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SACRUM I WARTOŚCI RELIGIJNE
PODSTAWA ŁADU SPOŁECZNEGO
W NAUCZANIU JANA PAWŁA II
T r e ś ć: — 1. Bóg Ojciec i Stworzyciel podstawa porzadku społecznego.
— 2. Społeczny wymiar grzechu pierworodnego. — 3. Społeczny wymiar Odkupienia.
— 4. Pojednanie z Bogiem i ze społecznościa ludzka. — 5. Rola i znaczenie wartości
religijnych w III Rzeczpospolitej Polskiej. — Zusammenfassung

Dla Jana Pawła II wartości religijne sa źródłem i podstawa do wyprowadzania
wszystkich innych wartości. Bedac głowa Kościoła, musiał swa nauke opierać
przede wszystkim na takich wartościach chrześcijańskich, jakie dostarcza nam
Pismo Świete oraz nauka Ojców Kościoła. Jednak głoszac implikacje tego
religijnego nauczania, papiez zawsze wspomagał sie czy tez korzystał z filozofii.
Bo jak pisał w Fides et ratio wiara szuka zrozumienia i tak samo rozum potrzebuje
wiary, aby dojść do pełni prawdy o człowieku oraz przybliz yć sie do Boga. Stad tez
człowiek ma być pierwsza droga, po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu
swego posłannictwa1 — głosił Ojciec Świety.
Misja Kościoła natomiast jest głoszenie Ewangelii, czyli zbawienie i odkupienie, jakiego Chrystus dokonuje przekazujac ludziom z ycie Boz e, a takz e
przepajanie i udoskonalanie duchem ewangelicznym porzadku spraw doczesnych2.
To dzieki religii katolickiej cel ludzkiego z ycia nabiera sensu i pewnej wyrazistości, a którym ostatecznie jest, jak pisze P. Jaroszyński ...bezpośrednie połaczenie
z Bogiem, Bogiem osobowym, NieskończonaPrawda, Dobrem i Pieknem3. Ma to sie
dokonywać dzieki miłości — caritas, która to miłość do Boga i miłość do bliźniego
stanowi sam korzeń moralności. Dlatego tez w niniejszym artykule przedstawi sie
takie zagadnienia, jak: Bóg Ojciec i Stworzyciel, społeczny wymiar grzechu
pierworodnego, społeczny wymiar Odkupienia oraz pojednanie z Bogiem i ze
społecznościa ludzka.
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I. BÓG OJCIEC I STWORZYCIEL PODSTAWA PORZADKU SPOŁECZNEGO
W filozofii Bóg jest bytem absolutnym i praprzyczyna wszechrzeczy. Zaś
celowość i porzadek we wszechświecie wskazuja na Rozum Boski (Logos Nous)4.
Jednak, to religia chrześcijańska wprowadziła najwznioślejsze określenie istoty
Boskiej, które zawiera sie w słowach: Bóg jest Miłościa. Miłość Boga pozwala nam
zrozumieć urzadzenie świata, to jest dzieło stworzenia oraz, co waz niejsze, dzieło
odkupienia człowieka i świata. Nalez y dodać, z e choć jest to najgłebsze rozumienie
Boga, to i tak człowiek nie moz e go w pełni pojać. Bóg jest całkowicie
transcendentny, dlatego nie powinniśmy sie dziwić, z e jest On — według słów św.
Anzelma — wiekszy niz wszystko, co mozna pomyśleć5. Jednak człowiek by
odnaleźć sens swego ziemskiego bytowania musi wierzyć i szukać zrozumienia.
Prawda o stworzeniu świata, o powołaniu go z creatio ex nihilo jest nierozerwalnie zwiazana z Bogiem. Dzieło stworzenia jest objawieniem wszechmocy,
madrości i miłości Stwórcy. Na tym jednak akt stwórczy Boga sie nie kończy, lecz
Bóg, który stworzył wszechświat, stwarza go w dalszym ciagu podtrzymujac jego
istnienie. To podtrzymywanie — zdaniem Jana Pawła II — jest ciagłym stwarzaniem6. Równocześnie poprzez wszechmoc Bóg — Stwórca objawia miłość, gdyz
stwarzajac obdarowuje róz ne byty istnieniem. Zatem stworzyć, to znaczy obdarować, obdarować nade wszystko istnieniem. Zaś z wszystkich stworzeń na
ziemi, szczególnie Bóg wyróz nił człowieka. To jego stworzył na swój obraz, na
obraz Bozy go stworzył, stworzył mezczyzne i niewiaste7. Po czym Bóg im
błogosławił, mówiac do nich: Badźcie płodni i rozmnazajcie sie, abyście zaludnili
ziemie i uczynili ja sobie poddana8. Jest wiec w Ksiedze Rodzaju przedstawione
stworzenie świata i człowieka, jako dar dany od Boga. Dlatego człowiek ma
panować nad ziemia i czynić ja sobie poddana, ale jak zaznaczał papiez , ma to
czynić madrze i z miłościa. Bo jeśli stworzenie jest darem Boz ym, to wymaga ono
szacunku i poszanowania, a nie jego niszczenia.
Wielkość człowieka nie wyraz a sie tylko poprzez panowanie nad ziemia
i wszelkim stworzeniem ziemskim. Właściwym wymiarem wielkości osoby ludzkiej, jest to, z e Bóg wyprowadza człowieka ze swej własnej Istoty, na obraz
i podobieństwo swoje9 — jak zauwaz a T. Borutka. Stad tez człowiek, mówił papiez ,
nie ma sensu poza Bogiem. W człowieku jest od poczatku pierwiastek boskości,
dzieki któremu przerasta on cały świat widzialny. Przerasta go w strone swojego
boskiego pierwowzoru. Dlatego byt ludzki nie moz e być rozumiany i wytłumaczony do końca za pomoca kategorii, których dostarcza świat10. Wiecej, jeśli człowiek
zostanie pozbawiony wiezi ze swym Źródłem, którym jest Bóg, jego wewnetrzna
wartość uboz eje i ulega on stopniowo róz nym zagroz eniom. Dlatego osoba ludzka
F. S a w i c k i, Bóg jest miłościa, Pelplin 2002, s. 7.
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wraz z swa niepowtarzalna godnościa, jest powołana do uczestnictwa w z yciu
Boga. Człowiek od samego poczatku jest zaproszony do rozmowy z Bogiem. Jak
czytamy w Gaudium et spes: Istnieje bowiem dlatego, ze Bóg go stworzył z miłości
i wciaz z miłości zachowuje, a zyje w pełni wedle prawdy, gdy dobrowolnie ukazuje
owa miłość i powierza sie swemu Stwórcy11. Nalez y tez dodać, z e Bóg w stosunku
do człowieka jest nie tylko Stwórca, lecz i Ojcem. Znaczy to, jak pisze K. Hoła, z e
łaczy Go z człowiekiem głebsza wieź, niz sama stwórcza wieź istnienia12. Mianowicie łaczy Go miłość, doprowadzajaca człowieka do uczestnictwa we własnym z yciu
Boga.
Bóg stworzył człowieka obdarowujac go rozumem i wolna wola. Stad tez
człowiek jest podmiotem pośród świata przedmiotów. Jest zdolny poznawczo
obiektywizować wszystko to, co go otacza. Dzieki swemu umysłowi moz e on
poznawać siebie, świat, kierujac sie przy tym ku prawdzie, w której zawiera sie
źródło transcendencji człowieka wobec świata, w którym z yje13. Te dary rozumu
i wolności wyboru, nie moga, według Jana Pawła II, prowadzić do błednego
rozumienia człowieka. To znaczy nie moz e on ulec pokusie uczynienia prawdy
o sobie poddana swej wolności oraz pokusie uczynienia siebie poddanym światu
rzeczy; musi sie oprzeć zarówno pokusie samoubóstwienia, jak i pokusie samourzeczowienia14. O takim błedzie człowieka, czytamy juz w Genesis, gdzie ulega on
pokusie poznania dobra i zła, chcac poprzez to dorównać Bogu. Gdyz Otworza sie
wam oczy i tak jak Bóg bedziecie znali dobro i zło15. Człowiek zostaje tu skuszony
przez szatana, iz prawde o dobru i złu moz e poznać tylko wtedy, gdy sam bedzie
o niej decydował. Słabość człowieka sprawia, z e zrywa on zakazany owoc i tym
samym łamie przymierze z Bogiem, które nazywamy grzechem pierworodnym.
II. SPOŁECZNY WYMIAR GRZECHU PIERWORODNEGO
Wkracza zatem w stworzony przez Boga świat, z winy człowieka grzech, który
niweczy przymierze człowieka z Bogiem oraz odwraca człowieka od człowieka.
Jan Paweł II głosił w homilii do Polaków, z e Grzech jest obraza Boga, jest
nieposłuszeństwem wobec Boga, wobec Jego prawa, wobec normy moralnej, która
dał człowiekowi, wpisujac ja w ludzkie serce, i potwierdzajac udoskonalajac przez
Objawienie16. To przez grzech człowiek przeciwstawia sie miłości Boga do nas
i odwraca od Niego nasze serca. Papiez przywołujac słowa św. Augustyna wieścił
dalej, z e grzech jest miłościa siebie, posunieta az do pogardy Boga17. Grzech jest
11
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wielkim złem w wielorakim wymiarze, poczynajac od grzechu pierworodnego,
poprzez wszystkie grzechy osobiste kaz dego człowieka az po grzechy społeczne.
Zatem moz emy powiedzieć, jak zauwaz a S. Olejnik, z e kazdy grzech ma charakter
osobowy, bo moze być popełniony jedynie przez osobe, czyli wolny i odpowiedzialny
podmiot działania18. Jednakz e przynalez ność osoby do społeczności i jej oddziaływanie na społeczność, moz e takz e nadać grzechowi znamie grzechu społecznego.
Sytuacja człowieka po grzechu pierworodnym, który jest źródłem tego, co zwie
sie formuła miseria humana19, staje sie obrazem nedzy ludzkiej, na która składa sie
ból i cierpienie w ludzkim z yciu, które kończy sie śmiercia. Jak dodawał papiez , ta
nedza ludzka jest warunkowana przez cała historyczna ludzka kondycje, która na
rózne sposoby ujawnia ograniczoność i słabość człowieka, zarówno fizyczna, jak
i moralna20. Dlatego konieczne jest uświadomienie przez człowieka tej sytuacji, bo
wówczas nabierze znaczenia zbawcza miłosierna miłość Boga. Potrzeba wyrobić
w sobie — powie Ojciec Świety — poczucie grzechu, które ma swe źródło
w świadomości moralnej człowieka, i jest mocno zwiazane z uznaniem Boga,
poczuciem łaczności ze Stwórca, Panem i Ojcem21. Dlatego potrzeba, aby kaz da
osoba ludzka bedaca obrazem i podobieństwem Boga, szanowała prawa Boz e
i według nich z yła. A szczególnie przestrzegała realizacji prawa miłości, które jest
warunkiem prawdziwego szcześcia człowieka.
Nalez y dodać, z e z psychologicznego punktu widzenia, człowiek głeboko
przez ywa dramat i ciez ar grzechu. Grzech jest, jak pisze K. Dabrowski, wewnetrznym rozdwojeniem, rozdarciem i dezintegracja22. Jednak chrześcijanin, dzieki
kontynuowanemu w Kościele dziełu pojednania dokonanemu przez Jezusa Chrystusa, ma moz liwość i odpowiednie środki, aby te dezintegracje przezwyciez yć
i uczynić pozytywna, czyli aby nawet z moralnego zła wyprowadzić dobro. Kościół
wskazuje droge przezwyciez enia grzechu, poprzez poddanie i podporzadkowanie
sie przebaczajacej miłości Boga, która jest wieksza niz grzech człowieka.
III. SPOŁECZNY WYMIAR ODKUPIENIA
Człowiek, który poprzez grzech został wprowadzony na droge moralnej
degradacji i utraty takiego z ycia, jakie było mu przeznaczone przed grzechem
pierworodnym, potrzebuje pomocy podniesienia sie z tego grzechu. Potrzebuje
wewnetrznej duchowej mocy, której sam jest pozbawiony. Potrzebuje wybawienia
od zła, czyli zbawienia, które moz e być jedynie dziełem Boga. I tutaj właśnie, pisze
papiez w Redemptor hominis, potrzebna jest jedna zasadnicza i podstawowa
odpowiedź, Jeden zwrot ducha, jeden kierunek umysłu, woli i serca: „ad Christum
Redemptorem hominis, ad Christum Redemptorem mundi23. Ku niemu mamy
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kierować swoje spojrzenie, powtarzajac słowa z Ewangelii: Panie do kogóz
pójdziemy? Ty masz słowa zycia wiecznego, bo tylko w Nim, Synu Boz ym, jest
nasze zbawienie24. To w Jezusie Chrystusie świat widzialny, stworzony przez Boga,
który wraz z grzechem został poddany marności, odzyskuje na nowo swa wieź
z Bogiem, który jest Miłościa i Madrościa. Tak bowiem Bóg umiłował świat, ze
Syna swego Jednorodzonego dał25. Doda papiez , z e i tak jak w człowieku
— Adamie ta wieź została zerwana, tak w Człowieku — Chrystusie zostaje ona
nawiazana na nowo26.
Jan Paweł II analizujac obecne czasy, mówił, z e podstawa chrześcijańskiej
oceny ludzkiego losu we współczesnym z yciu ekonomicznym, jest prawda o Stworzeniu i Odkupieniu, bowiem w Chrystusie i przez Chrystusa człowiek zdobył pełna
świadomość swojej godności, swojego wyniesienia, transcendentnej wartości samego człowieczeństwa, sensu swojego bytowania27. Wiecej, człowiek musi, ze swym
niepokojem, niepewnościa, a takze słabościa i grzesznościa, ze swoim zyciem
i śmiercia, przyblizyć sie do Chrystusa28. Musi sobie przyswoić cała rzeczywistość
Wcielenia i Odkupienia, aby siebie odnaleźć. Dopowie papiez , z e jakaz to wartość
ma wtedy człowiek w oczach Stwórcy, skoro zasłuz ył na takiego i tak potez nego
Odkupiciela. Stad tez wielka misje do spełnienia ma Kościół. Ma on głosić ta Dobra
Nowine, z e Odkupienie dopełniło sie w tajemnicy paschalnej, prowadzacej przez
krzyz i śmierć do zmartwychwstania, nadajac człowiekowi ostateczna godność
i sens istnienia w świecie.
W Dives in Misericordia, napisał papiez , z e z miłości Boga do człowieka
wyłania sie krzyz, a Misterium paschalne stanowi szczytowy punkt urzeczywistnienia miłosierdzia Bozego, które zdolne jest usprawiedliwić człowieka i odpuścić
mu wszystkie grzechy. Miłosierdzie bowiem — jak wyjaśnia dalej — jest nieodzownym wymiarem miłości, jest właściwym sposobem jej objawienia sie i realizacji
wobec rzeczywistości zła, które jest w świecie29. Zaś w innym miejscu Ojciec
Świety dodał, z e Bóg, który jest miłościa, nie moze sie objawić inaczej niz jako
miłosierdzie, dlatego, ze w świecie istnieje grzech30.
W homilii do rodaków, Jan Paweł II, przywołuje słowa Chrystusa z wieczernika, które Jezus wypowiada w przeddzień swej meki i śmierci: Ja jestem droga
i prawda, i zyciem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie31.
Zatem nie ma innej drogi do Boga, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. A dokładniej
— dopowie papiez — poprzez uczestniczenie w Eucharystii, która jest zarazem
sakramentem śmierci i zmartwychwstania Odkupiciela. Ten sakrament jest szczytem i pełnia świetej liturgii Kościoła. Bo jak zapowiedział Chrystus, kto uczest-
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niczy w pełni w Eucharystii, nie umrze ale z yć bedzie na wieki. Poniewaz On jest
 yciem.
Prawda, a jako Prawda jest Droga i Z
IV. POJEDNANIE Z BOGIEM I ZE SPOŁECZNOŚCIA LUDZKA
Według Ojca Świetego, całkowita prawda o człowieku odsłania sie w Jezusie
Chrystusie. W Nim takz e odsłania sie oblicze Ojca, który jest Ojcem miłosierdzia
oraz Bogiem pociechy32. Zaznacza jednak papiez , z e Chrystus nie przychodzi na
ziemie jedynie dla przekonania człowieka o jego grzechu. On pragnie mu objawić
miłość Ojca Niebieskiego. Przychodzi, aby objawić Boga, który jest Ojcem, jest
miłościa, który jest bogaty w miłosierdzie33. Kto zaś jest tylko przekonany
o grzechu, ale go nie przezwyciez a, z yje bez Zmartwychwstania, trwa w Wielkim
Piatku. Kto zaś z yje w przekonaniu o zwyciestwie miłości Boga nad grzechem, ten
ma udział w zmartwychwstaniu Chrystusa34. Bo jak dopowiada papiez , miłość jest
wieksza od grzechu i nigdy nie ustaje.
Widocznym znakiem Boz ej miłości jest dar nawrócenia, uwalniajacy człowieka
od grzechu. Stad tez grzech nie panuje nad człowiekiem tak dalece, z eby nie mógł
on usłyszeć wezwania Boz ego, odzywajacego sie wciaz w jego sumieniu i wzywajacego go do nawrócenia. Nawrócenie jest według papiez a najbardziej konkretnym
wyrazem działania miłości i obecności miłosierdzia w ludzkim świecie35. Wyraz a sie
ono w sakramencie pokuty i pojednania, w którym grzesznikowi zostaja odpuszczone grzechy, dzieki działaniu Chrystusa, który poprzez posługe Kościoła jedna
go z Ojcem w Duchu Świetym. Pojednanie z Bogiem wymaga nawrócenia i pokuty.
Przywraca ono człowiekowi wewnetrzna jedność. Człowiek w zamian za pojednanie i odpuszczenie win, musi sie nawrócić, to znaczy musi całkowicie zawrócić
z drogi, która szedł dotychczas, zmienić sposób z ycia i postepowania. Wszystko to,
jest skutkiem wewnetrznej przemiany serca, które usposabia człowieka do podjecia
pokuty36. Musi zatem człowiek wstapić na właściwa droge, która wiedzie do Boga,
a na której musi on pojednać sie z bliźnim, przebaczyć mu i zadośćuczynić,
a poprzez to prosić o przebaczenie Boga, który jest miłosierny.
Jan Paweł II z naciskiem podkreślał, z e ciagłe przebaczanie bliźniemu nakazane
przez Chrystusa, nie niweczy obiektywnych wymagań sprawiedliwości. Przeciwnie, celem przebaczenia jest sprawiedliwość. Głosił papiez : W zadnym miejscu
oredzia ewangelicznego ani przebaczenie, ani tez miłosierdzie jako jego źródło, nie
oznacza pobłazliwości wobec zła, wobec zgorszenia, wobec krzywdy czy zniewagi
wyrzadzonej37. Jest wrecz przeciwnie, gdyz kaz dym wypadku naprawienie tego zła,
naprawienie zgorszenia, wyrównanie krzywdy, zadośćuczynienia za zniewage, jest
warunkiem przebaczenia. Pełne wiec rozwiazanie niesprawiedliwości w dzisiej32
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szym świecie, urzeczywistni sie wtenczas, gdy wszyscy ludzie, wyrzadzajacym
bliźnim czy społecznościom krzywdy, nawróca sie do Boga.
W odrodzeniu serc widział papiez pewny fundament kaz dej trwałej odnowy
społecznej i pokoju miedzy narodami38. Dlatego tez pokuta i nawrócenie były
uwaz ane przez Ojca Świetego za warunek zdrowia duchowego ludzi i społeczeństw. Totez zachodzi tutaj ścisłe powiazanie miedzy sakramentalna pokuta
a uzdrowieniem społecznym. Wiecej, warunkiem kaz dej reformy społecznej jest
nawrócenie serc. Na tym polega pierwsza i najwaz niejsza misja Kościoła39. Stad tez
chrześcijanie nie moga pozostawać obojetni wobec społeczeństwa niesprawiedliwie
zbudowanego i zarzadzanego. Poniewaz światu moz e zapewnić równowage tylko
budowanie ocalajacej cywilizacji miłości na drodze pokuty, nawrócenia i przemiany ludzkich serc prowadzacej do poszanowania godności kaz dego człowieka i jego
niezbywalnych praw.
Mówiac o wartościach religijnych Jan Paweł II nakazywał czerpać je z Ewangelii. Zaś podstawa i kodeksem do ich poprawnego rozumienia ma być Dekalog. To
właśnie „Tych dziesieć prostych słów”, uczynił papiez mottem swej pielgrzymki do
Polski w 1991 roku. I tak, jak dla wartości społecznych waz ne sa przykazania
z drugiej piatki Dekalogu, tak dla wartości religijnych fundamentem sa przykazania: Jam jest Pan, Bóg twój [...]. Nie bedziesz miał bogów cudzych przede Mna!;
Nie bedziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremno; Pamietaj abyś dzień świety
świecił; Czcij ojca twego i twoja matke40. Dopowie papiez , z e ten Dekalog
— dziedzictwo Starego Przymierza Boga z Izraelem — został potwierdzony
w Ewangelii jako moralny fundament Nowego Przymierza we Krwi Chrystusa. Ów
moralny fundament jest od Boga-Stwórcy dla człowieka, dla jego prawdziwego
dobra i rozwoju. Zaś jego łamanie, burzy ład z ycia i współz ycia ludzkiego
w kaz dym wymiarze.
Warto takz e, piszac o sacrum i wartościach religijnych przypomnieć jeszcze
raz, z e podstawowym wyznacznikiem i obrońca takiej aksjologii jest Kościół
katolicki. Moz na powiedzieć, z e nauka społeczna Kościoła a tym samym nauczanie
Ojca Świetego nie proponuje ani idealnego modelu, ani z adnych szczegółowych
rozwiazań systemowych czy programów gospodarczych i politycznych41. Natomiast w świetle podstawowych zasad etycznych pozwala dostrzec, w jakiej mierze
istniejace systemy społeczne, polityczne i gospodarcze realizuja wymogi ludzkiej
godności. Jak napisze J. Mariański Integralne głoszenie Ewangelii, zwracajace
uwage na problemy społeczno-etyczne, jest podstawowa forma uczestnictwa Kościoła w zyciu społecznym42. Jednakz e w wobec nauczania Jana Pawła II jesteśmy
zobowiazani pozostać wiernymi Kościołowi katolickiemu a szczególnie nauce
38
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 yciem. Tylko
Jezusa Chrystusa, który powinien być dla nas Droga, Prawda i Z
dzieki wypełnianiu Jego nauki, wierności przykazaniom Boz ym, moz liwym stanie
sie ład społeczny, polityczny i moralny miedzy społecznościami, narodami
i pństwami.
V. ROLA I ZNACZENIE WARTOŚCI RELIGIJNYCH
W III RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dla Jana Pawła II wiara chrześcijańska odegrała decydujaca role w obaleniu
komunizmu43. Stało sie tak, poniewaz tylko ono niosło nigdy niezmienione i trwałe
przesłanie religijne i moralne oraz niezłomna obrone osoby ludzkiej i jej praw.
Dlatego takz e i w III Rzeczpospolitej nie moz na szukać innej podstawy i oparcia
jakie daje wiara chrześcijańska. To właśnie chrześcijaństwo ze swoja idea równości
dzieci Boz ych oraz idea godności, sprawiedliwości i miłości lez y u podstaw idei
poprawnie zbudowanego i funkcjonujacego społeczeństwa. To właśnie religia jak
pisze J. Mariański ...ukazujac wielkość i ograniczoność człowieka, jego wolność
i odpowiedzialność, nadprzyrodzona i przyrodzona godność człowieka oraz prawa
i obowiazki z niej wynikajace, przyczynia sie do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego44.
Niestety, w społeczeństwie polskim poczatku XXI, jak zauwaz a W. Roszkowski
powieksza sie kryzys toz samości, braku wyczucia hierarchii waz ności róz nych
celów i logicznej spójności pogladów. W obronie wolności jednostki oraz róz norako rozumianej tolerancji postepuje sie według widzimisie oraz uskarz a sie nad
upadkiem moralności45. Trzeba sie zatem zastanowić, dlaczego tak jest, z e ludzie
majac w zanadrzu pewny i trwały fundament — religie chrześcijańska, odchodza od
niej porzucajac jej aksjologie i popadajac w postmodernistyczny relatywizm, który
jest nie do przyjecia wedle nauki Jana Pawła II.
Moz na powiedzieć, z e ma na to wpływ coraz bardziej złoz one i nieprzejrzyste
z ycie społeczne, zatarcia sie jasno wytyczonych dróg do wyraźnie określonych
celów. Człowiek współczesny jest wedrowcem na wielkim oceanie. Ocean róz norodnych wartości, przeciwstawnych idei szumi u brzegów jego świadomości.
Ludzie sa skazani sami z własnej wiedzy i wyborów układać sobie stały grunt pod
nogami46. Staje sie to coraz trudniejsze poniewaz współczesny świat pluralizmu,
konsumizmu, postepujacego sekularyzmu mocno przysłania a nawet odrzuca
moz liwość dojścia do prawdy Absolutnej. Lansuje obraz świata bez Boga, kwestionujac tym samym transcendentna wartość kaz dego człowieka47.
Mimo to, według W. Piwowarskiego, w Polsce w ostatnich latach w czasie
przemian ustrojowych, wpływ na religijność Polaków pozostaje minimalny. Pisze
on: Oznacza to, ze przejście od totalitaryzmu do demokracji w skutkach dla
43
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religijności nie ma wiekszego znaczenia48. Moz na zatem wnioskować, z e Polacy
ciagle sa narodem wyznajacym mocno wartości chrześcijańskie. Tym samym, jak
zauwaz a socjolog K. Koseła w Polsce po 1989 roku nie nastapiła przewidywana
przez socjologów religii dechrystianizacja Polski49. Uwaz a sie to za fenomen na
skale europejska.
Potwierdzaja to ostatnie badania z grudnia 2006 roku, jakie przeprowadzono
w Polsce, w ramach monitoringu poziomu aktywności religijnej dominicantes
i communicantes przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC50. Stwierdzaja one, z e nasza religijność nalez y do najbardziej stabilnych wartości. I jeśli nie
pojawia sie w przyszłości niszczace moralność skandale i afery, to nasza religijność
nie ulegnie zmianie. Trzeba zatem dbać o poprawny rozwój duchowy społeczeństwa polskiego, przestrzegania zasad moralnych w z yciu rodzinnym, społecznym
i narodowym. Bo właśnie wartości chrześcijańskie maja stanowić tutaj fundament
budowania społeczeństwa. Tak pisał o tym J. Tischner, z e zbudowanie państwa
demokratycznego, państwa ładu prawnego ...jest dziś niemozliwe bez pomocy
Kościoła katolickiego51, czyli bez zasad i wartości moralnych, które zapewnić moz e
jedynie chrześcijaństwo. Wiecej budowa nowego ładu i nowego porzadku instytucjonalnego, opartego na tych fundamentalnych i niezmiennych wartościach, jest
szczególnie waz na w społeczeństwach postkomunistycznych, przez ywajacych kryzys okresu przejściowego, zagroz onych niejednokrotnie sekularyzmem, a takz e
ideologia zysku za wszelka cene, i bezkrytycznym dostosowaniem sie do zachodnich obyczajów, które lansuja konsumizm i permisywizm pozbawiony tych
trwałych wartości.
Moz na powiedzieć, z e problematyka zawarta w niniejszym artykule, porusza
rzeczywistość nader aktualna, poniewaz rola sacrum oraz sprawa kształtowania
toz samości religijnej w budowaniu ładu i porzadku społecznego zarówno w Polsce,
jaki i na całym świecie ciagle trwa. Stad tez refleksja nad nauka Jana Pawła II, staje
sie konieczna, by moz na ja było później w sposób zrozumiały realizować w swym
z yciu, w budowaniu cywilizacji miłości i pokoju. Szczególnie zaś ma to zastosowanie w naszej ojczyźnie, w której autorytet Jana Pawła II a tym samym jego
nauka cieszy sie bardzo wysokim uznaniem52.
Podsumowujac moz na powiedzieć, z e nie byłoby świata, nie byłoby człowieka,
gdyby nie stwórcza i ojcowska miłość Boga. To Bóg stworzył człowieka na swój
obraz i podobieństwo, i oddał mu ziemie, aby mógł on panować nad nia, czynić ja
sobie poddana. Jednak człowiek w swej słabości złamał przymierze z Bogiem,
przez co w świat wkroczył grzech. Odtad z ycie człowieka stało sie nedzne, pełne
bólu i cierpienia. Jednak Bóg, który tak umiłował świat, z e Syna Swego Jednorodzonego dał, by poprzez odkupił i zbawił człowieka. By człowiek miał sens
48
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z ycia, by mógł daz yć do poznania świata, siebie. By sie nawrócił i daz ył do Boga,
 yciem. Tak to zbawcze dzieło Boga rozumie
który jest Droga i Prawda, i Z
i przedstawia Jan Paweł II. Według niego tylko przez Redemptor hominis, przez
Chrystusa moz na dojść do pełnej prawdy o sobie, z yć w pokoju i zostać
zbawionym. Dlatego papiez wzywał do tego, abyśmy nigdy nie wzgardzili ta
Miłościa, która jest najwieksza, która sie wyraziła przez Krzyz, a bez której zycie
 eby kazdy człowiek uczynił Chrystusa
ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu53. Z
swoim Mistrzem. Wtedy zaistnieje na świecie ład i porzadek, gdzie królować
bedzie Miłość, tworzac cywilizacje miłości, do budowania, której wzywał nas przez
cały swój pontyfikat Ojciec Świety.

SACRUM UND RELIGIÖSE WERTE ALS GRUNDLAGE DER
GESELLSCHFTLICHEN ORDNUNG
IN DEN LEHREN DES JOHANNES PAUL II
ZUSAMMENFASSUNG

Der Artikel stellt vor axiologische Fundamente der Lehren des Johannes Paul II. vor. Er
weist auf religiöse Werte als Quelle und Grundlage der Verwirklichung gesellschaftlicher
Werte. Die religiöse Wahrheit von Gott dem Vater und Schöpfer, angelehnt an die Annahme,
dass Gott die Liebe ist, liegt zugrunde der Berufung des Menschen zur Mitarbeit mit Gott am
Werk der Weltverbesserung. Die Erlösung wird vollbracht dank menschlicher Aktivität, die
die Kultur bildet und der sie und allgemeinmenschliche Werte bewachenden Gesellschaft.
Die Gesellschaftsordnung hängt davon ab, inwieweit der Mensch dem Göttlichen Recht treu
bleibt. Die Sünde verursacht ernsthafte Störung in der Verwirklichung dieser Aufgabe. Die
christliche Wahrheit über die Erlösung berichtet von der Wiederherstellung des Menschen zu
den richtigen Relationen zu Gott durch Jesus Christus. Christus zeigt die volle Wahrheit vom
Menschen, der von Gott lieb gewonnen wurde. Daher sind christlich religiöse Werte das
Fundament zur Aktivierung im gesellschaftlichen Leben der Liebe. Nach Johannes Paul II.
hat diese Dimension des christlichen Glaubens über den Sturz des Kommunismus als
unmenschliche politische Ordnung entschieden. Allgemein in das gesellschaftliche Leben
eingeführte christliche Werte bilden die Grundlage zur Errichtung der Zivilisation der Liebe.
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