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WPROWADZENIE

W dzisiejszym świecie coraz częściej słyszy się pytania o sens ży
cia. Pom im o wielkich odkryć i osiągnięć technicznych pytanie to jest 
ciągle aktualne i wydaje się, że naw et przybiera na sile. Człowiek jest 
jedyną istotą we wszechświecie, która posiada świadom ość swego ist
nienia i możliwość kierowania swoim życiem w  taki sposób, aby miało 
ono sens.

N a przestrzeni historii pow stało wiele teorii odnośnie zagadnienia 
sensu życia ludzkiego. Temat ten podejm ow ali myśliciele we w szyst
kich większych system ach filozoficznych. Interesujące jest więc p rze
analizow anie zagadnienia sensu ludzkiej egzystencji w  kontekście na
uczania Kościoła.

1. Zagadnienie sensu życia w  Piśmie Świętym

Podejmując problem atykę sensu życia ludzkiego w  Biblii, należy 
rozpatryw ać ją z punk tu  teocentrycznego, jak i antropocentrycznego. 
Potrzeba taka w ynika stąd, iż z jednej strony Biblia ukazuje działanie 
Boga we wszechświecie, a z drugiej strony całe to działanie skierowane 
jest na człowieka i jemu poświęcone. Ważne jest więc, aby zobaczyć w  
jaki sposób Pismo Święte przedstaw ia Boga i jak jest O n postrzegany 
przez człowieka, a także w jaki sposób przedstawiony jest sam człowiek.
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Pom im o tego, że Biblia sięga do początków  świata, ani razu  nie 
notuje problem u lub sytuacji, kiedy miałoby nie być Boga. Bóg ukaza
ny jest w Piśmie św. jako Odwieczny i Jedyny, a jak m ówi Psalm ista 
tylko głupiec może zdobyć się na stw ierdzenie, że Boga nie ma: "Mówi 
głupi w swoim sercu: <Nie ma Boga>" (Ps 14, 1). Pew ien problem  dla 
autorów  biblijnych stanowiła spraw a realnego istnienia innych bogów. 
Z jednej bowiem strony musieli oni przyznać, że narody sąsiednie od
dają cześć innym  bogom  i uznają ich istnienie, z drugiej zaś strony 
stw ierdzali, że bogow ie pogan  są tylko ułudą, w ytw orem  człowieka, 
którzy nie m ogą dorów nać pod  żadnym  w zględem  Bogu Izraela. W 
sposób obrazow y przedstaw ia to scena z góry Karmel, gdzie Eliasz 
jako prorok Jahwe przeprow adził swoisty zakład z prorokam i Baala o 
realność Bożych interwencji.1

Konsekwentny m onoteizm  prezentow any na kartach Pisma Świę
tego był zjawiskiem w yjątkowym  w  starożytnym  świecie. Fenomen ten 
istniał faktycznie od samego początku historii świata. Pierwsze zdanie 
Biblii: "Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię" (Rdz 1,1) odnosi się nie 
tyle do jakiegoś punk tu  czasowego, ile jest proklamacją zasady, że pod 
staw ą (arche) wszystkiego jest to, iż Bóg jest Stwórcą nieba i ziemi.

Ważne miejsce w  Biblii zajmuje tem at przym ierza pom iędzy Bo
giem a człowiekiem. N iezm ierzony i nieogarniony Bóg w szedł w  histo
rię człowieka. Pomijając fakt stw orzenia człowieka, rozum ianego czę
sto jako początek przym ierza Boga z ludźm i, Pismo św. m ówi o p rzy 
m ierzu z Noem, Abraham em , o przym ierzu synajskim, a także o zapo
w iedzianym  przez proroka Jeremiasza now ym  przym ierzu: "Oto nad
chodzę dni - wyrocznia Pana - kiedy zawrę z domem Izraela [i z  domem 
judzkim] nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przod
kami, kiedy ujęłem ich za rękę, by wyprowadzić z  ziemi egipskiej. To moje 
przymierze złamali, mimo że byłem ich Władcę - wyrocznia Pana. Lecz takie 
będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraeła po tych dniach - wyrocz
nia Pana: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. 
Będę im Bogiem, oni zaś będę M i narodem" (Jr 31,31-33). N aród W ybrany 
był więc przekonany, że Bóg związał się z nim , aby być blisko swego 
ludu. Owo przym ierze było dla człowieka bardzo  w ażne, poniew aż 
dzięki niem u mógł on doświadczyć działania transcendentnego Boga.2

1 Zob. 1 Kri 18,20-40.
2 Por. J. S z 1 a g a , Światopogląd człowieka Biblii, w: Z zagadnień światopoglądu chrześcijań

skiego, dz. cyt., ss. 35-37.
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M ówiąc o Bogu, należy zwrócić uw agę na trzy  w ażne p raw dy  
mające fundam entalne znaczenie dla człowieka, który w  Bogu poszu
kuje odpow iedzi na pytanie o sens swego życia. Są to następujące 
stw ierdzenia:

a) Bóg jest Stwórcą wszelkich bytów,
b) Bóg jest Miłością,
c) Bóg stanow i o kryterium  dobra i zła.

Ad. a) Bóg stw orzył cały w szechświat. Stw ierdzenie to w yraża p raw 
dę, że u podstaw  istnienia i funkcjonowania całego wszechświata znaj
duje się w szechm ocny Bóg, który dał w szystkiem u początek. W poję
ciu biblijnym idea stw orzenia w yrażona jest przez myśl, że Bóg prze
zwycięża p ierw otny chaos - symbol nicości, niw eczy w szelką ciem
ność, a na ich miejsce w prow adza światłość, uporządkow anie i ład. 
W tedy dopiero świat zaczął istnieć i możliwe stało się w  nim  życie. Tak 
więc biblijne pojęcie stworzenia jest swoistego rodzaju "przejściem" ze 
stanu bezładu do stanu uporządkow ania. Praw da, że Bóg jest stw ór
cą, początkiem  i źródłem  wszelkiego istnienia, pozw ala człowiekowi 
znaleźć w  N im  stały punk t odniesienia do otaczającego go świata. Wo
kół Boga jako Pierwszej Zasady, człowiek może orientować swoje życie. 
N ależy w  tym  miejscu zwrócić również uw agę, iż w edług Pisma Świę
tego w szystko dzieje się za spraw ą Boga. Cała historia, przyroda i ży
cie ludzkie zależą od Niego.3
Ad. b) Jak pisze św. Jan: "Bóg jest miłością"{\ J 4,16). Miłość jest istotą 
Boga, który kocha każdego człowieka niezależnie od jego zasług. Mi
łość Boga jest bezinteresow na i nieograniczona. Bóg z miłości do czło
wieka nie oszczędził naw et swego Syna: "Tak bowiem Bóg umiłował 
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w  Niego wierzy, 
nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna po 
to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony" (J 3, 
16-17). We w spółczesnym  świecie pojęcie miłości jest bardzo  często 
nadużyw ane i zniekształcane. Człowiek jednak potrzebuje miłości dla 
zachowania pełni swego człowieczeństwa. Dlatego pow inien on zw ró
cić się do Boga, który jest pełnią i źródłem  miłości.
Ad. c) Już na pierw szych stronach Biblii m ożna przeczytać, że Bóg za
strzegł sobie praw o do decydow ania o tym, co jest dobre, a co złe: "Z

5 Zob. Ps 127, 1: “Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.” 
Jak mówi Pismo św.: Bóg “Sprowadza chmury z krańców ziemi, wywołuje deszcz błyskawi
cami i dobywa wiatr ze swoich komór” (Ps 135, 7). “On daje śnieg niby wełnę, a szron jak 
popiół rozsiewa. Ciska swój grad jak okruchy chleba; od Jego mrozu ścinają się wody” (Ps 
147, 16-17).
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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 2,16b-l7). W dobie szeroko rozpow szechnio
nego relatyw izm u i perm isyw izm u, gdzie zaciera się granica pom iędzy 
dobrem  a złem, brakuje obiektywnych zasad m oralnych i dopuszczal
ne jest wszelkie postępow anie. Przykazania Boże stanow ią stały i pew 
ny punk t odniesienia wyznaczający drogę życia dla człowieka.4

W śród stworzeń, które Bóg powołał do istnienia, człowiek zajmuje 
wyjątkowe miejsce. Został on powołany do życia w  inny sposób niż 
pozostałe stworzenia, inny też jest cel jego istnienia. Bóg w  sposób szcze
gólny "zaangażował" się w  stworzenie człowieka: "A wreszcie rzekł Bóg 
<Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad 
rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemię i nad 
wszystkim i zwierzętami pełzajęcymi po ziemi>" (Rdz 1,26). Werset ten 
wskazuje na specjalne w ybranie człowieka spośród innych stw orzeń. 
Tylko człowieka Bóg ożywił własnym tchnieniem: "Wtedy to Pan Bóg ule
pil człowieka z prochu ziemi i tchnęł w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek 
czego stał się człowiek istotę żywę" (Rdz 2,7). Żadne z pozostałych stw o
rzeń nie zostało powołane do istnienia w  taki sam sposób. Aby zaistniał 
człowiek, nie wystarczyło samo słowo, ani czyn Boży. Konieczne było 
specjalne Boże tchnienie.5 Proch ziemi, który stanow i elem ent opisu, 
podkreśla wszechmoc Boga. Proch jest synonimem słabości i znikomo- 
ści, ale dzięki wszechmocy Bożej mógł powstać z niego w spaniały byt, 
którym  jest człowiek. Swoją w spaniałość człowiek zaw dzięcza tchnie
niu życia otrzym anem u bezpośrednio od Boga.6

Biblia jasno stwierdza, że człowiek góruje nad innymi stworzeniami. 
"Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lędowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan 
Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę" 
(Rdz 2,19). Treść powyższego cytatu wynika z istotnego znaczenia imienia
- nazwy, które w  mentalności semickiej wyrażało istotę rzeczy, a także okre
ślało rolę i zadanie spełniane przez dany byt. Nadania imienia mógł doko
nać więc tylko ten, kto miał władzę nad nazywanym. Jeżeli więc człowiek 
z polecenia Bożego nadaje zwierzętom nazwy, to świadczy to o tym, iż pa
nuje nad nimi i je przewyższa.7 O tym, że człowiek przewyższa wszelkie 
stworzenie, mówi także pierwszy opis stworzenia zawarty w  Biblii, w  któ
ry człowiek jest ukoronowaniem całego aktu stwórczego Boga.8

4 Por. M. C z a j k o w s k i ,  Biblia dziś odczytana, Warszawa 1988, ss. 9-24.
5 Por. K. R o m a n i u k ,  Krótki zarys historii zbawienia, Poznań 1979, ss. 22-25.
6 Por. T. J e 1 o n e к , Biblijna historia zbawienia, Kraków 1987, s.74.
7 Tamże, s. 77.
* Zob. Rdz 1, 1 - 2, 4.
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Przytoczone fragm enty Pisma Świętego sugerują, że cały św iat, 
ziemia i wszystko, co na niej istnieje, pow stał jedynie po to, by służyć 
człowiekowi i z myślą o człowieku. Takie wyniesienie człowieka ponad 
w szystko co żyje, jest pew nego rodzaju jego deifikacją w  stosunku do 
całej przyrody, co świadczy o wartości i mocy człowieka.9

Pismo św. podkreśla w ielką godność człowieka w ypływ ającą z 
faktu, iż został on stw orzony na obraz Boży (Rdz 1,26). Stw orzenie 
człowieka miało specjalny charakter dlatego, ażeby było w  nim  w ier
niejsze i bardziej doskonałe odbicie samego Boga. Sama idea podobień
stw a człowieka do Boga była znana także religiom pozabiblijnym. Jed
nak to, co stanow i istotę tego podobieństwa, m a charakter specyficznie 
biblijny. Obraz Boży w  człowieku świadczy nie tylko o jego charakte
rze osobowym  i wolności moralnej, lecz przede wszystkim  o mocy jaką 
człowiek otrzym ał od Boga oraz o w ładzy nad roślinam i i zw ierzętam i 
stw orzonym i w  tym  celu, aby były pożyteczne człowiekowi. W ten 
sposób rozum ieli ten tekst Księgi Rodzaju inni autorzy natchnieni. A u
tor Księgi Syracha pisze w  sposób następujący: "Odliczył ludziom dni i 
wyznaczył czas odpowiedni, oraz dał im władzę nad tym wszystkim, co jest 
na niej. Przyodział ich w  moc podobną do swojej i uczynił ich na swój 
obraz" (Syr 17,1-3). Podobnie myśli Psalmista: "Obdarzyłeś go władzą 
nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy: owce i bydło 
wszelakie, a nadto i polne stada, ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, 
wszystko, co szlaki mórz przemierza” (Ps 8,6-9). Człowiek jest podobień
stw em  Boga dlatego, że podobnie jak Bóg, ma do swojej dyspozycji zie
mię, panuje nad  wszystkim i istotami żywym i. Za pośrednictw em  czło
wieka Bóg sprawuje w ładzę nad stworzeniami. Człowiek działa nieja
ko w  im ieniu Boga.10

Dzięki posiadanym  przym iotom  tylko człowiek, poza aniołam i, 
ma uczestnictwo w "osobowości" Boga. Fakt, że człowiek jest osobą, 
stanow i rów nież o istocie istniejącego w  nim  obrazu Bożego. O wo po
jęcie obrazu w yraża ideę zbliżenia się Stwórcy do stw orzenia. O braz 
Boży, który został dany człowiekowi w  akcie stworzenia, w  rzeczywi
stości św iadczy o czymś więcej, niż tylko o spotkaniu się Stwórcy ze 
stw orzeniem . Jest początkiem  swoistej solidarności, która swój szczyt 
osiągnęła we wcieleniu Syna Bożego.11

9 Por. J. К  o w a 1 s к i , Starożytni o sensie życia. Warszawa 1988, s. 14.
10 Por. K. R o m a n i u k ,  Krótki zarys historii zbawienia, dz. cyt., ss.26-28. Zob. także:

M. F i 1 i p i а к , Biblia o człowieku, Lublin 1979, ss. 79-87.
11 Por. R. R o m a n i u k ,  Krótki zarys historii zbawienia, dz. cyt., s. 30.

217



ZDZISŁAW GOLAN, KAROL BUJNOWSKI

O człowieku jako obrazie Boga m ożna m ów ić także z racji jego 
duchow ego "w yposażenia". Posiada on nieśm iertelną duszę i jej d u 
chowe w ładze. Ten w łaśnie fakt w yróżnia człowieka spośród całego 
m aterialnego świata. W m otyw ie obrazu Bożego jest rów nież w  jakiś 
sposób zaw arta myśl o ludzkiej zdolności do  prokreacji. Człowiek 
w spółdziała z Bogiem w  akcie stw órczym  "now ych" ludzi. Człowiek 
rodzi now ego człowieka, czyli now y obraz Boży.12

O dnośnie obrazu Bożego w  człowieku bardzo istotne są w ypow ie
dzi św. Pawła, który naukę o podobieństwie człowieka do Boga wyja
śnia chrystologicznie. Św. Paweł mówi, że m ężczyzna "jest obrazem i 
chwałę Boga" (1 Kor 11,7). P ierw szy człowiek - A dam , choć dzięki 
tchnieniu Bożemu stał się żywy, to jednak istota jego życia była ziem 
ska. Chrystus natom iast przyszedł z nieba i zesłał Ducha Bożego stw a
rzającego praw dziw e, trw ałe życie. Człowiek skażony grzechem  zo
stał odkupiony przez Chrystusa. Dzięki tem u może on znow u stać się 
obrazem  Boga pod w arunkiem  jednak, że zostanie on ukształtow any 
na podobieństw o Jezusa Chrystusa - Zwycięzcy śmierci. W ten sposób, 
jak pisze św. Paweł w  Liście do Kolosan człowiek "wcięż się odnawia ku 
głębszemu poznaniu [Boga], według obrazu Tego, który go stw orzył" 
(Kol 3,10). Idea "now ego" człowieka jest przew odnią ideą w  now ote- 
stam entalnym  pojęciu sensu życia każdego chrześcijanina.13

Teologia biblijna m ówi o trzech elem entach tw orzących człow ie
ka, którymi są: basar - ciało, mah  - duch i nefes - dusza.

Nefes oznacza życie. Mówi, że coś zaczęło żyć. Ruah w skazuje 
skąd bierze się nefes - dusza i co jest jej zasadą istnienia. Basar nato
m iast oznacza ciało czyli środowisko, w którym  ruah przejaw ia się 
przez ne/es.14

Według Pisma Świętego człowiek nie jest jakimś bytem  czysto m a
terialnym , ale istotą cielesno-duchową, której życie nie kończy się na 
ziemi, ale która przeznaczona jest do życia wiecznego. Już Stary Testa
m ent mówi o w ierze w życie pośm iertne, która w yrażana jest p rzez 
stw ierdzenia mówiące o:

a) połączeniu się umierającego człowieka z przodkam i;
b) przekonaniu, że Bóg posiada w ładzę nad żywym i i um arłym i;
c) nadziei wiecznego istnienia u Boga.

1 - Por. M. C z a j k o w s k i ,  Biblia dziś odczytana, dz. cyt., s.33.
1 ’ Por. K. H. S c h e I к 1 e , Teologia Nowego Testamentu, Kraków 1984, ss. 124-127; Słownik 

Teologii Biblijnej (red. X. Leon - Dufour), Poznań 1990, ss. 189-190.
Por. J. S z 1 a g a , Światopogląd człowieka Bibłii, w: Z zagadnień światopoglądu chrześcijań
skiego, dz. cyt., ss. 40-41; Słownik Nowego Testamentu, dz. cyt., s. 57; M. F i 1 i p i а к , Bi
blia o człowieku, dz. cyt., ss. 33-48.
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Krainą, gdzie przebyw ali zm arli, był Szeol. Z czasem zaczęła się 
rów nież rozwijać nauka o zm artw ychw staniu, która swoje w ypełn ie
nie znalazła w  N owym  Testamencie w osobie Jezusa C hrystusa.15

W św iatopoglądzie człowieka Biblii zasadnicze miejsce zajm uje 
w iara w jednego Boga.16 M ożna ogólnie stw ierdzić, że w edług Pisma 
Świętego czynnikiem decydującym o sensie życia jest samo ludzkie ży
cie jako dar otrzym any od Boga, które może być rozpatryw ane z wielu 
aspektów. Cała działalność i aktyw ność człowieka skierow ana jest na 
to, aby strzec życia, rozwijać je i ubogacać. Człowiek ubogaca swoje 
życie poprzez otwarcie się na świat i na innych ludzi. Pełnię swego ży
cia osiąga w Jezusie Chrystusie, który dzięki swojemu dziełu O dkupie
nia, będącym  przełom ow ym  punktem  w  historii ludzkości, uczynił 
każdego człowieka dzieckiem Bożym.

2. Sens życia w świetle Konstytucji Gaudium et spes

Sobór W atykański II dużo miejsca poświęcił ukazaniu wielkości i 
godności człowieka, poniew aż w edług  soborowej nauki jest on jedy
nym  stworzeniem , którego Bóg chciał jedynie dla niego samego. Z tej 
wielkiej godności, którą człowiek został obdarzony, pow inno w ypły
w ać więc poczucie sensu życia.17

Konstytucja soborowa Gaudium et spes zw raca uw agę na to, że 
wszelkie osiągnięcia w wielu dziedzinach nie potrafiły wyzwolić czło
wieka od niepokojących go pytań dotyczących sensu jego życia. Prze
m iany dokonujące się w  świecie rozbudzają coraz to nowe pragnienia, 
które człowiek stara się za w szelką cenę zaspokoić. Osiągnięcia z za
kresu techniki nie idą jednak w  parze z postępem  duchow ym , co spra
wia, że człowiek zagubił w łaściw ą hierarchię w artości. Jednocześnie 
jednak w spółcześni ludzie nadal stawiają sobie najbardziej podstaw o
we pytania dotyczące sensu ich życia, a zarazem  praw  i wartości jaki
mi pow inni się kierować w  swojej działalności.18

A utorzy Konstytucji zaw sze mieli p rzed  oczami człowieka uw i
kłanego w  problem y współczesnego świata, na które składa się zespół

15 Por. M. F i 1 i p i а к , Biblia o człowieku, dz. cyt., ss. 203-210.
16 Por. J. S z l a g a ,  Światopogląd człowieka Biblii, w: Z zagadnień światopoglądu chrześci

jańskiego, clz. cyt., s. 49.
17 Por. KDK, 24; S. Ś w i e ż a w s к i , Vaticanum II a problemy kultury współczesnej, w: W 

dwudziestolecie Soboru Watykańskiego II, Lublin 1987, s. 61.
18 Por. J. M a j k a ,  Wprowadzenie do Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie wspó

łczesnym, w: Sobór Watykański II, Poznań 1967, ss.526-527.
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stosunków  społeczno-gospodarczych i kulturow ych, pom iędzy k tóry
mi stara się on odnaleźć sens swego życia. W dokum encie tym  w yczu
w a się głęboki hum anizm  wyrażający się w  trosce o zrozum ienie 
w szystkich praw dziw ie ludzkich spraw .19

W świetle Konstytucji Gaudium et spes Kościół m a za zadanie w 
każdej epoce badać znaki czasu i interpretow ać je w  świetle Ewange
lii, aby w  ten sposób dostosować się do mentalności każdego pokolenia 
i daw ać ludziom  odpow iedzi na ich odwieczne pytania dotyczące sen
su życia.20

W spółczesny człowiek dośw iadcza w ielu w ew nętrznych frustra
cji. Będąc stworzeniem , z jednej strony doświadcza w ielu ograniczeń, 
z drugiej zaś strony m a poczucie nieograniczoności, otwarcia na trans
cendencję i pragnienie "w yższego" życia. Zachęcany różnym i a trak 
cjami m usi ciągle wybierać pom iędzy nimi, a tym  sam ym  w yrzekać się 
niektórych z nich. Z tego pow staje pew nego rodzaju  rozdarcie w e 
w nętrzu  człowieka, co z kolei rodzi wiele rozdźw ięków  w  społeczeń
stwie. Większość ludzi pochłoniętych praktycznym  m aterializm em  nie 
zadaje sobie naw et tru d u  zastanowienia się nad  swoim  życiem. Rezy
gnują oni także z osobistego poszukiw ania p raw dy  i zadow alają się 
wszelkiego rodzaju rozw iązaniam i podsuw anym i im  przez innych. 
Pew na część ludzi, zw ątpiw szy w  sens życia, bierze za swoje w zorce 
tych, którzy uważają egzystencję ludzką za pozbaw ioną jakiegokol
wiek znaczenia i usiłują nadać swojemu życiu sens w edług w łasnego 
tylko pom ysłu.

Nie brakuje jednak w  dzisiejszym świecie ludzi, którzy zadają so
bie trud  znalezienia odpow iedzi na najbardziej podstaw ow e zagadnie
nie: kim jest człowiek, jaki sens ma jego życie, jaki jest sens cierpienia, 
zła czy śmierci? Kościół, przychodząc ludziom  z pom ocą głosi, że 
Chrystus - Syn Boży m oże przez swego D ucha udzielić człowiekowi 
św iatła, sił i zdolności do pełnej realizacji swego człow ieczeństwa. 
Chrystus jest ostateczną podstaw ą trw ałych w artości nieulegających 
zm ianie pom im o istniejących wielorakich przem ian.21

Z faktu, że człowiek posiada w artość ze w zględu na samego sie
bie wynika, że nie może on nigdy służyć jako środek do osiągania in
nych celów, ani być zaliczonym  do szeregu przedm iotów .22 Człowiek

19 Tamże, ss. 530-531.
20 Por. KDK, 4; J. S i e g , Refleksja Soboru nad obecnością Kościoła w świecie współczesnym, 

w: Kościół w świetle Soboru (red. H. Bogacki i S. Mojsa), Poznań 1968, s.501.
- 1 Por. KDK, 10; J. S i e g ,  Refleksja Soboru nad obecnością Kościoła w świecie współcze

snym, dz. cyt., ss. 503-504.
Por. G. M a r t e l e t ,  Zapomniany Sobór?, Kraków 1997, s.65.
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stanowiący jedność pierw iastka materialnego i duchow ego (ciała i d u 
szy), przerasta cały stw orzony świat. Uznając istnienie w sobie ducho
wej i nieśm iertelnej duszy, w  swoim poznaniu  nie zatrzym uje się na 
sferze czysto fizycznej, lecz sięga do samej istoty rzeczy.23 Dzięki rozu
m ow i, człowiek na przestrzeni w ieków  dokonał w ielu w ynalazków  
technicznych. Zawsze jednak poszukiw ał głębszej praw dy. W tym  po
szukiw aniu kierował się on zawsze mądrością, która prow adzi um ysł 
ludzki ku um iłow aniu tego, co praw dziw e i dobre.24

W pokonyw aniu wszelkich rozterek i problem ów  m oralnych przy
chodzi człowiekow i z pom ocą sum ienie, które jak m ów i Konstytucja 
"jest najtajniejszym ośrodkiem  i sanktuarium  człowieka, gdzie przeby
w a on sam  z Bogiem, którego głos w  jego w nętrzu  rozbrzm iew a".25 
Im bardziej człowiek w swoim  postępow aniu  kieruje się sum ieniem , 
tym bardziej unika egoistycznej samowoli i dostosowuje się do obiek
tyw nych norm  m oralnych. Godność człowieka utożsam ia się w ięc z 
jego wolnością, której "m ieszkaniem " jest sum ienie. To sum ienie w y
zw ala z wszelkiego rodzaju determinacji instynktów  i um ożliw ia po 
dejm ow anie decyzji w  sposób w olny i św iadom y. W spółcześnie w ol
ność postrzegana jest jako wielka wartość. Często jest jednak ona poj
m ow ana w  sposób fałszywy, jako swoboda czynienia w szystkiego w e
dług w łasnego upodobania, a więc także i zła. Praw dziw a jednak w ol
ność jest znakiem  obrazu Bożego w  człowieku. Taką wolność zdobyw a 
się przez przezwyciężanie wszelkiej niewoli nam iętności i w olne kiero
w anie się ku dobru.26

Człowiek ze swej natu ry  jest istotą społeczną i zazwyczaj swoje 
życie przeżyw a pośród innych ludzi. Sobór podkreśla, że każdy czło
w iek pow inien być darzony wielkim szacunkiem przez innych, szcze
gólnie w  odniesieniu do w artości jego życia.27 K onstytucja piętnuje 
więc jakąkolwiek etykę indyw idualistyczną. K ażdy człowiek pow inien 
otw ierać się na innych poprzez przyczynianie się do budow ania 
w spólnego dobra w edług własnych uzdolnień. Poprzez ludzką solidar
ność jednoczy się cały świat. Dokonuje się to szczególnie przez pielę
gnow anie cnót m oralnych oraz szerzenie ich w  społeczeństwie.28

23 Por. KDK, 14.
24 Por. KDK, 15.
25 KDK, 16; por. J. S i e g , Refleksja Soboru nad obecnością Kościoła w świecie współczesnym, 

dz.. cyt., s. 509.
26 Por. G. M a r t e 1 e t , dz.. cyt., s.67; KDK, 17.
27 Por. KDK, 27.
2S Por. KDK, 30.
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Zjawiskiem , w obec którego najbardziej ujaw nia się tajem nica 
ludzkiego losu, jest śmierć. Wobec śmierci w  najwyższym stopniu do
chodzi do głosu pytanie o sens życia, poniew aż rodzi się w tedy  lęk 
przed unicestwieniem. N auka Kościoła, odm ienna poglądom  egzysten- 
cjalizmowi ateistycznemu, w edług którego istnienie ludzkie kończy się 
na ziemi głosi, że człowiek posiada "zaród" wieczności niesprow adzal- 
ny do samej tylko materii. Człowiek został stw orzony przez Boga dla 
osiągnięcia celu poza granicą życia ziemskiego. Bóg pow ołał człowieka 
do osiągnięcia wiecznego uczestnictwa w  swoim  nieskazitelnym  życiu. 
Pomim o tego, iż człowiek z własnej w iny to życie utracił, Chrystus go 
odkupił i obdarzył na now o życiem wiecznym. W iara zatem  daje od 
pow iedź każdem u m yślącem u człowiekowi dotyczącą jego przyszłego 
losu, a także stw arza możliwość obcowania w  Chrystusie z tymi, któ
rzy już przeszli przez śmierć, niosąc rów nież nadzieje, że osiągnęli oni 
praw dziw e życie w  Bogu.29

3. P rob lem atyka sensu  życia w  w ybranych  w ypow iedziach  
Papieża Jana Paw ła II z okazji M iędzynarodow ych D ni 
M łodzieży

Papież Jan Paweł II jest bardzo w yczulony i otw arty na problem y 
współczesnej młodzieży. Podejmuje on tem aty trudne, dotyczące egzy
stencji człowieka, wskazując drogę wyjścia z uciążliwych sytuacji. N ie 
obca jest m u rów nież problem atyka sensu życia. O żyw ym  zaintereso
w aniu  Papieża spraw am i m łodzieży świadczą jego częste spotkania z 
m łodym i, a także liczne orędzia do nich kierowane.

3.1. Zagrożenia i trudności w  życiu m łodego człow ieka

Życie ludzkie jest pełne tajemnic. Postęp nauki i techniki w  bardzo 
wielkim  stopniu wzbogacił w iedzę na tem at życia biologicznego. Ła
two jednak zauważyć, że życie człowieka ma jeszcze wiele innych w y
m iarów  oprócz w ym iaru  biologicznego. Człowiek w śród  w szelkich 
sprzeczności i niepokojów  życia zadaje sobie tru d  znalezienia jego 
praw dziw ego sensu. W swoich poszukiw aniach w ychodzi "poza" 
ludzką ograniczoność, w ykorzystując zdolność m yślenia i kochania 
tego, co nieograniczone. Ludzkość odczuw a potrzebę nadan ia sensu

29 Por. KDK, 18.
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św iatu, w  którym  coraz trudniej jest znaleźć szczęście i k tóry wydaje 
się człowiekowi coraz bardziej skomplikowany.

W yrzeczenie się pytań o sens swego istnienia oznacza, w edług Pa
pieża, w yrzeczenie się poszukiw ania p raw dy o swoim  życiu.30 Szcze
gólnie człowiek m łody pragnie tę praw dę znaleźć. Jest to bardzo w aż
na spraw a, poniew aż okres życia jest czasem podarow anym , w  k tó
rym  każdy staje wobec w yzw ania odnalezienia swego celu i przezna
czenia. Wielu jednak łudzi przeżyw a ten czas w  sposób pow ierzchow 
ny i nie odkryw a drogi ku  praw dziw em u szczęściu. Człowiek często 
nie zdaje sobie spraw y z faktu, iż w  głównej mierze on sam jest odpo
w iedzialny za nadanie sensu w łasnem u życiu.

Praw dą jest, że współcześni młodzi ludzie zmagają się z w ieloma 
trudnościam i, których poprzednie pokolenia dośw iadczyły tylko w 
sposób częściowy. Do głównych problem ów  m ożna zaliczyć następu
jące: słabość rodzin , częste nieporozum ienia pom iędzy rodzicam i a 
dziećmi, destruktyw ny w pływ  dużej części środków  m asow ego p rze
kazu.

W szystko to wywołuje w  ludzkich um ysłach pew ien zam ęt oraz 
niepewność co do przyszłości, jak rów nież co do praw d  i w artości na
dających autentyczny sens życiu.31

VI Światow y Dzień M łodzieży, który odbył się w  1991 roku w 
Częstochowie, miał szczególną wym owę, poniew aż w  spotkaniu z Ja
nem  Pawłem II miała okazję uczestniczyć m łodzież z Europy W schod
niej. Stało się to m ożliw e dzięki przem ianom , jakie dokonały się w  
ostatnim  czasie w  Europie. Częstochowa stała się miejscem spotkania 
"całej" Europy. U padła ideologia kom unistyczna pozostaw iła u  w ielu 
m łodych ludzi uczucie głębokiej pustki, w rażenie oszukania i lęku 
przed  przyszłością. Papież podkreślił jednak, że zjawisko ogólnego 
przygnębienia nie jest charakterystyczne wyłącznie dla krajów postko
m unistycznych. Także w  krajach Europy Zachodniej duża część m ło
dzieży zatraciła gdzieś motywację nadającą w artość ich życiu.32

W dobie ku ltu ry  technologicznej panow anie nad  m aterią i p rze
kształcanie jej jest czymś zwyczajnym . Powstaje tu  jednak niebezpie
czeństwo, że człowiek zechce panow ać rów nież nad  sum ieniem . Kul

30 Por. J a n  P a w e i  I I ,  V ili ŚDM w Denver, Modlitewne czuwanie w “Cherry Creek State
Park", w: LR, 14 (1993) nr 11 (157), ss. 27-31.

31 Por. J a n  P a w e ł  II ,  X  ŚDM w Manili, Czuwanie modlitewne z młodzieżą świata, w:
LR, 16 (1995) nr 3 (171), ss. 16-20.

32 Por. J a n  P a w e ł  1 1 , VI ŚDM z Ojcem Świętym w Częstochowie, Homilia wygłoszona
podczas Mszy św. odprawianej na Jasnej Górze, w: LR, 12 (1991) nr 3 (171), ss. 27-30.

223



ZDZISŁAW GOLAN, KAROL BUJNOWSKI

tura taka zagraża istnieniu jakichkolwiek praw d uniw ersalnych i w ar
tości absolutnych. W w yniku tego zanika znaczenie obiektywnego do
bra i zła. Zaczyna trium fow ać hedonizm  i utylitaryzm , gdzie dobrem  
nazyw a się w szystko to, co w  danym  momencie jawi się jako przyjem 
ne i użyteczne. Złem natom iast jest to, co przeszkadza w  zaspokajaniu 
w łasnych, indyw idualnych  pragnień. Przy braku w artości abso lu t
nych, każdy może zbudow ać sobie swój w łasny system  wartości.33

We współczesnym świecie istnieje bardzo wielu "fałszywych nauczy
cieli" głoszących naukę przeciwną Ewangelii. Ludzie ci często należą do elit 
zajmujących wysokie stanowiska w  dziedzinach życia społecznego i za 
wszelką cenę próbują oni zakwestionować istnienie jakichkolwiek ideałów i 
praw d ponadczasowych, wprowadzając w  ten sposób relatywizm, które
go skutkiem jest dziś tolerowanie, a nawet pochwalanie zachowań, które 
były w  przeszłości niezgodne z sumieniem i zdrowym rozsądkiem. Nie po
trafią oni jednak wskazać młodym jakiejś konkretnej drogi życia, odbierając 
im w  ten sposób podstawy nadziei i prawdziwej miłości.34

Bardzo wielu młodych ludzi posiada błędne pojęcie wolności. Za wol
ność uważają oni wyswobodzenie się z wszelkich więzów kontroli i odpo
wiedzialności. W wyniku zatracenia granicy pomiędzy dobrem a złem mo
ralnie dozwolone staje się wszelkiego rodzaju postępowanie akceptowane i 
tolerowane przez społeczeństwo. Jako skutki takiej sytuacji Jan Paweł Π wyli
cza tu  alkoholizm, narkomanię oraz rozwiązłość seksualną. Młodzież łamie 
obiektywne normy moralne pod wpływem współczesnej mody i tendencji.35

3.2. Jezus Chrystus - jedynym  Zbaw icielem  człow ieka

Człowiek w  swoim  życiu dośw iadcza w ielu niepokojów  w ypły
wających ze specyfiki współczesnej epoki, które m ogą być przeszkodą 
do spotkania z C hrystusem . Papież, w skazując na Kościół m ów i, że 
pow inien on tow arzyszyć w  drodze ludziom  spragnionym  praw dy. 
Kościół, będący strażnikiem  i przekazicielem  dziedzictw a w iary  p o 
w ierzonego m u przez Chrystusa, pragnie prow adzić dialog z każdym  
pokoleniem, w słuchiwać się w  ich potrzeby i oczekiwania oraz kszta
łtować postaw y dążące do Bożego zbawienia.36

3:1 Por. J a n  P a w e ł  I I ,  V ili ŚDM w Denver, Modlitewne czuwanie..., dz. cyt., ss. 27-31.
34 Por. J a n  P a w e l  I I ,  X  ŚDM w Manili, Msza św. dla uczestników V MFM, w: LR, 16

(1995) nr 3 (171), ss. 12-14.
35 Tamże, Uroczysta Eucharystia z okazji X  SDM w Manili, ss. 20-23.
36 Por. J a n  P a w e ł  11 , L R., Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na IX i X  ŚDM. w:

LR, 15 (1994) nr 2 (160), ss. 4-5.
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Jan Paweł II kieruje swoją uw agę szczególnie ku m łodym  ludziom  
bezpośrednio uczestniczącym w dram atach, które nękają ludzkość. W 
życiu każdego człowieka przychodzą chwile i okoliczności, kiedy trze
ba dokonyw ać w yborów  decydujących o całym życiu. Papież w zyw a 
w  tym  kontekście do m odlitw y i słuchania Słowa Bożego, aby się 
umocnić w  w ierze oraz by nie ulegać pokusom  i u łudom  świata p ro
w adzącym  często do tragicznych rozczarow ań. Do pełnego szczęścia 
nie dochodzi się poprzez komprom isy. W ym ow nym  św iadectw em  są 
tu  zm agania ludzi, którzy na przestrzeni historii trudzili się w  poszu
kiw aniu sensu życia oraz odpow iedzi na podstaw ow e pytania rodzą
ce się w e w nętrzu  każdego człowieka. Te pytania są niczym innym  jak 
tęsknotą za nieskończonością złożonej przez Boga w  ludzkim  sercu. 
Człowiek tęskni za swoim  Stwórcą. Jest "g łodny" transcendencji, na 
którą został otw arty i ukierunkow any.37

Dlatego człowiek może osiągnąć wolność i w ew nętrzny pokój je
dynie dzięki słuchaniu Słowa Bożego i postępow aniu  zgodnie z jego 
w skazaniam i. Potrzebne jest do tego przede w szystkim  w łaściw ie 
uform ow ane sumienie. Jan Paweł II wskazuje na dw a źródła odrodze
nia się sumienia. Jednym  z nich jest poznanie praw dy o Bogu, a d ru 
gim światło w iary w  Jezusa Chrystusa. Bóg wychodzi naprzeciw  czło
w iekow i, objawiając swoją świętość, która jest przeciw ieństw em  
wszelkiego zła i nieprawości w  świecie. Świętość Boga została objawio
na w  pełni przez Jezusa Chrystusa. Człowiek ze swojej strony pow i
nien otw orzyć się na Bożą chwałę i z radością przyjm ow ać w szystko 
to, co może nadać sens i cel jego życiu.38

Ojciec Święty Jan Paw eł II zaw sze w skazuje na C hrystusa jako 
na Tego, który jest w  stanie zaspokoić życiowe pragnienia człowieka i 
nadać jego życiu sens. Tylko w łączności z Chrystusem  człowiek może 
się w  pełni zrealizować. Papież podkreśla, iż nie m oże istnieć w znio
ślejszy cel, jak odkrycie i spotkanie Jezusa Chrystusa - źródła pełnego 
życia39. Syn Boży okazał swoją bezgraniczną miłość przez przyjęcie 
krzyża i złożenie siebie w  ofierze odkupieńczej za w szystkich ludzi. 
Fakt zm artw ychw stania Jezusa św iadczy o tym , że Jego nauka i orę
dzie nie były kłam stw em . On sam, żywy, św iadczy o wszechmocnej 
miłości Boga, która potrafi radykalnie zm ienić życie każdego człowie-

37 Por. J a n P a w e ł  I I ,  Orędzie Jana Pawła II na XI ŚDM. w: LR, 17(1996) nr 2 ( 180), ss. 8-10.
38 Por. J a n  P a w e ł  I I ,  VIII ŚDM w Denver, Msza św. dia delegatów MFM, w: LR, 14 

(1993) nr 11 (157), ss. 25-27.
39 Por. J a n  P a w e ł  I I ,  VIII ŚDM w Denver, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 

w: LR, 13 (1992) nr 6 (143), s.7.
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ka. Spotkanie i doświadczenie Jezusa w  swoim  życiu jest więc w yda
rzeniem  nadającym  sens ludzkiej egzystencji oraz ukazującym  hory 
zonty praw dziw ej w olności.40

Podczas VIII Światowego Dnia M łodzieży w  Denver, Ojciec Świę
ty Jan Paweł II porów nał otaczający św iat do m apy prow adzącej 
do nieba - m ieszkania Boga. Człowiek m łody w  szczególny sposób 
uw rażliw iony jest na otaczające go piękno, którego kontem plow anie 
staje się źródłem  duchowej inspiracji. Poprzez kontem plow anie p rzy 
rody, człowiek dostrzega ład i porządek  w  sw oim  otoczeniu. Jezus 
C hrystus uczył dostrzegać piękno w  najprostszych zjawiskach. Skłania 
to do refleksji, że stw orzenie nie czerpie życia z siebie, lecz z Boga bę
dącego źródłem  wszelkiego dobra i piękna. W ten sposób człowiek od
kryw a swoje wyjątkowe miejsce w  świecie i swoją godność jako istoty 
stworzonej na obraz Boży.41

Chrystus chce być drogą ludzi młodych pośród lęków, niepew no
ści i m arzeń o szczęściu. Jedynie On może nadać właściwy sens w ysi
łkom i zm aganiom  każdego człowieka.42

3.3. Potrzeba apostolstw a

Spotkanie w  swoim  życiu Chrystusa i odnalezienie w  N im  sensu 
swego istnienia, to nie wszystko. Jan Paweł II podkreśla z naciskiem, 
że należy świadczyć swoją osobą i postaw ą przeciw  cywilizacji 
egoizmu, depczącej często godność i uczucia ludzkie w imię korzyści 
m aterialnej. Poprzez swoje św iadectw o należy pom agać tym , którzy 
potrzebują pom ocy ze w zględu na niebezpieczeństwo utraty sensu ży
cia i popadnięcia w  rozpacz.43 Papież kieruje do swoich słuchaczy w e
zw anie, aby poszli do ich zagubionych rów ieśników  i zw iastow ali im 
Dobrą N owinę o zbawieniu. Ludziom  zw iedzionym  ziemskim i zada
niam i cywilizacji należy ukazać "cywilizację miłości" i zaprosić ich do 
w spółpracy w jej budow aniu . W budow aniu  b raterstw a pom iędzy 
ludźm i, poszukiw aniu spraw iedliwości oraz w ielkodusznym  niesieniu 
pom ocy najbardziej potrzebującym , człowiek m oże odkryć piękno ży
cia. Papież czyni swoich słuchaczy odpow iedzialnym i za to orędzie 
ewangeliczne prow adzące do życia wiecznego, a zarazem  w skazujące

Por. J a n  P a w e ł  I I ,  Orędzie Ojca Świętego Jana Pawia II na IX  i X  ŚDM, dz. cyt.,
ss. 4-5.
Por. J a n  P a w e !  I I ,  VIII ŚDM w Denver, Modlitewne czuwanie..., dz. cyt., ss. 27-31.
Por. J a n  P a w e ł  I I ,  X  SDM w M anili, Msza św. dla uczestników..., dz. cyt., ss. 20-23. 
Por. J a n  P a w e ł  I I ,  Orędzie Jana Pawia II na XI ŚDM, dz. cyt., ss. 8-10.
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bardziej godną egzystencję człowieka na ziemi. Do zadań m łodych na
leży zapew nienie w  "jutrzejszym  świecie" obecności takich w artości 
jak: wolność religijna, ochrona praw  człowieka, troska o rodzinę, roz
wój kultury  oraz ochrona rów now agi naturalnego środow iska. Pom i
m o wielkości tych zadań  i przeciwności w  ich realizow aniu, na które 
natrafia się w  świecie, nie należy się załam yw ać poniew aż w e w szyst
kim  w spom aga człowieka Jezus Chrystus, który pokonuje każdy ego
izm, ludzką nędzę i m ałostkowe myślenie.44

Człowiek dostrzega sens swego życia, o ile staje się ono bezintere
sownym  darem  dla drugich. Problem sensu życia jest więc problem em  
bardzo personalistycznym . Dlatego przed  każdym  staje pytanie o zdol
ność podzielenia się sobą, swoimi talentam i i siłami dla dobra innych. 
K luczową rolę odgryw a tutaj miłość rozum iana jako otw arcie się na 
innych ludzi i solidarność z nimi. Chrystus posyła każdego człowieka 
jako apostoła, poniew aż na całym świecie ludzie tęsknią za p raw dzi
w ym  w yzw oleniem , spełnieniem , spraw iedliwością, światłem  i p raw 
dą, a tylko z Ewangelii płynie praw dziw e życie. Każdy natom iast czło
wiek, w sposób bardziej czy mniej św iadom y, tego życia potrzebuje. 
Tylko Chrystus może objawić człowiekowi całą praw dę o jego życiu i 
p rzezn aczen iu .45

Jan Paw eł II pow ierzył misję głoszenia Ewangelii ludziom  m ło
dym . Kościół potrzebuje ich energii, entuzjazm u i młodzieńczych ide
ałów do budow ania praw dziw ej spraw iedliw ości i miłości w  świecie. 
K ażdy pow inien dzielić się z innym i wolnością znalezioną w  C hrystu
sie. Zagubieni ludzie czekają, aż ktoś im w skaże drogę do tej wolności, 
w  której m ożna odnaleźć pełen sens swego życia.46

44 Por. J a n  P a w e ł  I I ,  W ŚDM z Ojcem Świętym w Częstochowie..., dz. cyt., ss. 27-30.
45 Por. J a n  P a w e ł  I I ,  X ŚDM w Manili, Czuwanie modlitewne z młodzieżą świata, w: 

LR, 16 (1995) nr 3 (171), ss. 16-20.
46 Por. J a n  P a w e ł  I I ,  Msza s'w. na zakończenie VIII ŚDM w Denver, w: LR, 14 (1993) nr

11 (157), ss. 31-34.
.·;*·
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THE PROBLEMS OF SENSE OF LIFE 
IN THE TEACHING OF THE CHURCH

SUMMARY

Contents: Introduction; 1. The problem s of sense of life in the Holy 
Scripture; 2. The sense of life in the light of constitution Gaudium et spes; 
The problem s of sense of life in the selected statem ents of The Pope 
John Paul II on the occasion of the international Days of Youth.

In today 's w orld the question about the sense of life are heard now 
and again. In spite of the great discoveries and technical achievem ents 
the question is still alive and  it seems that even is grow ing in strength. 
A m an is the only one in the universe, w ho has the consciousness of his 
being and the opportunity  to lead his life in that w ay in order to have 
its sense.

M any theories came into being regarding the problem s of sense of 
the hum an life over history. The topic w as taken by the thinkers of all 
greater philosophical systems. It is interesting to analyse the problem s 
of sense of the hum an existence in the context of the teachings of the 
C hurch.
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