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Wspó³czesny spór o cz³owieka to przede wszystkim tak¿e pytania o niego
samego1. Owe pytania wynikaj¹ z wieloci poszukiwañ i formu³owanych odpowiedzi. Taki ju¿ jest rozwój cywilizacyjny ludzkoci. Jednak warto ci¹gle wracaæ
do refleksji nad cz³owiekiem w ujêciu, które bêdzie w cis³ym powi¹zaniu zarówno z naukami szczegó³owymi, jak i na gruncie filozofii i teologii2. Potrzebna
jest refleksja antropologiczna oraz integralna wizja cz³owieka. Koniecznoæ odwo³ania siê do takiej wizji cz³owieka wi¹¿e siê z faktem, ¿e we wspó³czesnej
kulturze istnieje wiele zafa³szowanych (redukcyjnych) koncepcji cz³owieka i jego
¿ycia; wystêpuj¹ tak¿e koncepcje humanizmu, które faktycznie prowadz¹ do
poni¿enia i unicestwienia cz³owieka3.
Wspó³czesna cywilizacja  z racji kryzysu dotykaj¹cego prawdy o cz³owieku  to cywilizacja skutku, u¿ycia  cywilizacja »rzeczy«, a nie »osób«, cywilizacja, w której osoby staj¹ siê przedmiotem u¿ycia, podobnie jak u¿ywa siê
rzeczy4. Wystêpuje zjawisko alienacji po³¹czonej z utrat¹ autentycznego sensu
istnienia. Dlatego w tej refleksji szczególne znaczenie bêdzie mia³ personalizm
etyczny oraz biblijna wizja cz³owieka. To próba zrozumienia cz³owieka.
Adres/Adresse/Anschrift: bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba, Katedra Historii Teologii Moralnej, Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, ordynariusz@diecezja.lowicz.pl.
1 Por. Jan Pawe³ II, Spotykamy siê w imiê wspólnej mi³oci do prawdy. Przemówienie z okazji
600-lecia Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków, 8.06.1997, LOsservatore Romano 18 (1997), s. 9394.
2 Prawda o cz³owieku nie przestaje byæ na przestrzeni dziejów przedmiotem poznania rozumowego,
zarówno na gruncie filozofii, jak te¿ w orbicie wielu nauk szczegó³owych: jednym s³owem  jest ona
przedmiotem antropologii (Jan Pawe³ II, Wierzê w Boga Ojca Stworzyciela, Città del Vaticano 1987, s. 263).
3 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, Città del Vaticano 1988, nr 5.
4 Jan Pawe³ II, List do Rodzin Gratissimam sanae, Città del Vaticano 1990, nr 13.
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1. Wstępne pytania o antropologię moralną
Chrzecijañstwo od samego pocz¹tku szczególnie zainteresowane by³o
cz³owiekiem. To konsekwencja m.in. prawdy objawionej zanotowanej u w. Jana
Ewangelisty w jego Prologu: S³owo sta³o siê cia³em i zamieszka³o wród nas
(J 1,14). Koció³  jak powie Jan Pawe³ II  czerpie »zdolnoæ rozumienia
cz³owieka« z Bo¿ego Objawienia5. Objawienie chrzecijañskie ukazuje wyraniej pewne prawdy, które trudno odkryæ rozumem6. Zreszt¹ cz³owiek sam zazwyczaj szuka z potrzeby rozumu i serca fundamentu, na którym mo¿na zbudowaæ ¿ycie osobiste i spo³eczne7.
To Jezusowe wcielenie otworzy³o wszystkim stworzonym na Bo¿y obraz
i Bo¿e podobieñstwo (por. Rdz 1,27) nowe perspektywy przyjani z Bogiem8.
Rodzi to wiele piêknych myli i wskazañ. Wyp³ywaj¹ one z wielkiej mi³oci
i troski Jezusa Chrystusa o ka¿dego cz³owieka. Mi³oæ Boga i mi³oæ bliniego
s¹ teraz naprawdê jednym: wcielony Bóg przyci¹ga nas wszystkich do siebie
 podpowiada Benedykt XVI9. Jezus kocha wszystkich i w ka¿dym pragnie dostrzec choæ odrobinê dobra i mi³oci. To jest piêkne w Jego ¿yciu
i nauczaniu.
Czy jednak ludzkoæ rozpoznaje ten dar Jezusa (por. £k 24, 13-35)? To
ju¿ Jezus Chrystus uwielbiony i zmartwychwsta³y. Wa¿ne s¹ spotkania z Nim,
rozpoznawanie Go, zw³aszcza przy stole, przy ³amaniu chleba (por. £k 24, 30-31).
Ta radoæ czêsto sprawia, ¿e cz³owiek wiary chce siê ni¹ podzieliæ z innymi
i st¹d chce opowiadaæ o poznaniu Go przy ³amaniu chleba (por. £k 24,
33.35)10. W Nim ma fundament wielka nadzieja ludzi, oparta na mocach Jezusa
(por. Dz 3, 6). Takie dary wyzwalaj¹ wielk¹ radoæ i uwielbienie Boga (por. Dz 3, 8;
13,48). Co wiêcej, dar ten wyzwoli³ radoæ i dla innych (por. Dz 3, 10)11.
5 Jan Pawe³ II, Encyklika ,,Centesimum annus, Città del Vaticano 1991, nr 55. W Pimie
wiêtym znaleæ mo¿na ca³y zespó³ elementów, dostêpnych bezporednio lub porednio, które pozwalaj¹
zbudowaæ wizje cz³owieka i wiata w znacznej wartoci filozoficznej [ ]. S³owo Bo¿e objawia ostateczny cel cz³owieka i nadaje ca³ociowy sens jego dzia³aniu w wiecie (Jan Pawe³ II, Encyklika ,,Fides et
ratio, Città del Vaticano 1998, nr 81).
6 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika ,,Fides et ratio, nr 76.
7 Jan Pawe³ II, Encyklika ,,Fides et ratio, nr 6.
8 Por. E.M. Curtis, Image of God, w: The Anchor Bible Dictionary, t. 3, New York 1992,
s. 389391.
9 Benedykt XVI, Encyklika ,,Deus caritas est, Città del Vaticano 2005, nr 14.
10 £amanie Chleba, poniewa¿ ten obrzêd, [ ] zosta³ wykorzystany przez Jezusa, gdy b³ogos³awi³ i dawa³ uczniom chleb jako gospodarz sto³u, zw³aszcza podczas Ostatniej Wieczerzy. Po tym gecie
uczniowie rozpoznaj¹ Jezusa po Zmartwychwstaniu. Pierwsi chrzecijanie bêd¹ w ten sposób nazywaæ
swoje zgromadzenia eucharystyczne. Oznacza to, ¿e wszyscy, którzy spo¿ywaj¹ jeden ³amany Chleb
 Chrystusa, wchodz¹ we wspólnotê z Nim i tworz¹ w Nim jedno cia³o (KKK 1329).
11 Kto chce ofiarowaæ mi³oæ, sam musi j¹ otrzymaæ w darze. Oczywicie, cz³owiek mo¿e  jak
mówi nam Chrystus  staæ siê ród³em, z którego wyp³ywaj¹ rzeki ¿ywej wody (por. J 7,37-38). Lecz
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Warto zatem spojrzeæ na cz³owieka, ale od strony jego kondycji moralnej,
od strony tego, kim on jest, jak siê spe³nia jako istota moralna. Druga osoba siê
wypowiada  podkrela Franciszek  i dzieli siê swoimi radociami, nadziejami,
zatroskaniem o swoich najbli¿szych i tyloma innymi sprawami le¿¹cymi jej na
sercu12. To pytania o zrozumienie cz³owieka w jego Bo¿ej ekonomii. Wspó³czenie zauwa¿a siê, ¿e cz³owieka niejednokrotnie traktuje siê jak rzecz. Mo¿na
go zatem zniszczyæ, zniszczyæ tak¿e s³owem, obelgami czy poni¿eniem. Cz³owieka traktuje siê jako tego, który nadaje siê tylko do u¿ycia: wykorzystaæ
i wyrzuciæ. Zatem jest traktowany jako rzecz, a nie osoba13.
U podstaw takiego podejcia znajduje siê b³êdna antropologia materialistyczna. Mylenie tego typu jest w du¿ej mierze uwarunkowane przez jednowymiarow¹ wizjê cz³owieka, w której nie mieszcz¹ siê ani wielkie dylematy etyczne,
ani te¿ refleksja egzystencjalna nad sensem cierpienia i ofiary, ¿ycia i mierci14.
Taka jednostronnoæ, sp³aszczenie mo¿e oznaczaæ tak¿e sprowadzenie cz³owieka jedynie do wymiaru horyzontalnego15.
Wspó³czenie cz³owieka traktuje siê po wielokroæ jako istotê tylko i wy³¹cznie fizyczn¹, tak jakby nie przejawia³ on ¿adnych uczuæ, nie kierowa³ siê
¿adnymi wartociami. A nawet dalej: uwa¿a siê, ¿e nie warto pytaæ o wartoci,
nie warto rozwi¹zywaæ dylematów, które cz³owiek ma; stawiaæ pytañ wielkich
i wa¿nych, jak choæby pytanie o sens cierpienia, ofiary, ¿ycia, mierci czy
wreszcie jedno z najwiêkszych pytañ, do którego jest zdolny cz³owiek: o mi³oæ.
Papie¿ Franciszek przypomina, ¿e mi³oæ prze¿ywa siê zawsze w ciele i duszy16. Cz³owiek, który nie jest tylko jednowymiarowy ma swoje pragnienia
i uczucia, które kieruj¹ go wy¿ej i dalej17.

aby staæ siê takim ród³em, sam musi piæ wci¹¿ na nowo z tego pierwszego, oryginalnego ród³a, którym
jest Jezus Chrystus, z którego przebitego Serca wyp³ywa mi³oæ samego Boga (por. J 19,34) (Benedykt
XVI, Encyklika ,,Deus caritas est, nr 7). Por. V. Battaglia, Gesu crocifisso Figlio di Dio, Roma 1991,
s. 1120; R. Tremblay, Linnalzamento del Figlio, fulcro della vita morale, Roma 2001, s. 4144;
A.M. Lupo, La sete, lacqua, lo Spirito. Studio esegetico e teologico sulla connessione dei termini negli
scritti giovannei, Roma 2003, s. 106150.
12 Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Città del Vaticano 2013, nr 128.
13 Utylitaryzm to cywilizacja skutku, u¿ycia  cywilizacja »rzeczy«, a nie »osób«, cywilizacja
w której osoby staja siê przedmiotem u¿ycia, podobnie jak u¿ywa siê rzeczy (Jan Pawe³ II, List do
Rodzin Gratissimam sanae, nr 13).
14 Jan Pawe³ II, Encyklika Fides et ratio, nr 89.
15 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris missio, Città del Vaticano 1990, nr 8.
16 Franciszek, Encyklika Lumen fidei, Città del Vaticano 2013, nr 34.
17 Wierzenie rzekomo przeciwstawia siê poszukiwaniu. [ ] chrzecijañstwo [ ] pomniejsza
zasiêg ludzkiej egzystencji, pozbawiaj¹c ¿ycie nowoci i przygody. Wiara stanowi³aby wiêc iluzje
wiat³a, utrudniaj¹c¹ nam, ludziom wolnym, drogê ku przysz³oci (Franciszek, Encyklika Lumen
fidei, nr 2).
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Jan Pawe³ II wskazuje na zjawisko alienacji po³¹czonej z utrat¹ autentycznego sensu istnienia18. Natomiast mentalnoæ pozytywistyczna rodzi jeszcze
inne niebezpieczeñstwo, ¿e niektórzy ludzie nauki, rezygnuj¹c z jakichkolwiek
odniesieñ etycznych, nie stawiaj¹ ju¿ w centrum swej uwagi osoby ludzkiej
i ca³oci jej ¿ycia19.

2. Antropologia obrazu i podobieństwa do Stwórcy
Z kart Pisma w. ludzie wiedz¹, ¿e s¹ stworzeni na Bo¿y obraz i Bo¿e
podobieñstwo (por. Rdz 1, 26-27; 9, 6; Mdr 2, 23; Syr 17, 1. 3)20. A zatem jest
w cz³owieku pewne podobieñstwo do Boga, które zosta³o szczególnie wyniesione i zarazem wydoskonalone w dziele wcielenia w Pierworodnym wobec
ka¿dego stworzenia (Kol 1, 15)21. Dlatego te¿ prawda o cz³owieku stworzonym na obraz Boga  wskazuje Jan Pawe³ II  nie tylko wyznacza miejsce
cz³owieka w ca³ym porz¹dku stworzenia, ale równoczenie mówi ju¿ o jego
zwi¹zku z porz¹dkiem zbawienia w Chrystusie, który jest odwiecznym i wspó³istotnym »obrazem Boga« (2 Kor 4,4): obrazem Ojca22.
Zatem chyba jednym z podstawowych znaków podobieñstwa do Boga
jest bêd¹ca w cz³owieku jaka nadzwyczajna moc, a t¹ moc¹ jest rozum, zdolnoæ poznania. A druga wa¿na moc, któr¹ ma cz³owiek, to wolna wola23 .
Cz³owiek jest przeto zdolny kierowaæ swymi czynami, poznaæ je, a potem
wykonaæ lub nie. Dziêki wolnej woli mo¿e dokonywaæ wyborów. Ta wizja
cz³owieka jako obrazu Bo¿ego zawiera w sobie konkretne wskazania dotycz¹ce
jego istoty i wolnoci oraz niemiertelnoci jego ducha24.
18 [ ] alienacja polega na odwróceniu relacji rodków i celów: cz³owiek, nie uznaj¹c wartoci
i wielkoci osoby w samym sobie i w blinim, pozbawia siê mo¿liwoci prze¿ycia w pe³ni w³asnego
cz³owieczeñstwa i nawi¹zania tej relacji solidarnoci i wspólnoty z innymi ludmi, do której zosta³
stworzony przez Boga. Cz³owiek bowiem staje siê naprawdê sob¹ poprzez wolny dar z siebie samego
(Jan Pawe³ II, Encyklika Centesimus annus, nr 41).
19 Jan Pawe³ II, Encyklika Fides et ratio, nr 46.
20 Por. J.K. Nagórny, Teologiczna interpretacja moralnoci Nowego Przymierza, Lublin 1989,
s. 399400.
21 Cz³owiek jest przeznaczony do odtwarzania obrazu Syna Bo¿ego, który sta³ siê cz³owiekiem
 obrazem »Boga niewidzialnego« (Kol 1,15)  aby Chrystus by³ pierworodnym miedzy wielu braæmi
i siostrami (KKK 381).
22 Jan Pawe³ II, Wierzê w Boga Ojca Stworzyciela, s. 260. Por. H. Langkammer, Hymny chrystologiczne Nowego Testamentu. Najstarszy obraz Chrystusa, Katowice 1976, s. 4066.
23 [ ] cz³owiek stworzony [ ] Nosi w sobie odblask Bo¿ej mocy, zwi¹zanej z w³adz¹ poznawania i wolna wol¹. Jest autonomicznym podmiotem, ród³em swoich czynów, ale nie przestaje nosiæ
w sobie istotnych cech zale¿noci od Boga, swojego Stwórczy (Jan Pawe³ II, Wierzê w Boga Ojca
Stworzyciela, s. 259).
24 Jan Pawe³ II, Encyklika Fides et ratio, nr 81.
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Warto tak¿e w tej rozumnoci i wolnej woli zauwa¿yæ, ¿e cz³owiek, jako
jedyny na ziemi, ma tak¿e prawo panowaæ nad ca³ym stworzeniem (por. Rdz 1,
26). Wszystko, co wokó³ jest na wiecie nale¿y do ludzi, oni wreszcie maj¹ tym
wszystkim rozumnie i roztropnie kierowaæ. To wszystko jest dla ludzi, ku ¿yciu
i rozwojowi. Wszystko zosta³o powo³ane do istnienia ze wzglêdu na cz³owieka,
co jednoczenie podkrela wartoæ ¿ycia ludzkiego i wszystkich praw cz³owieka. Stworzony na obraz Bo¿y cz³owiek winien byæ w wiecie wyrazicielem
chwa³y Boga25.
Chwa³a Bo¿a  przypomina Jan Pawe³ II  istnieje na obliczu cz³owie26
ka , zw³aszcza ¿e jest on uczestnikiem zbawczego udzielania siê Boga27.
Obraz i podobieñstwo do Boga oznacza nie tylko rozumnoæ i wolnoæ jako
konstytutywn¹ w³aciwoæ natury ludzkiej. Oznacza to zarazem, od samego
pocz¹tku, zdolnoæ obcowania z Bogiem na sposób osobowy, jako »ja i ty«.
Oznacza równie¿ zdolnoæ do przymierza, jakie ma ukszta³towaæ siê wraz ze
zbawczym udzielaniem siê Boga cz³owiekowi28.
Osoba ludzka, w tym obdarowaniu wolnoci¹ i zdolnoci¹ do poznania
i mi³oci, zosta³a tak¿e w ¿yciu moralnym obdarowana sumieniem29. T¹ niezwyk³¹ zdolnoci¹ i zarazem m¹droci¹, która pozwala cz³owiekowi kszta³towaæ
swoje wybory moralne, pozwala opowiadaæ siê za prawd¹, pozwala umiejêtnie
wybieraæ w wolnoci. Dlatego cz³owiek jest wezwany, aby uczestniczy³
w prawdzie i mi³oci, a tym samym, by ¿y³ w zjednoczeniu z Bogiem30.
Benedykt XVI przypomina: Prawda jest wiat³em nadaj¹cym mi³oci sens
i wartoæ. wiat³o to jest wiat³em rozumu i wiary, dziêki któremu umys³ dochodzi do przyrodzonej i nadprzyrodzonej prawdy mi³oci: odkrywa jej sens oddania siê, przyjêcia i komunii. Bez prawdy mi³oæ koñczy siê na sentymentalizmie.
Mi³oæ staje siê pust¹ skorup¹, któr¹ mo¿na dowolnie wype³niæ. W kulturze bez
prawdy istnieje ryzyko wypaczenia mi³oci31.
Cz³owiek jest zdolny dziêki poznaniu umys³owemu do s¹dzenia, do rozró¿niania prawdy i nieprawdy; niesie w sobie wewnêtrzn¹ relacjê do prawdy,
której poznanie jest istotnym wymiarem powo³ania cz³owieka32. Bo wspó³cze25
26
27
28
29

Jan Pawe³ II, Wierzê w Boga Ojca Stworzyciela, s. 260.
Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium vitae, Città del Vaticano 1995, nr 35.
Jan Pawe³ II, Encyklika Dominum et Vivificantem, Città del Vaticano 1986, nr 12.
Jan Pawe³ II, Encyklika Dominum et Vivificantem, nr 34.
Stworzony na obraz Boga cz³owiek zostaje przez Ducha Prawdy obdarowany sumieniem,
a¿eby obraz wiernie odzwierciedla³ swój Pierwowzór, który jest zarazem M¹droci¹ i Prawem odwiecznym, ród³em ³adu moralnego w cz³owieku i w wiecie (Jan Pawe³ II, Encyklika Dominum et
Vivificantem, nr 36).
30 Jan Pawe³ II, Encyklika Dominum et Vivificantem, nr 37.
31 Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, Città del Vaticano 2009, nr 3.
32 Por. Jan Pawe³ II, Wierzê w Boga Ojca Stworzyciela, s. 270271.
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nie napotyka siê wielkie problemy, w których cz³owiek zdaje siê prawdê podporz¹dkowywaæ swojej doranej wolnoci33. Jan Pawe³ II przypomina, ¿e
cz³owiek to jedyna istota w ca³ym widzialnym wiecie stworzonym, która nie
tylko zdolna jest wiedzieæ, ale tak¿e zdaje sobie sprawê z tego, ¿e wie, i dlatego
pragnie poznaæ istotn¹ prawdê tego, co postrzega. [ ] Jest zatem konieczne,
aby wartoci, które cz³owiek wybiera i do których d¹¿y swoim ¿yciem, by³y
prawdziwe, poniewa¿ tylko dziêki prawdziwym wartociom mo¿e stawaæ siê
lepszy, rozwijaj¹c w pe³ni swoj¹ naturê34.
Nasza wolnoæ, nasza zdolnoæ rozumu, musi byæ w cz³owieku ukierunkowana na dobro, ka¿dy cz³owiek jest ze swej natury dobry i na dobro ukierunkowany. Pomaga mu w tym sumienie, które nak³ania do dobra, a przestrzega przed
z³em35. Prawda i wolnoæ s¹ nierozdzielne: gdy cz³owiekowi odbierze siê prawdê, wszelkie próby wyzwolenia go staj¹ siê ca³kowicie nierealne, poniewa¿
prawda i wolnoæ albo istniej¹ razem, albo tez razem marnie gin¹36.
Bóg, obdarzaj¹c cz³owieka wolnoci¹, pozostawi³ go w rêku rady jego
(por. Syr 15, 14)37. Cz³owiek, spe³niaj¹c czyny moralnie dobre potwierdza,
rozwija i umacnia w sobie podobieñstwo do Boga38. Wszystko to mówi
o wielkoci i godnoci podmiotu ludzkiego, który jest osob¹39. Benedykt XVI
wskazuje, ¿e ka¿de pokolenie powinno wnosiæ wk³ad w ustalenie przekonuj¹cego ³adu wolnoci i dobra, który by³by pomocny dla przysz³ego pokolenia
jako wskazówka, jak w³aciwie korzystaæ z wolnoci ludzkiej, a w ten sposób
da³oby, oczywicie w granicach ludzkich mo¿liwoci, pewna gwarancjê na przysz³oæ40.
Ta wolnoæ, zdolnoæ rozumowa, winna doprowadziæ cz³owieka do najwiêkszego daru, jaki Bóg da³, stwarzaj¹c ludzi na swój obraz i podobieñstwo
(por. Rdz 1, 26-27), musi prowadziæ do mi³oci41. Mi³oæ jest zatem podsta33 Cz³owiek te¿ musi w imiê prawdy o samym sobie przeciwstawiæ siê dwojakiej pokusi:
pokusie uczynienia prawdy o sobie poddan¹ swej wolnoci oraz pokusie uczynienia siebie poddanym
wiatu rzeczy; musi siê oprzeæ zarówno pokusie samoubóstwienia, jak i pokusie samourzeczowienia
(Jan Pawe³ II, Jakie s¹ perspektywy tego pokolenia? Przemówienie w auli Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, Lublin 9.06.1987, nr 5, nr 6 (s. 12)).
34 Jan Pawe³ II, Encyklika Fides et ratio, nr 25.
35 Cz³owiek bowiem jest zdolny wybieraæ pomiêdzy dobrem a z³em, w czym pomaga mu g³os
sumienia, które nak³ania do dobra, a przestrzega przed z³em (Jan Pawe³ II, Wierzê w Boga Ojca
Stworzycielka, s. 271).
36 Jan Pawe³ II, Encyklika Fides et ratio, nr 90.
37 Por. KDK 17; KKK 1730, 1743.
38 Jan Pawe³ II, Encyklika Veritatis splendor, Città del Vaticano 1993, nr 39.
39 Jan Pawe³ II, Encyklika Dominum et Vivificantem, nr 36.
40 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, Città del Vaticanno 2007, nr 25.
41 Natomiast prawdziwa mi³oæ jednoczy wszystkie wymiary naszej osoby i staje siê nowym wiat³em na drodze prowadz¹cej do ¿ycia wielkiego i pe³nego (Franciszek, Encyklika Lumen fidei, nr 27).
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wowym i wrodzonym powo³aniem ka¿dej istoty ludzkiej42. Mi³oæ wskazuje na
zasadnicze ukierunkowanie ludzkiej wolnoci: ma s³u¿yæ osobie i jej spe³nieniu,
które dokonuje siê przez dar z siebie i otwarcie siê na drugiego cz³owieka43.

3. Antropologia w perspektywie zbawienia człowieka
Prawda Boga, który stworzy³ cz³owieka na swój obraz i podobieñstwo
(por. Rdz 1, 27), ma dopiero swoj¹ pe³niê w Chrystusie (por. 2 Kor 4, 4)44.
Zjednoczeni z Jezusem, szukamy tego, czego On szuka, kochamy to, co On
kocha. Ostatecznie to, czego szukamy, jest chwa³¹ Ojca, ¿yjemy i dzia³amy »ku
chwale majestatu Jego ³aski« (Ef 1,6)45. Dlatego, przywo³uj¹c prawdê Chrystusa, warto sobie uwiadomiæ zw³aszcza ludzk¹ ciemn¹ stronê, prawdê oszpecenia Bo¿ego obrazu, prawdê ulegania pokusom i namiêtnociom46. Nie uznaj¹c
Boga za swego Stwórcê, rozdarty wewnêtrznie cz³owiek chce sam decydowaæ
o tym, co jest dobre, a co z³e47.
W odniesieniu do w³adz duchowych upadek ten  zdaniem Jana Paw³a II
 oznacza przyæmienie zdolnoci rozumu do poznawania prawdy oraz os³abienie wolnej woli, która sta³a siê sk³onniejsza do ulegania zmys³om, a tak¿e
w wiêkszym stopniu nara¿ona na oddzia³ywanie fa³szywych obrazów dobra,
wypracowanych przez rozum pozostaj¹cy pod wp³ywem namiêtnoci48.
Grzech jako niepos³uszeñstwo Bogu jest zafa³szowaniem podstawowej prawdy
o cz³owieku powo³anym do przymierza z Bogiem. Nastêpuje swoista alienacja
cz³owieka49 i ma ona potrójny wymiar: wobec samego siebie, wobec Boga
i wobec wspólnoty.
42
43
44

Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Città del Vaticano 1981, nr 11.
Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium vitae, nr 19.
W Chrystusie, »obrazie Boga niewidzialnego« (Kol 1,15), cz³owiek zosta³ stworzony »na
obraz i podobieñstwo« Stwórcy. W Chrystusie, Odkupicielu i Zbawicielu, obraz Bo¿y, zniekszta³cony
w cz³owieku przez grzech pierwszy, zosta³ odnowiony w swoim pierwotnym piêknie i uszlachetniony
³ask¹ Bo¿¹ (KKK 1701).
45 Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, nr 267. Por. P. Adnes, Sequela
e imitazione di Cristo nella Scrittura e nella Tradizione, Roma 1994, s. 101122; C. Reynier, LEpitre
aux Ephesiens, Paris 2004, s. 4766.
46 [ ] przez grzech [ ] cz³owiek nie tylko oszpeca obraz Bo¿y w samym sobie, ale doznaje
pokusy, aby zniekszta³ciæ go tak¿e w innych [ ]. Kto nie uznaje Boga jako Boga, sprzeniewierza siê
g³êbokiemu pojêciu cz³owieka i narusza komuniê miêdzy ludmi (Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium
vitae, nr 36).
47 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Veritatis splendor, nr 102.
48 Jan Pawe³ II, Wierzê w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, Città del Vaticano 1989, s. 48.
49 Grzech odbiera cz³owiekowi  na ró¿ne sposoby  to, co stanowi o jego ludzkiej godnoci:
o w³aciwej mu godnoci obrazu i podobieñstwa Bo¿ego (Jan Pawe³ II, Wierzê w Jezusa Chrystusa
Odkupiciela, s. 69).
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Dziêki Chrystusowi obraz Bo¿y mo¿e na nowo zajanieæ w ¿yciu cz³owieka. St¹d antropologia zbawienia ods³ania siê w Chrystusie i przez Chrystusa.
Dlatego Sobór Watykañski II powie: W istocie misterium cz³owieka wyjania
siê prawdziwie jedynie w misterium S³owa Wcielonego. [ ] Ten, który jest
»obrazem Boga niewidzialnego« (Kol 1,15), jest zarazem doskona³ym cz³owiekiem, który przywróci³ synom Adama podobieñstwo Bo¿e, zniekszta³cone
przez grzech pierworodny. [ ] On sam bowiem, Syn Bo¿y, poprzez wcielenie
zjednoczy³ siê w pewien sposób z ka¿dym cz³owiekiem50.
Cz³owiek i jego najwy¿sze powo³anie  naucza Jan Pawe³ II  ods³ania siê
w Chrystusie poprzez objawienie tajemnicy Ojca i jego mi³oci, dlatego powinien on otworzyæ siê na Chrystusa, a to nie mo¿e dokonaæ siê inaczej, jak tylko
poprzez coraz dojrzalsze odniesienie do Ojca i Jego mi³oci51. Natomiast papie¿ Franciszek przypomina, ¿e chrzecijanie wyznaj¹ konkretn¹ i potê¿n¹ mi³oæ Boga, który naprawdê dzia³a w historii i decyduje o jej ostatecznym przeznaczeniu. Tê mi³oæ mo¿na spotkaæ, ona objawi³a siê w pe³ni w mêce, mierci
i zmartwychwstaniu Chrystusa52. Dotyczy to ka¿dego cz³owieka, poniewa¿
ka¿dy zosta³ objêty Tajemnic¹ Odkupienia i z ka¿dym Chrystus zjednoczy³ siê
na zawsze poprzez tê tajemnicê53.
Tajemnica Chrystusa ostatecznie pozwala nam spotkaæ nasze niepokoje,
s³aboci i grzechy, ale z nadziej¹ (por. Kol 5, 17). Chrystus nikogo nie potêpia,
Chrystus w ka¿dym widzi perspektywê nadziei i przemiany oraz powrotu do
obrazu Boga w sercu cz³owieka, On bowiem jest obrazem Boga niewidzialnego
(Kol 1, 15). Wydaje siê zatem, ¿e ka¿dy prawdziwy humanizm zawsze najcilej
zwi¹zany jest z Chrystusem i Jego Tajemnic¹ Odkupienia54. Jezus Chrystus jest
Zbawicielem w tym podstawowym znaczeniu: siêga do korzeni z³a w cz³owieku55.
To wyzwolenie od z³a grzechu a¿ do samych korzeni musi byæ wyzwoleniem do prawdy  i przez prawdê. Chrystus objawia te prawdê. On sam »jest
50 KDK 22. Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Veritatis splendor, nr 2. Chrystus-Odkupiciel wiata
jest Tym, który dotkn¹³ w sposób jedyny i niepowtarzalny tajemnicy cz³owieka, który wszed³ w Jego
»serce« (Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptor hominis, Città del Vaticano 1979, nr 8).
51 Jan Pawe³ II, Encyklika Dives in misericordia, Città del Vaticano 1980, nr 1.
52 Franciszek, Encyklika Lumen fidei, nr 17.
53 Jan Pawe³ II, Encyklika Centesimus annus, nr 53.
54 W³anie owo g³êbokie zdumienie wobec wartoci i godnoci cz³owieka nazywa siê Ewangeli¹,
czyli Dobra Nowin¹. [ ] Owo zdumienie, a zarazem przewiadczenie, pewnoæ, która w swym g³êbokim korzeniu jest pewnoci¹ wiary, ale która w sposób ukryty o¿ywia ka¿d¹ postaæ prawdziwego
humanizmu  pozostaj¹ najcilej zwi¹zane z Chrystusem (Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptor hominis, nr 10). Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptor hominis, nr 11, 13, 18; U. Luz, Obraz Bo¿y
w Chrystusie i w cz³owieku wed³ug Nowego Testamentu, Concilum 2 (1969), nr 610, s. 287294;
E. Larsson, Christus als Vorbild. Eine Untersuchung zu den paulinischen Tauf- ubd Eikontexten, Uppsala
1962, s. 111323.
55 Jan Pawe³ II, Wierzê w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, s. 452.
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Prawd¹« (por. J 14,6). Ta Prawda niesie w sobie prawdziw¹ wolnoæ. Jest to
wolnoæ od grzechu i k³amstwa56. W Chrystusie relacja miêdzy wolnoci¹
a prawd¹ osi¹ga swój szczyt: poznacie prawdê, a prawda was wyzwoli (J 8,32).
Te s³owa Chrystusa w sposób najbardziej zwiêz³y okrelaj¹ dobro, do którego
cz³owiek zosta³ wyzwolony za spraw¹ Chrystusowej Ewangelii odkupienia. Jest
to wolnoæ w prawdzie57.
Przywo³uj¹c Bo¿e synostwo i dar nowego ¿ycia, w Chrystusie cz³owiek
staje siê nowym stworzeniem (2 Kor 5, 17)58. Nowoæ ¿ycia jest owocem
odkupienia dokonanego przez Chrystusa (por. Kol 3, 9-10; Ef 2, 10; 4, 22-24)59.
Dar nowego ¿ycia oznacza tak¿e nowy pocz¹tek udzielania siê Boga cz³owiekowi w Duchu wiêtym. Takie wewnêtrzne obcowanie z Bogiem w Duchu
wiêtym, wskazuje Jan Pawe³ II, sprawia, ¿e cz³owiek w nowy sposób pojmuje
równie¿ sienie samego, swoje cz³owieczeñstwo. Doznaje pe³nego urzeczywistnienia ów obraz i podobieñstwo Bo¿e, jakim cz³owiek jest od pocz¹tku60.
Chrystus nie tylko wyzwala cz³owieka do nowego ¿ycia. Jest doskona³ym
wzorem nowego cz³owieka. Dlatego wzywa cz³owieka do naladowania Go,
a jednoczenie przez dzie³o zbawienia czyni to mo¿liwym do urzeczywistnienia.
W tym punkcie Chrystus staje siê wzorem nie tylko doskona³ym, ale wzorem
skutecznym61. Ten wzór potwierdza prawdê, ¿e cz³owiek nie mo¿e odnaleæ siê
w pe³ni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego62.
56 Jan Pawe³ II, Wierze w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, s. 459. Por. I. de La Potterie, La verita in
s. Giovanni, w: San Giovanni. Atti della XVII Settimana bublica, Brescia 1964, s. 123144; R. Tremblay,
Radicati e fondati nel Figlio. Contributi per una morale di tipo filiale, Roma 1997, s. 141156.
57 Jan Pawe³ II, Wierzê w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, s. 457. Por. Jan Pawe³ II, List do M³odych
Parati semper, Città del Vaticano 1985, nr 12; J.M. Casabo Suque, La teologia moral en San Juan,
Madrid 1970, s. 123127; K.H. Schelkle, Teologia Nowego Testamentu, t. 3, Kraków 1984, s. 125128;
P. Piva, Teologia morale generale o delle categorie morali fondamentali, Roma 1981, s. 5154.
58 Por. KKK 1265; R. Penna, Lapostolo Paolo. Studi di esegesi e teologia, Cinisello Balsamo 1991,
s. 658670; F. Neirynck, Chrystus w nas i my w Chrystusie, Concilium 610 (1969), s. 312321;
H.U. von Balthasar, Creator. Saggi teologic, t. 3, Brescia 1972, s. 141147; J. Granados, The First Fruits of
the Flesh and the First Fruits of the Spirit: The Mystery of the Ascension, Communio 38 (2011), s. 638.
59 Odkupienie  to nowe stworzenie w Chrystusie. Jest ono darem Boga, jest ³ask¹, a równoczenie niesie w sobie wezwanie skierowane do cz³owieka. Cz³owiek musi wspó³dzia³aæ w dziele tego
duchowego wyzwolenia, jakie sprawuje w nim Bóg przez Chrystusa. Pe³ny obraz zbawczego wyzwolenia cz³owieka zawiera w sobie [ ] wiadomoæ odpowiedzialnoci za ten dar: wiadomoæ zobowi¹zañ
natury duchowej i moralnej. Dotykamy tutaj zarazem niejako samych korzeni »etosu Odkupienia«
(Jan Pawe³ II, Wierze w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, s. 466).
60 Jan Pawe³ II, Encyklika Dominum et Vivificantem, nr 59. Por. Jan Pawe³ II, Encyklika
Dominum et Vivificantem, nr 14, 52.
61 Jan Pawe³ II, Wierzê w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, s. 471. Por. Jan Pawe³ II, Wierzê
w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, s. 475479.
62 Por. Jan Pawe³ II, List do M³odych Parati semper, nr 14. To mi³oæ w³anie sprawia, ¿e
cz³owiek urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny dar z siebie. Mi³oæ bowiem jest dawaniem
i przyjmowaniem (Jan Pawe³ II, List do Rodzin Gratissimam sanae, nr 11).
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Mi³oæ Chrystus, która ostatecznie objawi³a siê w ofierze krzy¿a, jest najwy¿szym wzorem dla ka¿dej prawdziwej ludzkiej mi³oci63. Albowiem, zdaniem
Jana Paw³a II, mi³oæ jest powinnoci¹ ontyczn¹ i etyczn¹ osoby. Osoba powinna byæ mi³owana, bowiem tylko mi³oæ odpowiada temu, kim jest osoba64.

4. Antropologia integralnej wizji człowieka
Cz³owiek, jako stworzony przez Boga i odkupiony przez Chrystusa, staje
w piêknie i bogactwie swojego cz³owieczeñstwa. Chrystus jest wzorem dla
cz³owieka, nie tylko doskona³ym, ale szczególnie skutecznym w pod¹¿aniu ku
upodobnieniu siê do Pana. To ci¹g³e pytanie o realizm praktykowania moralnoci chrzecijañskiej, w której z jednej strony wskazuje siê na podmiotowoæ
cz³owieka i jego wrodzon¹ godnoæ, a z drugiej  na jego powo³anie do wspólnoty z innymi osobami w duchu mi³oci.
 Cz³owiek jest istot¹ duchowo-cielesn¹, a wiêc z³o¿ony z cia³a i duszy65.
Cz³owiek jest dusza ucielenion¹, albo  mówi¹c inaczej  przypomina Jan
Pawe³ II, cia³em obdarzonym niemiertelna dusz¹. Przekazy biblijne uprawniaj¹ do tego, a¿eby ukazywaæ cz³owieka jako osobow¹ jednoæ i równoczenie
jako dwoistoæ duszy i cia³a. W konsekwencji oznacza to, ¿e równie¿ cia³o na
swój sposób uczestniczy w godnoci »obrazu Bo¿ego«, tak jak uczestniczy
w godnoci osoby66. Osoba ludzka, jak wskazuje Benedykt XVI, stanowi
»jednoæ cielesn¹ i duchow¹«, zrodzon¹ ze stwórczej mi³oci Boga i przeznaczon¹ do ¿ycia wiecznego67.
Zatem cz³owiek jako duch ucieleniony, czyli dusza, która siê wyra¿a
poprzez cia³o, i cia³ formowane przez niemiertelnego ducha, powo³any jest do
mi³oci w tej w³anie swojej zjednoczonej ca³oci. Mi³oæ obejmuje równie¿
cia³o ludzkie, a cia³o uczestniczy w mi³oci duchowej68. Wynika z tego, ¿e
p³ciowoæ ludzka nie odnosi siê jedynie do sfery cielesnej, oddzielonej od innych
wymiarów cz³owieczeñstwa. To to¿samy cz³owiek jest mê¿czyzna lub kobieta,
a wiêc p³ciowoæ obejmuje wszystkie wymiary, tak¿e wymiar duchowy69.
63
64
65

Por. Jan Pawe³ II, Wierzê w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, s. 480485).
Jan Pawe³ II, List apostolski Mulieris dignitatem, Città del Vaticano 1988, nr 29.
Cz³owiek nie jest zagubionym atomem w przypadkowym wszechwiecie, ale jest stworzeniem
Boga, które zechcia³ On obdarzyæ dusz¹ niemierteln¹ i które umi³owa³ od pocz¹tku (Benedykt XVI,
Encyklika Caritas in veritate, nr 29).
66 Jan Pawe³ II, Wierzê w Boga Ojca Stworzyciela, s. 265.
67 Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, nr 76.
68 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 11.
69 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium vitae, nr 23.
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Cia³o nie jest surowcem, pozbawionym znaczeñ i wartoci moralnych70.
Zatem kiedy cia³o ludzkie, oderwane od ducha i myli, staje siê tworzywem,
podobnie jak inne cia³a zwierz¹t, kiedy dokonuje siê manipulacji na embrionach
i p³odach, trzeba wówczas przyznaæ, ¿e stajemy w obliczu straszliwej klêski
etycznej71. Tym czasem, akcentuje Franciszek, Syn Bo¿y przez swoje wcielenie zachêci³ nas do rewolucji czu³oci72.
 Jednoæ wymiaru naturalnego i nadprzyrodzonego. Cz³owiek to nowe
stworzenie w Chrystusie, który nie przestaje byæ w pe³ni cz³owiekiem (por. Rz
6,4)73. Jednoæ natury i ³aski wynika z faktu, ¿e zarówno stworzenie cz³owiek,
jak i jego zbawienie s¹ czêci¹ jedynego Bo¿ego planu mi³oci. St¹d tylko
w tajemnicy Chrystusowego Odkupienia ukryte s¹ »konkretne« mo¿liwoci
cz³owieka74.
Chrystus nas odkupi³!  podkrela mocno Jan Pawe³ II. Znaczy to, ¿e
obdarzy³ nas mo¿liwoci¹ realizacji ca³ej prawdy naszego istnienia; ¿e wyzwoli³
nasz¹ wolnoæ spod w³adzy po¿¹dania. Skoro wiêc odkupiony cz³owiek wci¹¿
grzeszy, nie wiadczy to o niedoskona³oci Chrystusowego aktu odkupienia, ale
o woli cz³owieka, chc¹cej wymkn¹æ siê ³asce, jaka p³ynie z tego aktu. Przykazanie Boga jest na pewno proporcjonalne do zdolnoci cz³owieka, ale do zdolnoci cz³owieka obdarowanego Duchem wiêtym; cz³owieka, który nawet jeli
zgrzeszy, zawsze mo¿e otrzymaæ przebaczenie i cieszyæ siê obecnoci¹ Ducha
wiêtego75.
 Jednoæ doczesnoci i wiecznoci. Cz³owiek stworzony na obraz Bo¿y
przerasta wiat i ramy doczesnoci76. Z perspektywy wiecznoci cz³owiek odkrywa, ¿e ¿yje in statu viatoris, i ¿e jest zarazem ¿yciem in statu conversionis77.
To ¿ycie w czasie jest bowiem podstawowym warunkiem, pocz¹tkowym etapem i integralna czêci¹ ca³ego i niepodzielnego procesu ludzkiej egzystencji78.
Dziêki temu, ¿e cz³owiek zosta³ w Chrystusie obdarowany ¿yciem Bo¿ym
70 Ca³a osoba, w³¹cznie z cia³em, zostaje powierzona samej sobie i w³anie w jednoci duszy
i cia³a jest podmiotem w³asnych aktów moralnych (Jan Pawe³ II, Encyklika Veritatis splendor, nr 48).
71 Jan Pawe³ II, List do Rodzin Gratissimam sanae, nr 19.
72 Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, nr 88.
73 Por. Franciszek, Encyklika Lumen fidei, nr 41; R. Tremblay, S. Zamboni (red.), Synowie
w Synu. Teologia moralna fundamentalna, Warszawa 2009, s. 347370; H. Schlier, La Lettera ai Romani,
Brescia 1982, s. 301339.
74 Jan Pawe³ II, Encyklika Veritatis splendor, nr 103.
75 Ibidem.
76 Chrzecijañstwo uczy nas rozumienia doczesnoci z perspektywy królestwa Bo¿ego, z perspektywy ¿ycia wiecznego. Bez tej perspektywy doczesnoæ, choæby najbogatsza, choæby najwszechstronniej ukszta³towana, nie przynosi cz³owiekowi na koñcu niczego innego jak tylko: koniecznoæ
mierci (Jan Pawe³ II, List do M³odych Parati semper, nr 5).
77 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Dives in misericordsia, nr 13.
78 Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium vitae, nr 2.
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i wiecznym, fizyczne i duchowe ¿ycie cz³owieka, tak¿e w swoim stadium
ziemskim, zyskuje pe³n¹ wartoæ i znaczenie: ¿ycie Bo¿e i wieczne jest bowiem
celem, do którego zmierza i jest powo³any cz³owiek ¿yj¹cy w tym wiecie79.
Jak powie Benedykt XVI: S³owo »¿ycie wieczne« usi³uje nadaæ imiê tej nieznanej a znanej rzeczywistoci80.
Jednoæ doczesnoci i wiecznoci wyra¿a prawda, ¿e ¿ycie [ ] zmienia
siê, ale siê nie koñczy, i gdy rozpadnie siê dom doczesnej pielgrzymki, znajd¹
przygotowane w niebie wieczne mieszkanie81. Zatrzymanie siê na doczesnoci
nie tylko niszczy chrzecijañsk¹ nadziejê, ale prowadzi te¿ do zagubienia najg³êbszej perspektywy sensu i celu ¿ycia. Ka¿dy cz³owiek, który przychodzi na
wiat, otwiera siê nie tylko na doczesnoæ, ale tak¿e na wiecznoæ w Bogu82.
Genealogia osoby  przypomina Jan Pawe³ II  jest naprzód zwi¹zana z wiecznoci¹ Boga, a potem dopiero z momentem ludzkiego rodzicielstwa. Ju¿
w samym poczêciu cz³owiek jest powo³any do wiecznoci w Bogu83.
 Jednoæ osoby i wspólnoty. Cz³owiek jest istot¹ relacyjn¹, a relacje te
przynale¿¹ do istoty cz³owieczeñstwa. Z chrzecijañskiej koncepcji osoby wyp³ywa [ ] w sposób konieczny w³aciwa wizja spo³eczeñstwa84. Prawda
o tym, ¿e cz³owiek jest istot¹ spo³eczn¹, prowadzi konsekwentnie do ukazania
nie tylko miêdzyosobowych relacji, ale tak¿e relacji pomiêdzy cz³owiekiem
a spo³ecznoci¹. W tym kontekcie, w relacjach miêdzyludzkich w ramach
spo³ecznoci, nale¿y wskazaæ na odrzucenie kolektywizmu i niebezpieczeñstwa
skrajnego indywidualizmu85.
W personalistycznej koncepcji ¿ycia spo³ecznego szczególne znaczenie ma wolnoæ. Nie mo¿e ona byæ rozumiana jako swoboda czynienia czegokolwiek, albowiem
wolnoæ oznacza nie tylko dar z siebie, ale oznacza te¿ wewnêtrzn¹ dyscyplinê daru.
Jawi¹cy siê w takiej wizji »etos« personalizmu jest altruistyczny. W jego zasiêgu
osoba nie tylko zdolna jest stawaæ siê darem dla drugich, ale co wiêcej  znajduje
w tym radoæ. Jest to ta radoæ, o jakiej mówi Chrystus (por. J 15,11; 16,20.22)86.
79

Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium vitae, nr 30. ¯ycie cielesne w swojej ziemskiej
kondycji bez w¹tpienia nie jest dla wierz¹cego wartoci¹ absolutn¹, tak ¿e mo¿e on zostaæ wezwany, aby
je porzuciæ dla wy¿szego dobra (Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium vitae, nr 47).
80 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, nr 12.
81 I Prefacja o zmar³ych, w: Msza³ rzymski dla diecezji polskich, Poznañ 2010, s. 103*.
82 Powo³anie za otwiera siê nie tylko na ca³¹ doczesnoæ. Otwiera siê ono na wiecznoæ
w Bogu (Jan Pawe³ II, List do Rodzin Gratissimam sanae, nr 9).
83 Jan Pawe³ II, List do Rodzin Gratissimam sanae, nr 9.
84 Jan Pawe³ II, Encyklika Centesimus annus, nr 13.
85 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Centesimus annus, nr 13, 15, 35.
86 Jan Pawe³ II, List do Rodzin Gartissimam sanae, nr 14. Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Dominum
et Vivificantem, nr 2; G. Holtik, Die pneumatische Note der Moraltheologie. Ein erganzender Beitrag zu
gegenwartigen Bemuhungen im Rahmen der katholischen Sittlichkeitslehre, Wien 1984, s. 250254;
C. Spicq, Lamour de Dieu revele aux hommes dans les ecrits de Saint Jean, Paris 1978, s. 5360.
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Zdaniem Ojca w. Franciszka, wiara pokazuje, jak trwa³e mog¹ byæ wiêzi miêdzy
ludmi, gdy Bóg jest obecny poród nich87.
Relacje osoba i wspólnota najpiêkniej wyra¿a communio personarum.
Prawdziwa wspólnota buduje siê w mi³oci i to na tej drodze mo¿liwe jest
przezwyciê¿enie wszelkich napiêæ miêdzy osobami a spo³ecznoci¹. Tutaj tak¿e
swoje miejsce ma wiara88. Chodzi tu wrêcz o krzewienie duchowoæ komunii89. Tak¿e istotna dla zrozumienia chrzecijañskiej wizji wspólnoty jest kategoria uczestnictwa w duchu solidarnoci i sprzeciwu, albowiem wyra¿a ona
lepiej personalistyczny charakter zaanga¿owania cz³owieka w ¿ycie spo³eczne90.
W imiê solidarnoci wspó³praca nad rozwojem ca³ego cz³owieka jest obowi¹zkiem wszystkich wobec wszystkich91.
 Jednoci i komplementarnoæ kobiecoci i mêskoci. ¯ycie ludzie, a wiêc
mê¿czyzny i kobiety wskazuje, ¿e osobowa konstytucja obojga oraz osobowa
godnoæ jest »od pocz¹tku« wyznacznikiem dobra wspólnego ludzkoci
w ró¿nych wymiarach i zakresach92. Do tego dobra wspólnego, tak twórczego,
wnosz¹ oboje: mê¿czyzna i kobieta, w³aciwy i niezbywalny sobie wk³ad. Dziêki
temu dobro wspólne ludzi posiada charakter komunijny i komplementarny zarazem. Tak¿e nie znosi tej odmiennoci powo³anie do jednoci, do ma³¿eñskiej
komunii osób93, a zw³aszcza do ¿ycia rodzinnego94.
87
88

Franciszek, Encyklika Lumen fidei, nr 50.
Nie mo¿na wierzyæ samotnie. Wiara nie jest tylko indywidualnym wyborem dokonuj¹cym siê
we wnêtrzu wierz¹cego, nie jest odizolowan¹ relacja miêdzy »ja« wiernego i »Ty« Boga, miedzy autonomicznym podmiotem i Bogiem. Ze swej natury otwiera siê ona na »my«, wydarza siê zawsze we
wspólnocie Kocio³a (Franciszek, Encyklika Lumen fidei, nr 39).
89 Por. Jan Pawe³ II, List apostolski Novo millennio ineunte, Città del Vaticano 2000, nr 43;
Franciszek, Encyklika Lumen fidei, nr 52.
90 Przejawem i owocem tych humanistycznych pr¹dów jest rosn¹ca potrzeba uczestnictwa.
Stanowi ona niew¹tpliwie jedn¹ z charakterystycznych cech wspó³czesnej ludzkoci, prawdziwy »znak
czasu«, który coraz bardziej dochodzi do g³osu w ró¿nych rodowiskach i dziedzinach ¿ycia [ ] tak¿e
kulturalnym, gospodarczym, spo³ecznym i politycznym. Uczestniczenie i tworzenie w jakim stopniu
nowej kultury humanistycznej sta³o siê wymogiem tak powszechnym, jak jednostkowym (Jan Pawe³ II,
Adhortacja apostolska Christifideles laici, nr 5).
91 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, Città del Vaticano 1987, nr 32.
92 Jan Pawe³ II, List do Rodzin Gratissimam sanae, nr 6. W przekazie biblijny nie ma mowy
o karze; jednak myl, ¿e cz³owiek jest w jaki sposób niekompletny, ¿e ze swej natury d¹¿y do znalezienia
w drugim dope³nienia swej ca³oci; ¿e tylko w zjednoczeniu mê¿czyzny i kobiety cz³owiek mo¿e staæ siê
»kompletny«, ta idea jest bez w¹tpienia obecna. I tak przekaz biblijny zamyka siê proroctwem dotycz¹cym Adama: »Dlatego to mê¿czyzna opuszcza ojca swego i matkê swoj¹ i ³¹czy siê ze sw¹ ¿on¹ tak
cile, ¿e staj¹ siê jednym cia³em« (Rdz 2,24) (Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, nr 11).
Por. C. Westermann, Genesi, Casale Monferrato 1989, s. 2741.
93 Por. Jan Pawe³ II, List apostolski Mulieris dignitatem, nr 16; Jan Pawe³ II, Wierzê w Boga
Ojca Stworzyciela, s. 270; Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 19; Jan Pawe³ II,
List do Rodzin Gratissimam sanae, nr 8.
94 W tej perspektywie zadaniem pañstwa jest prowadzenie polityki, która promuje centralny
charakter i integralnoæ rodziny, opartej na ma³¿eñstwie mê¿czyzny i kobiety, bêd¹cej pierwsz¹ i ¿ywotna
komórk¹ spo³eczeñstwa (Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, nr 44).
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Poszukiwanie przez mê¿czyznê i kobietê to¿samoci i komplementarnoci
prowadzi, zdaniem Jana Paw³a II, poprzez mêskoæ i kobiecoæ jako dwa
»wcielenia« tej samej metafizycznie samotnej wobec Boga i w wiecie istoty
 wzajemnie dope³niaj¹ce siê sposoby »bycia cia³em« i zarazem bycia cz³owiekiem  jako dwa komplementarne wymiary samowiadomoci i samostanowienia, a zarazem dwa komplementarne poczucia sensu cia³a. Przy tym  jak to
ukazuje Rdz 2,23  kobiecoæ niejako odnajduje siebie w obliczu mêskoci,
podczas gdy mêskoæ potwierdza siê przez kobiecoæ95. Zawsze chodzi
o osobê96 i wartoæ jej cz³owieczeñstwa97.
Nadal pilne jest zobowi¹zanie, by bior¹c za podstawê osobow¹ godnoæ
mê¿czyzny i kobiety oraz wzajemny miêdzy nimi stosunek, g³êbiej poznaæ wartoci i talent w³aciwe kobiecoci i mêskoci w kontekcie nie tylko ¿ycia
spo³ecznego, ale tak¿e i przed wszystkim ¿ycia chrzecijañskiego i kocielnego98. Jednoczenie troska kobiety o w³aciwe miejsce w spo³eczeñstwie nie
oznacza rezygnacji kobiety ze swej kobiecoci ani te¿ naladowania roli mê¿czyzny, ale w³anie pe³niê cz³owieczeñstwa kobiecego.99

5. Powołanie do bycia człowiekiem i dzieckiem Bożym
Powo³anie jako kategoria antropologiczna ma swe ród³o w Bogu  Stwórcy i Zbawicielu, jest powo³aniem do bycia cz³owiekiem i dzieckiem Bo¿ym100.
Obejmuje jego cia³o i duszê i ma wymiar doczesny oraz wieczny. Wreszcie
odnosi siê do ¿ycia tak indywidualnego, jak i wspólnotowego oraz jest powo³aniem mê¿czyzny i kobiety. Powo³anie,  przypomina Jan Pawe³ II  w którym
cz³owiek w sposób dog³êbny odkrywa ewangeliczne prawo daru, wpisane we
w³asne cz³owieczeñstwo  samo jest darem! Jest [ ] darem, w którym odzwierciedla siê bosko-ludzki profil Tajemnicy Odkupienia wiata101.
95 Jan Pawe³ II, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich. Odkupienie cia³a a sakramentalnoæ ma³¿eñstwa, Città del Vaticano 986, s. 42. Por. KKK 371373.
96 Por. Jan Pawe³ II, List apostolski Mulieris dignitatem, nr 6; Jan Pawe³ II, Mê¿czyzna
i niewiast¹ stworzy³ ich, s. 58, 75. Kocha jednak nie sama dusza, ani nie samo cia³o: kocha cz³owiek,
osoba, która kocha jako stworzenie jednostkowe, z³o¿one z cia³a i duszy. Jedynie wówczas, kiedy
obydwa wymiary stapiaj¹ siê naprawdê w jedn¹ ca³oæ, cz³owiek staje siê w pe³ni sob¹. Tylko w ten
sposób mi³oæ  eros  mo¿e dojrzewaæ, osi¹gaj¹c swoj¹ prawdziw¹ wieloæ (Benedykt XVI, Encyklika
Deus caritas est, nr 5).
97 Por. Jan Pawe³ II, Mê¿czyzna i niewiast¹ stworzy³ ich, s. 3638.
98 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, nr 50.
99 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 23.
100 Por. Jan Pawe³ II, List do Rodzin Gratissimam sanae, nr 9.
101 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Redemptoris donum, Città del Vaticano 1984, nr 6.

Człowiek jako istota moralna

133

Studia Warmińskie 52 (2015)

W powo³aniu chrzecijañskim, mówi w innym miejscu Jan Pawe³ II, chodzi o cz³owieka »ka¿dego«  ka¿dy bowiem jest ogarniêty Tajemnic¹ Odkupienia, z ka¿dym Chrystus w tej tajemnicy raz na siê zjednoczy³. Cz³owiekiem
powo³anym przez Boga jest cz³owiek »ka¿dy«, najbardziej »konkretny« i najbardziej »realny«; cz³owiek w ca³ej pe³ni tajemnic, która sta³a siê jego udzia³em
w Jezusie Chrystusie102.
Taki cz³owiek przez ¿ycie pisze swoj¹ osobow¹ biografiê, zawsze poprzez rozliczne wiêzy i kontakty, uk³ady, krêgi spo³eczne, jakie ³¹cz¹ z innymi
ludmi  i to pocz¹wszy ju¿ od pierwszej chwili zaistnienia na ziemi, od chwili
poczêcia i narodzin103.W jego ¿yciu, przypomina Jan Pawe³ II  têtni i pulsuje
to, co jest najg³êbiej ludzkie: poszukiwanie prawdy, nienasycona potrzeba dobra, g³ód wolnoci, têsknota za piêknem, g³ód sumienia104. W ludzk¹ egzystencjê wpisana jest praca105, wiernoæ tradycji106 i bogactwo kultury107.
Cz³owiek powo³any do wype³nienia woli Bo¿ej, jest istot¹ historyczn¹,
która siê formuje dzieñ po dniu, podejmuj¹c liczne i dobrowolne decyzje: dlatego poznaje, mi³uje i czyni dobro moralne, odpowiednio do etapów swego rozwoju108. To bogactwo ¿ycia osobistego, rodzinnego i spo³ecznego oraz ró¿nych sytuacji historycznych, rodowiskowych czy kulturowych. Zdarza siê
jednak  zauwa¿a papie¿ Franciszek  ¿e kultura, w której ka¿dy chce posiadaæ w³asna prawdê subiektywna, utrudnia obywatelom pragnienie uczestnictwa
we wspólnym projekcie, wykraczaj¹cym poza osobiste interesy i pragnienia109.
Chrzecijanin odczytuje te wszystkie znaki czasu w wietle wiary
w Jezusa Chrystusa i moc¹ Ducha wiêtego. Lud Bo¿y jest wiêty [ ] Duch
kieruje nim w prawdzie i prowadzi go do zbawienia110. W takim kontekcie
ka¿de indywidualne wyzwanie odczytywane jest jako osobowe wezwanie
p³yn¹ce od Boga i wpisane w powo³anie przez Niego zadane111. Papie¿ Franci102
103
104
105

Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptor hominis, nr 13.
Ibidem, nr 14.
Ibidem, nr 18.
Koció³ jest przekonany, ¿e praca stanowi podstawowy wymiar bytowania cz³owieka na
ziemi (Jan Pawe³ II, Encyklika Laborem exercens, Città del Vaticano 1981, nr 4).
106 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Fides et rato, nr 31.
107 Cz³owiek jest jednoczenie dzieckiem i ojcem kultury, w której ¿yje (Jan Pawe³ II, Encyklika Fides et ratio, nr 71). Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Veritatis splendor, nr 53.
108 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 34.
109 Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, nr 61.
110 Ibidem, nr 119.
111 Cz³owiek wierz¹cy interpretuje sytuacjê historyczn¹ stosuj¹c zasadê poznania oraz kryterium
konkretnych wyborów, które odnajduje [ ] w ewangelicznym rozeznaniu. Interpretacja ta dokonuje siê
w wietle i mocy Ewangelii, ¿ywej i osobowej, któr¹ jest Jezus Chrystus poprzez dar Ducha wiêtego.
W ten sposób ewangeliczne rozeznanie wydobywa z sytuacji historycznej oraz wydarzeñ i okolicznoci
z ni¹ zwi¹zanych nie zwyczajne »dane«, które nale¿y zarejestrowaæ dok³adnie, pozostaj¹c wobec nich
biernym i obojêtnym, ale »zadanie«, a wrêcz wyzwanie skierowane do odpowiedzialnoci i wolnoci
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szek powie: Zachêcaj¹c do zdumienia wobec tajemnicy stworzenia, wiara poszerza horyzonty rozumu, by lepiej owieciæ wiat ods³aniaj¹cy siê przed badaniami naukowymi112.
Zdaniem Jana Paw³a II, godnoæ osoby ludzkiej jawi siê w ca³ym swoim
piêknie wówczas, gdy wemie siê pod uwagê jej pochodzenie i przeznaczenie:
stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieñstwo, odkupiony drogocenn¹
krwi¹ Chrystusa, cz³owiek zosta³ wezwany do tego, by byæ »synem w Synu«,
¿yw¹ wi¹tyni¹ Ducha wiêtego, i jest przeznaczony do ¿ycia wiecznego
w uwiêcaj¹cej komunii z Bogiem113. Godnoæ ta stanowi równoczenie podstawê równoci wszystkich ludzi i jest ród³em ich wspó³uczestnictwa i wzajemnej solidarnoci, bowiem dialog i komunia wywodz¹ siê przede wszystkim
z tego, kim ludzie »s¹«, a dopiero wtórnie z tego, co »maj¹«114.
Koció³  przypomina Jan Pawe³ II  wyra¿a swoje zatroskanie o cz³owieka: Koció³ ¿yje t¹ rzeczywistoci¹. ¯yje t¹ prawd¹ o cz³owieku, która pozwala
mu przekraczaæ granice doczesnoci, a równoczenie ze szczególn¹ mi³oci¹
i trosk¹ myleæ o tym wszystkim, co w wymiarach samej tej doczesnoci stanowi o ¿yciu cz³owieka, o ¿yciu ludzkiego ducha [ ] Koció³, staraj¹c siê patrzeæ
na cz³owieka niejako »oczami samego Chrystusa« uwiadamia sobie wci¹¿ na
nowo, i¿ jest on stró¿em wielkiego skarbu, którego nie wolno mu rozproszyæ,
który wci¹¿ musi pomna¿aæ115.
* * *
Prezentowana antropologia ma niejako ze swej natury charakter g³êboko
moralny. Cz³owiek ma nie tylko poznaæ pe³n¹ prawdê o sobie, ale i ni¹ ¿yæ,
zd¹¿aj¹c do tego, do czego zosta³ powo³any. Ta perspektywa etyczna jest
jednoczenie g³êboko teologiczna, nade wszystko chrystologiczna. St¹d te¿ dobrze sta³oby siê, aby antropologia moralna zosta³a przyjêta przez wiat wspó³czesny.
zarówno poszczególnej osoby, jak i wspólnoty (Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Pastores dabo
vobis, Città del Vaticano 1992, nr 10).
112 Franciszek, Encyklika Lumen fidei, nr 34. Przes³anie skierowane do kultury zak³ada tak¿e
przes³anie kierowane do kultur krêgów zawodowych, naukowych i akademickich (Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, nr 132).
113 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, nr 37.
114 Ibidem.
115 Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptor hominis, nr 18. Jest to podstawowe zadanie Kocio³a
we wszystkich epokach, a w szczególnoci w epoce naszej, aby skierowywa³ wzrok cz³owieka, aby
skierowywa³ wiadomoæ i dowiadczenie ca³ej ludzkoci w stronê tajemnicy Chrystusa, aby pomaga³
wszystkim ludziom obcowaæ z g³êbi¹ Odkupienia, które jest w Jezusie Chrystusie. Przez to samo
dotykamy równoczenie najwiêkszej g³êbi cz³owieka: ludzkich serc, ludzkich sumieñ, ludzkich spraw
(Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptor hominis, nr 10).
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W podsumowaniu warto jeszcze raz zacytowaæ Jan Paw³a II: Wszystkich
proszê, aby starali siê dostrzec wnêtrze cz³owieka, którego Chrystus zbawi³
przez tajemnicê swojej mi³oci oraz g³êbiê jego nieustannego poszukiwania
prawdy i sensu. Ró¿ne systemy filozoficzne wpoi³y mu z³udne przekonanie, ¿e
jest absolutnym panem samego siebie, ¿e mo¿e samodzielnie decydowaæ
o swoim losie i przysz³oci, polegaj¹c wy³¹cznie na sobie i na w³asnych si³ach.
Wielkoæ cz³owieka nigdy nie urzeczywistni siê w ten sposób. Stanie siê to
mo¿liwe tylko wówczas, gdy cz³owiek postanowi zakorzeniæ siê w prawdzie,
buduj¹c swój dom w cieniu M¹droci i w nim zamieszkuj¹c. Tylko w tym
horyzoncie prawdy bêdzie móg³ w pe³ni zrozumieæ sens swojej wolnoci oraz
swoje powo³anie do mi³owania i poznania Boga jako najdoskonalsze urzeczywistnienie samego siebie116.

CZŁOWIEK JAKO ISTOTA MORALNA
(STRESZCZENIE)

Problematyka moralna jest szczególnie fascynuj¹cym obszarem badañ i nierozerwalnie wi¹¿e
siê z zagadnieniem sensu ¿ycia cz³owieka oraz miêdzyludzkich relacji. Podstawowymi zawsze bêd¹
pytania o antropologiê moraln¹, czyli o dobro, prawdê i mi³oæ. W tym obszarze nakrela siê wiod¹ce
linie i zarazem fundamenty. Naturalnie antropologiê nale¿y najpierw postrzegaæ w perspektywie
zbawienia cz³owieka. W Jezusie Chrystusie spe³nia siê owa przemiana zbawcza. Niemniej zawsze
musi wszystko odnosiæ siê do antropologii obrazu i podobieñstwa do Stwórcy, do owych prapocz¹tków. Ta prawda zawsze towarzyszy cz³owiekowi. Tylko na podstawie tych prawd mo¿na podj¹æ
próbê sformu³owania antropologii, która wskazuje na integraln¹ wizjê cz³owieczeñstwa. Zadaniem
niezbywalnym i twórczym pozostaje powo³anie do bycia cz³owiekiem i dzieckiem Bo¿ym.

MAN AS A MORAL BEING
(SUMMARY)

The question of mans morals is a fascinating meditation as it relates to my existence and the
existence of others. The point of departure is the consideration of goodness, truth and love  questions
asked by moral anthropologists. Fundamental lines are drawn at this preliminary stage. Obviously,
anthropology should be viewed within the perspective of human salvation, which was achieved in
Jesus Christ. Anthropology should always refer to the Creators image and likeness from the very
beginning  this truth is part of the human condition. Considering all this, one should approach
anthropology, with its full and integral vision of humanity, by referring first to the Divine call to be man
and Gods child.

116

Jan Pawe³ II, Encyklika Fides et ratio, nr 107.
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DER MENSCH ALS EIN MORALWESEN
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Beschäftigung mit der Moralproblematik des Menschen bedeutet immer eine faszinierende
Auseinandersetzung mit dem Menschen selbst in seiner Existenz, sowohl mit meiner eigenen Existenz,
als auch mit der anderen Menschen. Fundamental für die moralischen Fragen und Antworten sind
immer die Fragen und die Antworten aus dem Bereich der Moralanthropologie, wie z.B. die Frage
nach dem Gutem, nach der Wahrheit, nach der Liebe. Moralanthropologie bestimmt die Leitgedanken
und die Grundlagen der Moraltheologie. Was die (christliche) Moralanthropologie anbelangt, so ist es
klar, dass diese den Menschen zunächst in einer soteriologischen Perspektive, d.h. als den von Jesus
Christus erlösten Menschen, betrachten sollte. Allerdings diese soteriologische Perspektive muss noch
durch einen kreationistischen Gedanken, dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen
hat, ergänzt werden. Erst die beiden Perspektiven zusammen bilden die zureichende Grundlage für die
Formulierung einer Anthropologie, in der der Mensch integral, d.h. sowohl als die Kreatur als auch
das Gottes Kind dargestellt wird.

