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Godność i nieporównywalna wartość 
ludzkiej osoby

w rodzinie i szkole . Kultura, która odrzuca Boga i godzi w dobro 
człowieka i rodziny .

Nauczanie św . Jana Pawła II, papieża rodziny i godności czło-
wieka oraz przykład jego oddania w służbie Bogu i człowiekowi, 
przywołujemy jako Prawdę dla formacji i edukacji nauczycieli, dy-
rektorów i rodziców uczniów szkół katolickich . Ukształtowanie 
umysłów „zdrową nauką” i uformowanie sumień nauczycieli i ro-
dziców Prawdą, daje nadzieję na zgodne z zamysłem Bożym wycho-
wanie dzieci i młodzieży . Temu ma służyć publikacja .

Nauczanie Kościoła oparte na Objawieniu i rozumie, wiedzy 
naukowej, powinno stanowić uzupełnienie treści programowych 
nauczania i wychowania, w szczególności nauczania dotyczącego 
godności człowieka, postępowania moralnego, sumienia, ochrony 
życia od poczęcia do naturalnej śmierci, małżeństwa i rodziny .

Publikacja zawiera dziesięć rozdziałów . Pierwsze cztery są po-
święcone godności osoby ludzkiej i postępowaniu moralnemu oraz 
sumieniu . Kolejne pięć rozdziałów zawierają nauczanie Kościoła na 
temat rodziny i jej misji, w szczególności służby życiu . Ostatni roz-
dział zawiera teksty o wolności prawdziwej, o dojrzałości osoby na 
wzór Chrystusa .
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Redemptor hominis

Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie 
jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spo-
tka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób 
swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa . I dlatego wła-
śnie Chrystus-Odkupiciel (…) „objawia w pełni człowieka samemu 
człowiekowi” . (…)

Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca — nie wedle 
jakichś tylko doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, 
a nawet pozornych kryteriów i miar swojej własnej istoty — musi 
ze swoim niepokojem, niepewnością, a  także słabością i  grzesz-
nością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa . 
Musi niejako w Niego wejść z sobą samym, musi sobie „przyswo-
ić”, zasymilować całą rzeczywistość Wcielenia i Odkupienia, aby 
siebie odnaleźć . Jeśli dokona się w człowieku ów dogłębny proces, 
wówczas owocuje on nie tylko uwielbieniem Boga, ale także głę-
bokim zdumieniem nad sobą samym .

(…) owo głębokie zdumienie wobec wartości i  godności czło-
wieka nazywa się Ewangelią, czyli Dobrą Nowiną . Nazywa się też 
chrześcijaństwem .1

1 RH 10
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(…) człowieka w całej prawdzie jego życia, jego sumienia, w jego 
nieustannie się potwierdzającej grzeszności, a równocześnie w nie-
ustannie się ujawniającej dążności do prawdy, dobra, piękna, do 
sprawiedliwości i miłości, miał przed oczyma Sobór Watykański II, 
gdy rysując jego sytuację w świecie współczesnym, od zewnętrznych 
komponentów tej sytuacji zstępował stale w  immanentną prawdę 
człowieczeństwa: „W samym bowiem człowieku wiele elementów 
zwalcza się nawzajem . Będąc bowiem stworzeniem, doświadcza on 
z  jednej strony wielorakich ograniczeń, z  drugiej strony czuje się 
nieograniczony w swoich pragnieniach i powołany do wyższego ży-
cia . Przyciągany wielu ponętami, musi wciąż wybierać między nimi 
i wyrzekać się niektórych . Co więcej, będąc słabym i grzesznym, 
nierzadko czyni to, czego nie chce, nie zaś to, co chciałby czynić . 
Stąd cierpi rozdarcie w samym sobie, z czego z kolei tyle i tak wiel-
kich rozdźwięków rodzi się w społeczeństwie” .

Ten człowiek jest drogą Kościoła — drogą, która prowadzi nie-
jako u  podstawy tych wszystkich dróg, jakimi Kościół kroczyć 
powinien, ponieważ człowiek — każdy bez wyjątku — został od-
kupiony przez Chrystusa, ponieważ z człowiekiem — każdym bez 
wyjątku — Chrystus jest w jakiś sposób zjednoczony, nawet gdyby 
człowiek nie zdawał sobie z tego sprawy: „Chrystus, który za wszyst-
kich umarł i zmartwychwstał, może człowiekowi przez Ducha swe-
go udzielić światła i sił, aby zdolny był odpowiedzieć najwyższemu 
swemu powołaniu” .

Ponieważ więc ten człowiek jest drogą Kościoła, drogą jego co-
dziennego życia i  doświadczenia, posłannictwa i  trudów — Ko-
ściół naszej epoki musi być wciąż na nowo świadomy jego „sytuacji” 
— to znaczy świadomy równocześnie jego możliwości, które wciąż 
na nowo się ukierunkowują i  w  ten sposób ujawniają . Musi być 

równocześnie świadomy zagrożeń, świadomy tego wszystkiego, co 
wydaje się być przeciwne temu, aby „życie ludzkie stawało się coraz 
bardziej ludzkie”, aby wszystko, co na to życie się składa, odpowia-
dało prawdziwej godności człowieka; po prostu musi być świadomy 
wszystkiego, co jest temu przeciwne .2 (…)

Jeśli sytuację człowieka w świecie współczesnym ośmielamy się 
określić jako daleką od obiektywnych wymagań porządku moral-
nego, daleką od wymagań sprawiedliwości, a tym bardziej miłości 
społecznej — to przemawiają za tym dobrze znane fakty i porów-
nania, które wielokrotnie już znajdowały swój oddźwięk na kartach 
wypowiedzi papieskich, soborowych, synodalnych . Sytuacja czło-
wieka w naszej epoce nie jest oczywiście jednolita, jest wielorako 
zróżnicowana . Różnice te mają swoje przyczyny historyczne . Mają 
jednak równocześnie swój potężny wydźwięk etyczny (…) .3

 W oparciu o wzór Chrystusa, i współpracując z Łaską, którą On 
nam wysłużył, możemy osiągnąć owo „panowanie”, czyli urzeczy-
wistnić dojrzałe człowieczeństwo w każdym z nas . Dojrzałe człowie-
czeństwo oznacza pełne użycie daru wolności, który otrzymaliśmy 
od Stwórcy, kiedy powołał do istnienia człowieka „na swój obraz 
i podobieństwo” . Szczególnym miejscem tego daru staje się poświę-
cenie bez reszty całej swojej ludzkiej osoby w duchu oblubieńczej 
miłości dla Chrystusa, a  wraz z  Chrystusem dla wszystkich, do 
których On skierowuje ludzi — mężczyzn czy kobiety — tak cał-
kowicie Mu oddanych . Oto ideał życia zakonnego podejmowany 
przez dawne i nowe zakony i zgromadzenia, a także przez instytuty 
świeckie, wedle rad ewangelicznych .

2  RH 14
3  RH 16
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W naszych czasach nieraz błędnie się mniema, że wolność sama 
jest dla siebie celem, że człowiek jest wolny, kiedy jej używa w jaki-
kolwiek sposób, że do tego należy dążyć w życiu jednostek i społe-
czeństw . Tymczasem wolność jest wielkim dobrem wówczas, kiedy 
umiemy świadomie jej używać dla tego wszystkiego, co jest praw-
dziwym dobrem . Chrystus uczy nas, że najwspanialszym wypeł-
nieniem wolności jest miłość, która urzeczywistnia się w oddaniu 
i  służbie . Do takiej to właśnie „wolności wyswobodził nas Chry-
stus” (Ga 5, 1; por . 5, 13) i stale wyzwala .4

Veritatis splendor

„On [Chrystus] jest drogą i prawdą i życiem” (J 14, 6)

Żaden człowiek nie może się uchylić od podstawowych pytań: 
Co powinienem czynić? Jak odróżniać dobro od zła? Odpowiedź moż-
na znaleźć tylko w blasku prawdy, która jaśnieje w głębi ludzkiego 
ducha, jak zaświadcza psalmista: „«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 praw-
dy” (por . J 1, 14): On jest „drogą i prawdą i życiem” (J 14, 6) . Dla-
tego ostatecznej odpowiedzi na każde pytanie człowieka, zwłaszcza 
na jego pytania religijne i moralne, udziela jedynie Jezus Chrystus . 
Więcej: sam Jezus Chrystus jest odpowiedzią, jak przypomina So-
bór Watykański II: „Tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę 
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dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego. Albowiem Adam, pierwszy 
człowiek, był figurą przyszłego, mianowicie Chrystusa Pana . Chry-
stus, nowy Adam, już w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego 
miłości objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje 
mu najwyższe jego powołanie” .5 (…) 

Kościół wie, że zagadnienia moralne nurtują każdego człowieka 
i angażują wszystkich, także tych, którzy nie znają Chrystusa i Jego 
Ewangelii, a nawet nie znają samego Boga . Wie, że właśnie poprzez 
życie moralne otwiera się przed wszystkimi droga zbawienia (…) .6

Przedmiot encykliki „Veritatis splendor”

Zawsze, ale zwłaszcza w ciągu ostatnich dwóch stuleci, Papieże 
starali się osobiście lub w łączności z Kolegium Biskupów rozwijać 
i  głosić naukę moralną dotyczącą licznych i  różnorakich dziedzin 
ludzkiego życia . W imię Jezusa Chrystusa i mocą Jego autorytetu 
ujawniali zło, udzielali wskazań i  wyjaśnień; wierni swojej misji 
walczyli o dobro człowieka, umacniając go, wspomagając i pocie-
szając; dzięki niezawodnej pomocy Ducha prawdy przyczyniali się 
do lepszego zrozumienia wymagań moralnych w dziedzinie ludzkiej 
płciowości, w  zakresie rodziny, życia społecznego, gospodarczego 
i politycznego . W tradycji Kościoła i w historii ludzkości ich naucza-
nie przyczynia się do nieustannego pogłębiania wiedzy moralnej .

Dziś jednak wydaje się konieczna refleksja nad całością nauczania 
moralnego Kościoła, której konkretnym celem jest przypomnienie 
niektórych fundamentalnych prawd doktryny katolickiej w  kon-
tekście współczesnych prób ich podważenia lub zniekształcenia . 

5  VS 2
6  VS 3
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Wewnątrz samej społeczności chrześcijańskiej ukształtowała się bo-
wiem nowa sytuacja, w której wobec nauczania moralnego Kościoła 
rozpowszechniane są coraz liczniejsze wątpliwości i zastrzeżenia na-
tury humanitarnej i psychologicznej, społecznej i kulturowej, reli-
gijnej, a także w ścisłym sensie teologicznej . Nie jest to już krytyka 
częściowa i doraźna, ale próba globalnego i systematycznego zakwe-
stionowania dziedzictwa doktryny moralnej opartej na określonych 
koncepcjach antropologicznych i  etycznych . U  źródeł tej krytyki 
można dostrzec mniej lub bardziej ukryty wpływ nurtów myślo-
wych, które prowadzą do rozerwania istotnej i konstytutywnej wię-
zi pomiędzy ludzką wolnością a prawdą . W ten sposób odrzuca się 
tradycyjną doktrynę o prawie naturalnym, o powszechności i nie-
zmiennej ważności jej nakazów; uważa się, że niektóre elementy 
nauczania moralnego Kościoła są po prostu nie do przyjęcia; że 
Magisterium może się wypowiadać w kwestiach moralnych tylko 
po to, by „zachęcać sumienia” i „proponować wartości”, z których 
każdy będzie sam czerpał inspirację dla autonomicznych decyzji 
i wyborów życiowych . (…)

Rozpowszechniona jest także opinia, która poddaje w  wątpli-
wość istnienie wewnętrznego i  nierozerwalnego związku pomię-
dzy wiarą a moralnością, tak jakoby tylko wiara miała decydować 
o przynależności do Kościoła i o jego wewnętrznej jedności, nato-
miast byłby do przyjęcia pluralizm opinii i sposobów postępowania, 
uzależnionych od indywidualnego osądu subiektywnego sumienia 
lub od złożoności uwarunkowań społeczno-kulturowych .7

Jeśli niniejsza Encyklika, od tak dawna oczekiwana, zostaje opu-
blikowana dopiero teraz [6 .08 .1993], to między innymi dlatego, 
że wydało się wskazane, by poprzedziło ją ogłoszenie Katechizmu 
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Kościoła Katolickiego, który zawiera kompletny i systematyczny wy-
kład chrześcijańskiej doktryny moralnej . Katechizm ukazuje życie 
moralne wierzących, jego fundamenty i jego wieloraką treść, jako 
życie „dzieci Bożych”: „Uznając w  wierze swoją nową godność, 
chrześcijanie są powołani, by postępować teraz «w  sposób godny 
Ewangelii» (Flp 1, 27) . Poprzez sakramenty i modlitwę otrzymu-
ją łaskę Chrystusa i dary Ducha Świętego, które ich uzdalniają do 
takiego nowego życia” . Odsyłając zatem do tekstu Katechizmu, 
traktowanego jako „pewny i autentyczny punkt odniesienia w na-
uczaniu doktryny katolickiej”, Encyklika ograniczy się do omówie-
nia niektórych podstawowych kwestii nauczania moralnego Kościoła 
(…) .8

Jeśli chcemy zatem dotrzeć do sedna ewangelicznej moralności 
i pojąć jej głęboką i niezmienną treść, musimy się uważnie zasta-
nowić nad sensem pytania zadanego przez bogatego młodzieńca 
z Ewangelii, a bardziej jeszcze nad sensem odpowiedzi Jezusa, po-
zwalając, by On nas prowadził . Jezus bowiem odpowiada na pyta-
nie młodzieńca z delikatnością wychowawcy, wiodąc go jakby za 
rękę, krok za krokiem, ku pełni prawdy .

„Jeden tylko jest Dobry” (Mt 19, 17)

Mówi Jezus: „Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest 
Dobry . A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania” (Mt 19, 
17) . W relacji ewangelistów Marka i Łukasza pytanie sformułowa-
ne jest następująco: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest 
dobry, tylko sam Bóg” (Mk 10, 18; por . Łk 18, 19) .

8  VS 5
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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, 
ponieważ On sam jest Dobrem.

Istotnie, zadać pytanie o dobro znaczy w ostatecznej analizie zwró-
cić się ku Bogu – pełni dobra . Jezus ukazuje, że pytanie młodzieńca 
jest w  istocie pytaniem religijnym i że dobroć, która pociąga czło-
wieka 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 religijnych, do uznania Boga – jedynego dobra, pełni 
życia, ostatecznego celu ludzkiego działania, doskonałego szczęścia .9

Evangelium vitae

Nieporównywalna wartość ludzkiej osoby

Człowiek jest powołany do pełni życia, która przekracza znacznie 
wymiary jego ziemskiego bytowania, ponieważ polega na uczest-
nictwie w życiu samego Boga .

9  VS 9

Wzniosłość tego nadprzyrodzonego powołania ukazuje wielkość 
i ogromną wartość ludzkiego życia także w jego fazie doczesnej . Ży-
cie w czasie jest bowiem podstawowym warunkiem, początkowym 
etapem i  integralną częścią całego i niepodzielnego procesu ludz-
kiej egzystencji . Proces ten — nieoczekiwanie i bez żadnej zasługi 
człowieka — zostaje opromieniony obietnicą i odnowiony przez dar 
życia Bożego, które urzeczywistni się w pełni w wieczności (por . 
1 J 3, 1-2) . Równocześnie to nadprzyrodzone powołanie uwydat-
nia względność ziemskiego życia mężczyzny i kobiety . Nie jest ono 
jednak rzeczywistością „ostateczną”, ale „przedostateczną”; jest więc 
rzeczywistością, świętą, która zostaje nam powierzona, abyśmy jej 
strzegli z poczuciem odpowiedzialności i doskonalili ją przez miłość 
i dar z siebie ofiarowany Bogu i braciom .

Kościół jest świadom, że Ewangelia życia, przekazana mu przez 
Chrystusa, wzbudza żywy i poważny odzew w sercu każdego czło-
wieka, tak wierzącego jak i  niewierzącego, ponieważ przerastając 
nieskończenie jego oczekiwania, zarazem w  zadziwiający sposób 
współbrzmi z nimi . Mimo wszelkich trudności i niepewności każ-
dy człowiek szczerze otwarty na prawdę i dobro może dzięki świa-
tłu rozumu i pod wpływem tajemniczego działania łaski rozpoznać 
w prawie naturalnym wypisanym w sercu (por . Rz 2, 14-15) świę-
tość ludzkiego życia od poczęcia aż do kresu oraz dojść do prze-
konania, że każda ludzka istota ma prawo oczekiwać absolutnego 
poszanowania tego swojego podstawowego dobra . Uznanie tego 
prawa stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia 
wspólnoty politycznej .

Obrońcami i  rzecznikami tego prawa powinni być w  sposób 
szczególny wierzący w  Chrystusa, świadomi wspaniałej praw-
dy przypomnianej przez Sobór Watykański  II: „Syn Boży przez 
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wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem” . W tym 
zbawczym wydarzeniu objawia się bowiem ludzkości nie tylko bez-
graniczna miłość Boga, który „tak (…) umiłował świat, że Syna 
swego Jednorodzonego dał” (J 3, 16), ale także nieporównywalna 
wartość każdej osoby .

Kościół zaś, rozważając wnikliwie tajemnicę Odkupienia, uświa-
damia sobie tę wartość zawsze z tym samym zdumieniem i czuje 
się powołany, by głosić ludziom wszystkich czasów tę „ewangelię” 
— źródło niezłomnej nadziei i prawdziwej radości dla każdej epoki 
dziejów . Ewangelia miłości Boga do człowieka, Ewangelia godności 
osoby i Ewangelia życia stanowią jedną i niepodzielną Ewangelię.

To dlatego właśnie człowiek, człowiek żyjący, stanowi pierwszą 
i podstawową drogę Kościoła .10 (…)

Kończąc (…) rozdział, poświęcony rozważaniu chrześcijańskiego 
orędzia o życiu, chciałbym zatrzymać się na chwilę z każdym z was, 
aby wspólnie kontemplować Tego, którego przebili i który wszystkich 
przyciąga ku sobie (por . J 19, 37; 12, 32) . Patrząc na „widowisko” 
krzyża (Łk 23, 48), możemy dostrzec w tym chwalebnym drzewie 
wypełnienie i pełne objawienie całej Ewangelii życia.

Wczesnym popołudniem w Wielki Piątek „mrok ogarnął całą 
ziemię (…) . Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez 
środek” (Łk 23, 44-45) . Jest to obraz wielkiego kosmicznego wstrzą-
su i nadludzkiego zmagania między siłami dobra i siłami zła, mię-
dzy życiem i śmiercią . I my znajdujemy się dziś w samym centrum 
dramatycznej walki między „kulturą śmierci” i „kulturą życia” . Ale 
blask Krzyża nie zostaje przesłonięty przez ten mrok — przeciwnie, 
na jego tle Krzyż jaśnieje jeszcze mocniej i wyraźniej, jawi się jako 
centrum, sens i cel całej historii i każdego ludzkiego życia .

10  EV 2

Jezus zostaje przybity do krzyża i wywyższony nad ziemię . Prze-
żywa chwile swej największej „niemocy”, a Jego życie wydaje się cał-
kowicie zdane na szyderstwa przeciwników i  przemoc oprawców: 
drwią z Niego, wyśmiewają Go i znieważają (por . Mk 15, 24-36) . 
Ale właśnie w obliczu tego wszystkiego, „widząc, że w ten sposób od-
dał ducha”, rzymski setnik woła: „Prawdziwie, ten człowiek był Sy-
nem Bożym” (Mk 15, 39) . Tak więc tożsamość Syna Bożego objawia 
się w chwili Jego skrajnej słabości: na Krzyżu ukazuje się Jego chwała!

Przez swoją śmierć Jezus rzuca światło na sens życia i śmierci każ-
dej istoty ludzkiej . Przed śmiercią modli się do Ojca o przebaczenie 
dla swoich prześladowców (por . Łk 23, 34), zaś łotrowi, który pro-
si Go, by pamiętał o nim w  swoim królestwie, odpowiada: „Za-
prawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23, 43) . 
Po Jego śmierci „groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy 
umarli, powstało” (Mt 27, 52) . Zbawienie dokonane przez Jezusa 
jest darem życia i zmartwychwstania . Przez całe swoje życie Jezus 
obdarzał ludzi zbawieniem także przez to, że ich uzdrawiał i dobrze 
czynił wszystkim (por . Dz 10, 38) . Cuda zaś, uzdrowienia, a nawet 
wskrzeszenia były znakiem innego zbawienia, polegającego na prze-
baczeniu grzechów, czyli na uwolnieniu człowieka od najgłębszej 
choroby i wyniesieniu go do życia samego Boga .

Na Krzyżu odnawia się i  dokonuje, zyskując pełną i  ostatecz-
ną doskonałość, cud węża wywyższonego przez Mojżesza na pu-
styni (por . J 3, 14-15; Lb 21, 8-9) . Także dzisiaj każdy człowiek 
zagrożony w swoim istnieniu może skierować wzrok ku Temu, któ-
ry został przebity, aby odnaleźć niezawodną nadzieję wyzwolenia 
i odkupienia .11
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Jest jeszcze jedno wydarzenie, które przyciąga moją uwagę i skła-
nia mnie do głębokiej kontemplacji . „A gdy Jezus skosztował octu, 
rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę oddał ducha” (J 19, 30) . 
Zaś jeden z  rzymskich żołnierzy „włócznią przebił Mu bok i na-
tychmiast wypłynęła krew i woda” (J 19, 34) .

Wszystko się już wypełniło . Wyrażenie „oddał ducha” opisuje 
śmierć Jezusa, podobną do śmierci każdego innego człowieka, ale 
wydaje się wskazywać także na „dar Ducha”, przez który On wyba-
wia nas od śmierci i otwiera na nowe życie .

Człowiek otrzymuje udział w  życiu samego Boga . Poprzez sa-
kramenty Kościoła — których symbolami są krew i woda wypły-
wające z boku Chrystusa — to życie jest nieustannie przekazywane 
synom Bożym, przez co stają się oni ludem Nowego Przymierza . 
Z Krzyża — źródła życia — rodzi się i rozrasta „lud życia”.

Kontemplacja Krzyża prowadzi nas w ten sposób do najgłębszych 
korzeni tego, co się wydarzyło . Jezus, który przychodząc na świat 
powiedział: „Oto idę, abym spełniał, o Boże, wolę Twoją” (por . Hbr 
10, 9), stał się we wszystkim posłuszny Ojcu i „umiłowawszy swo-
ich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1), oddając za nich 
bez reszty samego siebie .

On, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać 
swoje życie na okup za wielu” (Mk 10, 45), osiąga na Krzyżu szczyt 
miłości: „nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje 
oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13) . On zaś umarł za nas, gdy-
śmy jeszcze byli grzesznikami (por . Rz 5, 8) .

Tym samym obwieszcza On, że życie osiąga swój szczyt, swój 
sens i swoją pełnię, kiedy zostaje złożone w darze .

W tym miejscu nasze rozważanie staje się uwielbieniem i dzięk-
czynieniem, a zarazem skłania nas do naśladowania Jezusa i pójścia 
za Nim (por . 1 P 2, 21) .

Także i my jesteśmy powołani, aby oddać życie za braci, urze-
czywistniając w ten sposób prawdziwy sens i przeznaczenie naszej 
egzystencji .

Jesteśmy do tego zdolni, bo Ty, o  Panie, dałeś nam przykład 
i przekazałeś nam moc Twego Ducha . Zdołamy to uczynić, jeżeli 
każdego dnia, z Tobą i  tak jak Ty, będziemy posłusznie spełniać 
wolę Ojca .

Dozwól zatem, byśmy umieli z sercem uległym i ofiarnym słu-
chać każdego słowa, które wychodzi z ust Bożych: w  ten sposób 
nauczymy się nie tylko „nie zabijać” ludzkiego życia, ale będziemy 
też umieli je czcić, miłować i umacniać .12
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