
A oto zbliżył się do Niego pewien człowiek i zapytał: 

«Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać 

życie wieczne?»  Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie 

pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz 

osiągnąć życie, zachowaj przykazania». Zapytał Go: 

«Które?» Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, 

nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, 

czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, 

jak siebie samego!» Odrzekł Mu młodzieniec: 

«Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze 

brakuje?» Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być 

doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj 

ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem 

przyjdź i chodź za Mną!» Gdy młodzieniec usłyszał 

te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele 

posiadłości.  Jezus zaś powiedział do swoich 

uczniów: «Zaprawdę, powiadam wam: Bogaty 

z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego, 

Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest 

wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu 

wejść do królestwa niebieskiego». Gdy uczniowie 

to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali: «Któż więc 

może się zbawić?» Jezus spojrzał na nich i rzekł: 

«U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest 

możliwe». Mt 19,16-26 

Artykuł trzeci  KKK 
KKK – Katechizm Kościoła Katolickiego  

KOŚCIÓŁ - MATKA I WYCHOWAWCZYNI 

2030 W Kościele, wspólnocie wszystkich ochrzczonych, 
chrześcijanin wypełnia swoje powołanie. Od Kościoła 
przyjmuje słowo Boże, które zawiera pouczenia "Prawa 
Chrystusowego" (Ga 6, 2). Od Kościoła otrzymuje łaskę 
sakramentów, która podtrzymuje go "w drodze". 
Od Kościoła uczy się przykładu świętości; rozpoznaje jej 
wzór i źródło w Najświętszej Maryi Dziewicy; zauważa ją 
w autentycznym świadectwie tych, którzy nią żyją; 
odkrywa ją w duchowej tradycji i długiej historii 
świętych, którzy nas poprzedzili, a którą liturgia 
celebruje we wspomnieniach świętych. 

2031 Życie moralne jest kultem duchowym. Składamy 
"ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną" 
(Rz 12,1) w Ciele Chrystusa, które tworzymy, i w komunii 
z Ofiarą eucharystyczną. W liturgii, a zwłaszcza 
w celebracji sakramentów, modlitwa i nauczanie łączą 
się z łaską Chrystusa, by oświecać i umacniać działanie 
chrześcijańskie. Życie moralne, podobnie jak całość życia 
chrześcijańskiego, ma swoje źródło i swój szczyt 
w Ofierze eucharystycznej. 
I. Życie moralne i Urząd Nauczycielski Kościoła 

2032 Kościół, "filar i podpora prawdy" (1 Tm 3,15), 
otrzymał od Apostołów "uroczysty nakaz Chrystusowy 
zwiastowania zbawiennej prawdy"  . "Kościołowi 
przysługuje prawo głoszenia zawsze i wszędzie zasad 
moralnych również w odniesieniu do porządku 
społecznego oraz wypowiadania oceny o wszystkich 
sprawach ludzkich, o ile wymagają tego fundamentalne 
prawa osoby ludzkiej i zbawienie człowieka". 

2033 Urząd Nauczycielski pasterzy Kościoła w dziedzinie 
moralności jest wypełniany zazwyczaj w katechezie 
i w przepowiadaniu za pomocą dzieł teologów i autorów 
duchowych. W ten sposób jest przekazywany z pokolenia 
na pokolenie, pod przewodnictwem i czujnością 
pasterzy, "depozyt" moralności chrześcijańskiej, 
składający się z charakterystycznej całości zasad, 
przykazań i cnót wynikających z wiary w Chrystusa 
oraz ożywianych przez miłość. Katecheza ta przyjmuje 
tradycyjnie za podstawę - obok Wyznania wiary 
i modlitwy "Ojcze nasz" - Dekalog, który przekazuje 
zasady życia moralnego ważne dla wszystkich ludzi. 

2034 Papież oraz biskupi są "autentycznymi, 
czyli upoważnionymi przez Chrystusa nauczycielami, 
którzy powierzonemu sobie ludowi głoszą wiarę, w którą 
powinien wierzyć i którą powinien stosować w życiu”. 
Zwyczajny i powszechny Urząd Nauczycielski papieża 
i biskupów pozostających w jedności z nim głosi wiernym 
prawdę, w którą mają wierzyć; miłość, którą mają 
praktykować, oraz szczęście, w którym mają pokładać 
nadzieję. 

2035 Najwyższy stopień uczestnictwa we władzy 
Chrystusa jest zapewniany przez charyzmat 

nieomylności. Ma on taki zasięg, jak depozyt Objawienia 
Bożego; obejmuje także wszystkie treści nauki, łącznie 
z moralnością, bez których zbawcze prawdy wiary 
nie mogą być strzeżone, wykładane czy zachowywane. 

2036 Władza Urzędu Nauczycielskiego rozciąga się 
także na szczegółowe przepisy prawa naturalnego, 
ponieważ ich zachowanie, wymagane przez Stwórcę, 
jest konieczne do zbawienia. Przypominając przykazania 
prawa naturalnego, Urząd Nauczycielski Kościoła 
wypełnia istotną część swojej funkcji prorockiej głoszenia 
ludziom, kim naprawdę są, i przypominania im, 
kim powinni być przed Bogiem. 

2037 Prawo Boże powierzone Kościołowi jest 
przekazywane wiernym jako droga życia i prawdy. 
Wierni mają więc prawo, by byli pouczani o zbawczych 
przykazaniach, które oczyszczają sąd, i z pomocą łaski 
uzdrawiają zraniony rozum ludzki. Mają oni obowiązek 

zachowywania norm i decyzji wydawanych przez 
prawowitą władzę Kościoła. Ustalenia te domagają się 
uległości podyktowanej miłością, nawet jeśli mają 
charakter dyscyplinarny. 

2038 W dziele nauczania i stosowania moralności 
chrześcijańskiej Kościół potrzebuje poświęcenia pasterzy, 
wiedzy teologów, wkładu wszystkich chrześcijan i ludzi 
dobrej woli. Wiara i praktykowanie Ewangelii zapewniają 
każdemu doświadczenie życia "w Chrystusie", który 
oświeca i uzdalnia do oceniania rzeczywistości Boskich 
i ludzkich według Ducha Bożego. W ten właśnie sposób 
Duch Święty może posłużyć się najbardziej pokornymi, 
by oświecać mędrców i wyniesionych do najwyższych 
godności. 

2039 Posługi powinny być spełniane w duchu służby 
braterskiej i oddania Kościołowi, w imię Pana. 
Jednocześnie sumienie każdego człowieka w sądzie 
moralnym dotyczącym jego osobistych czynów powinno 
unikać zamykania się w rozważaniu indywidualnym. 
Powinno ono jak najpełniej otwierać się na 
uwzględnianie dobra wszystkich, tego dobra, które 
wyraża się w prawie moralnym - naturalnym 
i objawionym, a w konsekwencji w prawie  
kościelnym i w autorytatywnym nauczaniu Urzędu 



 Nauczycielskiego w kwestiach moralnych. Nie należy 
przeciwstawiać osobistego sumienia i rozumu prawu 
moralnemu 
czy Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła. 

2040 W ten sposób może pogłębić się wśród chrześcijan 
prawdziwy duch synowski względem Kościoła. Stanowi 
on zwyczajne przedłużenie łaski chrztu, która włączyła 
nas do Kościoła i uczyniła członkami Ciała Chrystusa. 
Kościół w swojej macierzyńskiej trosce zjednuje nam 
miłosierdzie Boże, które przewyższa wszystkie nasze 
grzechy i działa w sposób szczególny w sakramencie 
pojednania. Także w swojej liturgii, jak zapobiegliwa 
matka, nie przestaje dzień po dniu karmić nas słowem 
i Eucharystią Pana. 
II. Przykazania kościelne 

2041 Przykazania kościelne odnoszą się do życia 
moralnego, które jest związane z życiem liturgicznym 
i czerpie z niego moc. Obowiązujący charakter tych praw 
pozytywnych ogłoszonych przez władzę pasterską 
ma na celu zagwarantowanie wiernym niezbędnego 
minimum ducha modlitwy i wysiłku moralnego 
we wzrastaniu miłości Boga i bliźniego: 

 

,,Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł 
z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 
Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! 
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego 
obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, 
co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach 
pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu 
i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, 
jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek 
ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia 
względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję 
zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy 
Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. 
Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, 
do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie 
tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. 
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni 

będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe 
zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci 
Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym 
wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, 
ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja 
niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, 
który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach 
bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz 
wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu 
odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu 
i uznał go za święty.  Czcij ojca twego i matkę twoją, 
abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, 
da tobie. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz 
cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił 
przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. 
Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. 
Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego 
niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, 
ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy 
do bliźniego twego».  Wtedy cały lud, słysząc 
grzmoty i błyskawice oraz głos trąby i widząc górę 
dymiącą, przeląkł się i drżał, i stał z daleka. I mówili 
do Mojżesza: Mów ty z nami, a my będziemy cię 
słuchać! Ale Bóg niech nie przemawia do nas, 
abyśmy nie pomarli!  Mojżesz rzekł do ludu: 
«Nie bójcie się! Bóg przybył po to, aby was 
doświadczyć i pobudzić do bojaźni przed sobą, 
żebyście nie grzeszyli». Lud stał ciągle z daleka, 
a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, 
w którym był Bóg."                   Księga Wyjścia. 20,2-21 
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U ludzi to niemożliwe, 
lecz u Boga wszystko 

 jest możliwe.  
 

 
 

«Jeśli chcesz być doskonały, 

idź, sprzedaj, co posiadasz, 

i rozdaj ubogim, a będziesz 

miał skarb  w niebie. 

Potem przyjdź i chodź 

 za Mną!» 
Mt 19,21 
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