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Trzy prawdy ks. Józefa Tischnera  

 
czerwiec 2020 

 
Odkrywam ważną myśl w znanym powiedzeniu ks. Józefa Tischnera, że 

są trzy prawdy:  
1. Czysta prawda,  
2. Tyż prawda,  
3. G - - - o prawda,  
Czysta prawda to „Bóg jest Miłością”. To prawda niepodważalna, 

oparta na Ewangelii. a Chrystus całe Prawo i naukę proroków streścił w dwa 
przykazania:  

I. do Boga ; „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, 
całą swoją duszą i całym swoim umysłem”,  

II. Do człowieka : „A bliźniego twego – jak siebie samego”.  
To, że „Bóg jest Miłością” – ta pierwsza, najważniejsza Prawda była już 

tematem moich Refleksji pod tym tytułem na str. 21. Dziś widzę, że można 
ją dostrzec też w pierwszym przykazaniu miłości: „Będziesz miłował Pana 
Boga swego całym swoim sercem……..”.  

Czy człowiek potrafi tak kochać? Ale tak właśnie, na miarę swoich 
możliwości, powinien odpowiedzieć Bogu, który oczekuje choć odrobinę 
wzajemności, bo On wychodzi do człowieka z tak Ogromną Miłością, którą 
trudno sobie nawet wyobrazić. 

Tyż prawda: to prawda każdego człowieka. Św. Paweł w Liście do 
Galatów pisze: „Całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: będziesz 
miłował bliźniego swego, jak siebie samego”. Innymi słowami tę samą 
myśl ujmuje św. Mateusz: „Wszystko więc, co byście chcieli, by ludzie wam 
czynili, i wy im czyńcie.” (Mt 7, 12). Piszę o tym w Refleksji „Złota zasada” 
– str. 228. Właśnie drugie przykazanie miłości jest najważniejszą etyczną 
zasadą całej ludzkości, co widoczne jest na tablicy „Złota reguła”, gdzie jest 
zestawienie zasad etycznych, obowiązujących w różnych religiach świata. 
„Tyż prawda” to właśnie jest prawda, o której mówi „Złota Reguła”, a że jej 
wyznawcy mają różne nazwy, to już jest inne zagadnienie. Najważniejsze 
jest, by żyć tą prawdą, a nie tylko, by eksponować niewątpliwe różnice.  

G…o prawda – Tą „prawdą” jest kłamstwo i nienawiść. Bardzo uży-
teczne są tu trzy pokusy szatańskie: ”mieć, móc, znaczyć”, którymi zręcznie 
operuje zły duch, by rozszerzać swoja działalność. 
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Powtórzona Złota Reguła ze str. 229 
z dodanym na końcu Imperatywem Kanta 

 

 
 

   Imperatyw Kanta: Postępuj tak, jak byś chciał, aby twoje postępowanie było prawem powszechnym. 


