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Jezus Chrystus jest Prawdą . Mówi On o tym w Ewangelii św. Jana: „Ja
jestem drogą, Prawdą i życiem” - J 14, 6 oraz: „Ja się na to narodziłem i
na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie” – J 14, 37.
Prawdą jest też Duch św., o którym Jezus mówi: „Ja zaś będę prosił Ojca,
a innego Pocieszyciela da wam: Ducha Prawdy” – J 14, 16.
Można więc powiedzieć, że Prawda to Dobro. Przeciwieństwem Dobra,
jest Zło, czyli szatan, a „Szatan jest kłamcą i ojcem kłamstwa” – J 8, 44.
Kłamstwo to Zło. Nie jest to jednak takie jednoznaczne. Trzeba tu poczynić
pewne zastrzeżenia, takie jak w ósmym przykazaniu:
do: „Nie mów fałszywego świadectwa”, konieczne jest dodanie „przeciw
bliźniemu twemu”. Można przecież mówić prawdę, szkodząc bliźniemu, jak
np. donosząc Niemcom o ukrywających się Żydach, czy o walczących o
wolność partyzantach. Takie kłamstwo chroniące bliźniego, grzechem na
pewno nie jest. Także kłamcą można by nazwać aktora, który gra np.
angielskiego króla, a przecież tym królem nie jest. W ósmym przykazaniu
ważniejszym więc wydaje się być dodatek („Przeciw bliźniemu swemu”),
niż sformułowanie grzechu jako fałszywe świadectwo, czyli kłamstwo = Zło.
Używa się też powiedzenia „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.
To też jest cytat z Ewangelii (Mt 8, 32), ale wyrwany z kontekstu. Co tu jest
prawdą? O jaką wolność chodzi? Jak to interpretować? Co więc jest
grzechem?
W tym fragmencie Ewangelii św. Jana opisana jest dyskusja Jezusa z Żydami.
Jezus mówi: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie
moimi uczniami i poznacie Prawdę, a prawda was wyzwoli” – J 8.32. Tu
też potrzebny jest dodatek : „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej”.
A nauka Chrystusa to streszczenie dekalogu w dwa przykazania miłości:
Na pytanie faryzeusza, które przykazanie w prawie jest największe? On odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim
sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego, jak siebie samego. Na tych
dwóch przykazaniach. opiera się całe prawo i prorocy” – Mt 22,34. Prawdziwą Prawdą Jezusa jest więc Miłość.
Dalej w tej dyskusji Jezus mówi: „Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu” - J 8, 34. To z tej niewoli grzechu Chrystus wyzwala
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nas mocą swej Miłości. Tylko miłość może zmazać każdy grzech. I tylko z
miłości będziemy rozliczani.
A te dwa przykazania miłości? Łatwo jest zrozumieć (ale wykonać trudno)
drugie przykazanie dot. człowieka (bliźniego), ale Boga? To drugie przykazanie można identyfikować ze „złotą zasadą postępowania” – Mt 7,12.
Okazuje się że wszystkie religie świata mają podobne zasady moralne (Refleksja: „Złota zasada” str. 228).
Jak wypełnić pierwsze przykazanie: miłość do Boga? Możemy realizować
ją poprzez miłość do człowieka (szczególnie do słabego, skrzywdzonego),
bo „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili” – Mt 25,40. Chyba można by zaliczyć też do pierwszego
przykazania: „Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy
was prześladują”- Mt 5,44. To trudniejszy rodzaj miłości.
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