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PS. Korzystałem z książki ks. M Chmielarskiego „Życie Ewangelią” wyd WAM Kraków 1996 – księża Jezuici 

„I poznacie prawdę a prawda was ocali” (J 8, 32) 

Pismo święte wylicza 198 razy słowo PRAWDA, począwszy od Ks. Rodzaju. Ukazało się wiele książek 

poświęconych prawdzie. Dla przykładu: 

• Kardynał J Ratzinger: „Służyć prawdzie” 

• Jeam Pudjo: „Życie dla prawdy” 

Zagadnienie PRAWDY poruszał często święty Jan Paweł II, podobnie jak jego poprzednicy. Nawet orędzie 

papieża Jana Pawła II na XIII Światowy Dzień Pokoju w 1980 roku brzmiało: „Prawda siłą pokoju”, 

a poszczególne rozdziały zostały poświęcone zagadnieniom:  

• Pokój wymaga szczerości i prawdy 

• Prawda oświeca drogi pokoju 

• Prawda umacnia środki wiodące do pokoju, nieprawda służy sprawie wojny. 

Ewangeliści, a zwłaszcza święty Jan przytaczają wiele tekstów, w których Chrystus mówi o prawdzie. „Słowo 

stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką Jednorodzony otrzymuje od 

Ojca, pełen łaski i prawdy” (J 1, 14) 

Sam Chrystus mówi o sobie: „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem (J 14, 6) 

Chrystus utożsamia się z prawdą. Chrystus i prawda to jedno. Jezus podkreślał w swym nauczaniu, że prawda 

ma moc wyzwalającą: i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (J 8, 32) 

Jezus dał świadectwo prawdzie. Najpierw słowami przed Piłatem: „Jam się na to narodził i na to przyszedłem na 

świat, by dać świadectwo Prawdzie” (J 18, 37) 

Potem Chrystus dał świadectwo PRAWDZIE, argumentem najwymowniejszym: ofiarowaniem swojego życia, 

które miało zaświadczyć najwspanialszą dla ludzi prawdę, że „Ojciec tak umiłował świat, że Syna swego 

Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął ale miał życie wieczne” (J 3, 16) 

Prawda musi narodzić się w nas. Pięknie to szukanie prawdy oddał nasz poeta Adam Asnyk: 

„Szukajcie prawdy jasnego płomienia 

Szukajcie nowych nieodkrytych dróg. 

Za każdym krokiem w tajniki stworzenia, 

Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia 

I większy staje się Bóg”. 

Wspaniałym przykładem poszukującego prawdy, był dla nas sekretarz generalny ONZ Dag Hammarskjöld 

(zginął w katastrofie lotniczej 18.09.1961) w swym pamiętniku wydanym w Polsce pt: „Drogowskazy” – 

notował swoją wspinaczkę do doskonałości, do szukania prawdy aby zastosować ją w stosunkach 

międzyludzkich. W szukaniu prawdy trzeba pomagać dzieciom i młodzieży, to problem wychowania, który 

spoczywa na rodzinach i szkole. Znany filozof francuski Błażej Pascal powiedział kiedyś: „Człowiek stworzony 

jest po to, aby szukać prawdy, a nie by ją posiadać”. Jest to słuszna myśl. Szukamy prawdy do końca życia. 

Nigdy nie możemy powiedzieć, że już osiągnęliśmy prawdę. Papież Jan Paweł II zapytany przez pisarza 

francuskiego André Frossarda jakie jest w ewangelii zdanie najważniejsze, odpowiedział: „PRAWDA was 

wyzwoli” i dodał: „Człowiek ma stale wybierać w wolności swego życia, by dojść do końca, DO PEŁNEJ 

PRAWDY”. 

Rozpoczynając okres Wielkiego Postu wypada zapytać samych siebie o prawdę w naszym życiu: 

• Osobistym 

• Rodzinnym 

• Zawodowym 

• Społecznym 

• Państwowym 

W wielu sytuacjach życia zamieniamy prawdę w kłamstwo, przeinaczamy jej sens, zapominając o słowach 

Jezusa w rozmowie z Piłatem: „każdy kto z PRAWDY jest, słucha głosu Mego” (J 18, 32) 

W przeżywanych niepokojach społecznych w naszej Ojczyźnie jakże często w ostatnim czasie odchodziliśmy 

od prawdy. Obrażaliśmy siebie nawzajem w niekontrolowanych słowach, zapominając o swym chrześcijańskim 

rodowodzie. Niech przesłaniem tegorocznego Wielkiego Postu będą słowa świętego Jana (8, 32) i poznacie 

Prawdę, a Prawda was wyzwoli”. Niech Chrystus Prawda Objawiona zatriumfuje blaskiem swego 

zmartwychwstania w sercach swoich wyznawców. Tego życzę czytelnikom i sobie. 
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