czego chcesz). 

Dar nie umniejsza, lecz wzmacnia moralne wymaganie miłości: „Przykazanie zaś jego jest 

takie: abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak 

nam nakazał” (1 J 3, 23). Można „trwać” w miłości, jeśli tylko zachowuje się przykazania, jak 

naucza Jezus: „Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mo-

jej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości” (J 15, 10). 

Ujmując istotę orędzia moralnego Jezusa i przepowiadania Apostołów oraz streszczając traf-

nie wielką tradycję Ojców Wschodnich i Zachodnich, a zwłaszcza św. Augustyna, św. To-

masz pisze, że Nowe Prawo to łaska Ducha Świętego udzielona poprzez wiarę w Chrystusa. 

Zewnętrzne nakazy, o których mówi także Ewangelia, usposabiają do przyjęcia tej łaski lub 

sprawiają, że w życiu człowieka dojrzewają jej owoce. Nowe Prawo nie ogranicza się bowiem 

do określenia tego, co należy czynić, ale udziela także mocy, by „spełniać wymagania praw-

dy” (por. J 3, 21). Również św. Jan Chryzostom powiedział, że Nowe Prawo zostało ogłoszo-

ne właśnie w chwili, gdy Duch Święty zstąpił z nieba w dniu Pięćdziesiątnicy i że Apostoło-

wie „nie zeszli z góry, niosąc - jak Mojżesz - w dłoniach kamienne tablice, ale szli niosąc 

Ducha Świętego w sercach (...) stawszy się dzięki łasce żywym prawem, żyjącą księgą”. 

 

„A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20) 

25. Rozmowa Jezusa z bogatym młodzieńcem toczy się w pewnym sensie w każdej epoce 

dziejów, także dzisiaj. Pytanie: „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie 

wieczne?” Rodzi się w sercu każdego człowieka i tylko Jezus potrafi zawsze udzielić na nie 

pełnej i ostatecznej odpowiedzi. Nauczyciel, który naucza Bożych przykazań, wzywa do pój-

ścia za sobą i udziela łaski na nowe życie, jest zawsze obecny i działa wśród nas, zgodnie z 

obietnicą: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). 

Stała obecność Chrystusa przy człowieku każdej epoki urzeczywistnia się w jego ciele, którym 

jest Kościół. Dlatego Chrystus obiecał swoim uczniom Ducha Świętego, który miał im „przy-

pomnieć” i wyjaśnić Jego przykazania (por. J 14, 26), i stać się źródłem nowego życia w 

świecie (por. J 3, 5-8; Rz 8, 1-13). 

Reguły moralne, które Bóg nadał w Starym Przymierzu i które w Nowym i Wiecznym Przy-

mierzu osiągnęły doskonałość w osobie Wcielonego Syna Bożego, muszą być wiernie strze-

żone i nieustannie wypełniane w różnych kulturach powstających w ciągu dziejów. Zadanie 

ich interpretacji Jezus powierzył Apostołom i ich następcom, zapewniając im specjalną po-

moc Ducha prawdy: „Kto was słucha, Mnie słucha” (Łk 10, 16). Dzięki światłu i mocy tego 

Ducha Apostołowie mogli wypełnić misję głoszenia Ewangelii i wskazywania „drogi” Pań-

skiej (por. Dz 18, 25), nauczając przede wszystkim, jak iść za Chrystusem i naśladować Go: 

„Dla mnie (...) żyć - to Chrystus” (Flp 1, 21). 

(…) Kościół bowiem jest zarazem komunią wiary i życia; jego normą jest „wiara, która działa 

poprzez miłość” (Ga 5, 6). 

Żadne rozdarcie nie powinno zagrażać harmonii między wiarą a życiem: jedność Kościoła 

zostaje naruszona nie tylko przez chrześcijan, którzy odrzucają lub zniekształcają prawdy 

wiary, ale i przez tych, którzy nie doceniają wagi powinności moralnych, jakie nakłada na 

nich Ewangelia (por. 1 Kor 5, 9-13). Apostołowie zdecydowanie przeciwstawiali się wszel-

kim próbom rozrywania więzi między wyborem serca a czynami, które wybór ten wyrażają i 
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potwierdzają (por. 1 J 2, 3-6). Zaś Pasterze Kościoła już od czasów apostolskich jednoznacz-

nie potępiali działanie tych, którzy swoim nauczaniem i postępowaniem doprowadzali do 

podziałów. 

27. Szerzyć wiarę i zasady moralnego życia oraz strzec ich w jedności Kościoła - oto zadanie 

powierzone przez Jezusa - Apostołom (por. Mt 28, 19-20), które trwa w posłudze ich następ-

ców. To właśnie stanowi treść żywej Tradycji, poprzez którą - jak stwierdza Sobór Watykań-

ski II - „Kościół w swej nauce, w swym życiu i kulcie uwiecznia i przekazuje wszystkim po-

koleniom to wszystko, czym on jest, i to wszystko, w co wierzy. Tradycja ta, wywodząca się 

od Apostołów, rozwija się w Kościele pod opieką Ducha Świętego”. W Duchu Świętym Ko-

ściół przyjmuje i przekazuje Pismo jako świadectwo „wielkich rzeczy”, których Bóg dokonu-

je w dziejach (por. Łk 1, 49); wyznaje ustami Ojców i Doktorów prawdę o Wcielonym Sło-

wie, wprowadza w czyn Jego nakazy i Jego miłość w życiu świętych oraz w ofierze męczen-

ników, świętuje Jego nadzieję w liturgii: poprzez tę samą Tradycję chrześcijanie słyszą „żywy 

głos Ewangelii”, wiernie wyrażający mądrość i wolę Bożą. 

Wewnątrz Tradycji rozwija się pod opieką Ducha Świętego autentyczna interpretacja prawa 

Bożego. Ten sam Duch, który stoi u źródeł objawienia przykazań i nauczania Jezusa, gwaran-

tuje, że są one pieczołowicie strzeżone i poprawnie stosowane w zmieniających się epokach i 

okolicznościach. Ta „aktualizacja” przykazań jest oznaką i skutkiem głębszego przeniknięcia 

Objawienia w życie ludzi oraz rozumienia nowych sytuacji historycznych i kulturowych w 

świetle wiary. Tym niemniej, potwierdza ona jedynie trwałą ważność Objawienia i idzie śla-

dem jego interpretacji zawartej w wielkiej Tradycji nauczania i życia Kościoła, poświadczo-

nej przez naukę Ojców, życie świętych, liturgię Kościoła i wypowiedzi Magisterium. 

W szczególności zaś, jak stwierdza Sobór, „zadanie (...) autentycznej interpretacji słowa Bo-

żego, spisanego czy przekazanego przez Tradycję, powierzone zostało samemu tylko żywemu 

Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chry-

stusa”. Tak więc Kościół w swoim życiu i w swoim nauczaniu jawi się jako „filar i podpora 

prawdy” (por. 1 Tm 3, 15), w tym także prawdy o zasadach moralnego postępowania. Ma on 

bowiem zadanie „głoszenia zawsze i wszędzie zasad moralnych również w odniesieniu do 

porządku społecznego oraz wypowiadania oceny o wszystkich sprawach ludzkich, na ile wy-

magają tego fundamentalne prawa osoby ludzkiej i zbawienie człowieka”. 

Urząd Nauczycielski, wierny Jezusowi Chrystusowi i nieprzerwanej Tradycji Kościoła, po-

czuwa się do szczególnego obowiązku, by wypowiedzieć się właśnie na temat zagadnień, 

które stały się przedmiotem współczesnej dysputy moralnej i wokół których wyłoniły się no-

we kierunki myślenia i teorie; by w ten sposób podzielić się swoim rozeznaniem oraz dopo-

móc człowiekowi w jego dążeniu do prawdy i wolności. 

 


