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WOLNOŚĆ a PRAWO

Z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść (Rdz 2, 17)

35. Czytamy w Księdze Rodzaju: „Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: «Z wszelkiego drzewa 
tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno 
ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz»” (Rdz 2, 16-17).



Wolność nieograniczona?
Poprzez ten obraz Objawienie poucza nas, 
że władza decydowania o dobru i złu nie należy do 
człowieka, ale wyłącznie do Boga. Człowiek 
oczywiście jest wolny od chwili, kiedy może pojąć 
i przyjąć Boże przykazania. Cieszy się wolnością 
niezwykle rozległą, może bowiem jeść 
„z wszelkiego drzewa tego ogrodu”. 
Nie jest to jednak wolność nieograniczona: 
musi się zatrzymać przed „drzewem poznania 
dobra i zła”, została bowiem powołana, 
aby przyjąć prawo moralne, które Bóg daje 
człowiekowi.



Konflikt 



 (...) współczesne tendencje kulturowe, stanowiące podłoże dość licznych nurtów 
myśli etycznej, które podkreślają rzekomy konflikt między wolnością a prawem. 
Należą do nich doktryny, które przyznają poszczególnym jednostkom lub grupom 
społecznym prawo decydowania o tym, co jest dobre, a co złe: według nich ludzka 
wolność może „stwarzać wartości” i cieszy się pierwszeństwem przed prawdą 
do tego stopnia, że sama prawda uznana jest za jeden z wytworów wolności.

(...) zapomniano o zależności rozumu od Mądrości Bożej oraz o konieczności — 
w obecnym stanie upadłej natury — Bożego Objawienia w poznaniu prawd 
moralnych, także tych, które należą do porządku naturalnego…

(...) doszło do powstania teorii całkowitej suwerenności rozumu w dziedzinie norm 
moralnych służących właściwemu uporządkowaniu życia w tym świecie. Normy te 
miałyby stanowić obszar moralności wyłącznie „ludzkiej”, to znaczy wyrażać prawo, 
które człowiek autonomicznie nadaje samemu sobie i którego wyłącznym źródłem jest 
ludzki rozum…



Eliminacja prawa Bożego
Otóż te właśnie kierunki myślowe doprowadziły do negacji prawdy — zawartej 
w Piśmie Świętym i w niezmiennym nauczaniu Kościoła — iż naturalne prawo 
moralne ma Boga za twórcę i że człowiek przez swój rozum uczestniczy 
w odwiecznym prawie, którego sam nie ustanawia.



Bóg zechciał pozostawić człowieka „w ręku rady jego” (por. Syr 15, 14)

 Słowa te odkrywają wspaniałą głębię uczestnictwa w Bożym panowaniu, do którego został powołany 
człowiek: wskazują, że władza człowieka rozciąga się w pewnym sensie na samego człowieka.

Już samo panowanie nad światem jest dla człowieka wielkim zadaniem i poważną odpowiedzialnością, 
która zobowiązuje jego wolność do posłuszeństwa wobec Stwórcy: „Zaludniajcie ziemię i czyńcie ją 
sobie poddaną” (por. Rdz 1, 28). 

Ta autonomia rzeczywistości ziemskich oznacza, iż „rzeczy stworzone i społeczności ludzkie cieszą 
się własnymi prawami i wartościami, które człowiek ma stopniowo poznawać, przyjmować 
i porządkować”.



Słuszna autonomia
(...)życie moralne wymaga twórczego myślenia i inteligencji właściwych 
osobie, która jest źródłem i przyczyną własnych świadomych czynów. 
Z drugiej strony, rozum czerpie swą prawdę i swój autorytet 
z odwiecznego prawa, które nie jest niczym innym jak mądrością 
samego Boga.

U podstaw życia moralnego leży zatem zasada „słusznej autonomii”człowieka, 
osobowego podmiotu swoich czynów.

Prawo moralne pochodzi od Boga i w nim ma zawsze swe źródło: mocą naturalnego rozumu, 
który bierze początek z mądrości Bożej, jest ono zarazem własnym prawem człowieka.



Prawdziwa autonomia moralna

 (...) nie oznacza bynajmniej odrzucenia, ale właśnie przyjęcie prawa moralnego, 
Bożego przykazania: „Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz” (Rdz 2, 16).

Wolność człowieka i prawo Boże spotykają się i są powołane, aby się wzajemnie 
przenikać, czego wyrazem jest dobrowolne posłuszeństwo człowieka wobec Boga 
oraz bezinteresowna dobroć Boga wobec człowieka.

Zakazując człowiekowi „jedzenia z drzewa poznania dobra i zła”, Bóg stwierdza, 
że człowiek nie posiada od początku tego „poznania”, ale jedynie ma w nim udział 
dzięki światłu naturalnego rozumu i Bożego Objawienia, które ukazują mu wymogi 
i wezwania odwiecznej mądrości: poddając się prawu, wolność poddaje się 
prawdzie stworzenia.



Treść prawa jest wypisana w ich sercach (Rdz 2, 15)

„Gdzie zatem zapisane są te prawa — zapytywał św. Augustyn — jeśli nie w księdze owego światła, 
które zwie się prawdą? To stąd wywodzi się wszelkie prawo sprawiedliwe i stąd przenosi się 
nieskażone do serca człowieka postępującego sprawiedliwie, nie czyni jednak zeń swej nowej 
siedziby, a jedynie odciska jakby na nim swój ślad, niczym wizerunek wyryty na pierścieniu, który 
odciska się w wosku, ale nie znika z pierścienia”.

Właśnie dzięki tej „prawdzie” można mówić o powszechności prawa naturalnego. Jako wpisane 
w rozumną naturę osoby, obowiązuje ono każdą istotę obdarzoną rozumem, żyjącą w różnych 
epokach historycznych.

Dążąc do doskonałości we właściwym sobie porządku, musi ona czynić dobro i unikać zła, 
troszczyć się o przekazywanie i zachowanie życia, pomnażać i rozwijać bogactwa otaczającego świata, 
kultywować życie społeczne, poszukiwać prawdy, spełniać dobre czyny, kontemplować piękno.



Normy pozytywne
Jest rzeczą słuszną i dobrą — zawsze i dla wszystkich — służyć Bogu, oddawać Mu 
należną cześć i prawdziwie szanować rodziców. Tego rodzaju normy pozytywne, które 
nakazują wypełnianie takich właśnie czynów i rozwijanie takich postaw, obowiązują 
powszechnie i są niezmienne.

Te uniwersalne i wieczyste prawa są odpowiednikiem wiedzy praktycznego rozumu 
i zostają zastosowane do konkretnych czynów, poprzez osąd sumienia. 
Podmiot działający przyswaja sobie osobiście prawdę zawartą w prawie: 
przejmuje na własność tę prawdę swojego bytu poprzez czyny i związane z nimi cnoty.



Normy negatywne
Normy negatywne prawa naturalnego mają moc uniwersalną: obowiązują wszystkich 
i każdego, zawsze i w każdej okoliczności. Chodzi tu bowiem o zakazy, które zabraniają 
określonego działania …

Kościół zawsze nauczał, że nie należy nigdy popełniać czynów zabronionych przez 
przykazania moralne, ujęte w formie negatywnej w Starym i Nowym Testamencie. 
Jak widzieliśmy, sam Jezus potwierdza, że zakazy te nie mogą zostać zniesione: 
„Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania (...): Nie zabijaj, nie cudzołóż, 
nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie” (Mt 19, 17-18).


