JAN PAWEŁ II

CHRYSTUS JEST PRAWDĄ*

Powołani do zbawienia poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, „światłość
prawdziwą, która oświeca każdego człowieka” (J 1,9), ludzie stają się „świat
łością w Panu” i „dziećmi światłości” (por. Ef 5, 8) i uświęcają się przez
„posłuszeństwo prawdzie” (por. 1 P 1,22).
To posłuszeństwo nie zawsze jest łatwe. W następstwie tajemniczego grze
chu pierworodnego, popełnionego za poduszczeniem Szatana, który jest
„kłamcą i ojcem kłamstwa” (J 8, 44), człowiek ustawicznie doznaje pokusy,
by odwrócić wzrok od Boga żywego i prawdziwego i skierować go ku bożkom
(por. 1 Tes 1, 9), przemieniając „prawdę Bożą w kłamstwo” (por. Rz 1, 25);
przytępia to również jego zdolność poznawania prawdy i osłabia wolę podda
nia się jej. W konsekwencji człowiek, ulegając relatywizmowi (por. J 18, 38),
zaczyna szukać złudnej wolności poza samą prawdą.
Ciemności błędu i grzechu nigdy jednak nie zdołają do końca zagasić
w człowieku światła Boga Stwórcy. W głębi serca stale tęskni on za absolutną
prawdą i pragnie w pełni ją poznać, czego wymownym dowodem są niestru
dzone poszukiwania, jakie człowiek prowadzi na każdym polu i w każdej
dziedzinie. Jeszcze dobitniej tego dowodzi jego poszukiwanie sensu życia.

U
Żaden człowiek nie może się uchylić od podstawowych pytań: Co powi

nienem czynić? Jak odróżniać dobro od zła? Odpowiedź można znaleźć tylko
w blasku prawdy, która jaśnieje w głębi ludzkiego ducha, jak zaświadcza
psalmista: „Wielu powiada: «Któż nam ukaże dobro? » Wznieś ponad nami,
o Panie, światłość Twojego oblicza!” (por. Ps 4, 7).
Światłość Bożego oblicza jaśnieje pełnią swego piękna w obliczu Jezusa
Chrystusa, w tym „obrazie Boga niewidzialnego” (por. Kol 1,15), i „odblasku
Jego chwały” (por. Hbr 1, 3), „pełnym łaski i prawdy” (por. J 1,14): On jest
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. „drogą i prawdą, i życiem” ( J 14,6). Dlatego ostatecznej odpowiedzi na każde
pytanie człowieka, zwłaszcza na jego pytania religijne i moralne, udziela
jedynie Jezus Chystus. Więcej: sam Jezus Chrystus jest odpowiedzią, jak
przypomina Sobór Watykański II: „Tajemnica człowieka wyjaśnia się napraw
dę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego. Albowiem Adam, pierwszy czło
wiek, był figurą przyszłego, mianowicie Chrystusa Pana. Chrystus, nowy
Adam, już w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości objawia
w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powo
łanie”1.
[...]
Tak więc najwyższe Dobro i dobro moralne spotykają się w prawdzie:
w prawdzie Boga Stwórcy i Odkupiciela oraz w prawdzie człowieka przez
Niego stworzonego i odkupionego. Tylko na fundamencie tej prawdy można
budować odnowione społeczeństwo i rozwiązać najbardziej złożone i poważne
problemy, które nim wstrząsają, a przede wszystkim przezwyciężyć różne
formy totalitaryzmu, aby otworzyć drogę wiodącą ku autentycznej wolności
osoby. „Totalitaryzm rodzi się z negacji obiektywnej prawdy: jeżeli nie istnieje
prawda transcendentna, przez posłuszeństwo której człowiek zdobywa swą
pełną tożsamość, to nie istnieje też żadna pewna zasada, gwarantująca spra
wiedliwe stosunki pomiędzy ludźmi. Istotnie, ich klasowe, grupowe i narodowe
korzyści nieuchronnie przeciwstawiają jednych drugim. Jeśli się nie uznaje
prawdy transcendentnej, triumfuje siła władzy i każdy dąży do maksymalnego
wykorzystania dostępnych mu środków, do narzucenia własnej korzyści czy
własnych poglądów, nie bacząc na prawa innych. [...] Tak więc nowoczesny
totalitaryzm wyrasta z negacji transcendentnej godności osoby ludzkiej, będą
cej widzialnym obrazem Boga niewidzialnego i właśnie dlatego z samej swej
natury podmiotem praw, których nikt nie może naruszać: ani jednostka czy
grupa, ani klasa, naród lub państwo. Nie może tego czynić nawet większość
danego społeczeństwa, zwracając się przeciwko mniejszości, spychając ją na
margines, uciskając, wyzyskując czy usiłując unicestwić”2.
Dlatego nierozerwalny związek prawdy z wolnością - który wyraża istotną
więź między mądrością a wolą Bożą - ma niezwykle doniosłe znaczenie dla
życia ludzi na płaszczyźnie społeczno-ekonomicznej i społeczno-politycznej,
jak to wynika z nauki społecznej Kościoła, która „należy [...] do dziedziny
[...] teologii, zwłaszcza teologii moralnej”3 - oraz z jej prezentacji przykazań,
1 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, nr 22.
2 Encyklika Centesimus annus (1 maja 1991 r.), nr 44: AAS 83 (1991), s. 848-849; por. L e o n
XIII, Encyklika Libertas praestantissimum (20 czerwca 1888 r.): Leonis X III P. M. Acta, VIII,
Romae 1889, s. 224-226,
3 Encyklika Sollicitudo rei socialis (30 grudnia 1987 r.), nr 41: AAS 80(1988), s. 571.
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które rządzą życiem społecznym, gospodarczym i politycznym nie tylko
w kategoriach ogólnych postaw, ale także w odniesieniu do określonych spo
sobów postępowania i konkretnych czynów.

