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Veritatis splendor

Powszechne i niezmienne normy moralne 
w służbie osoby i społeczeństwa

Doktryna Kościoła, a zwłaszcza stanowczość, z jaką broni ona uni-
wersalnej i wieczystej ważności norm, które zakazują aktów ze swej 
istoty złych, jest nierzadko oceniana jako przejaw nieprzejednania, 
którego nie sposób zaakceptować, zwłaszcza w niezwykle złożonych 
i konfliktowych sytuacjach życia moralnego dzisiejszego człowieka 
i społeczeństwa: to nieprzejednanie miałoby się rzekomo sprzeciwiać 
macierzyńskiej naturze Kościoła, o którym mówi się, że okazuje w ten 
sposób brak wyrozumiałości i współczucia . W rzeczywistości jednak 
macierzyńskości Kościoła nie można nigdy odłączać od jego misji 
nauczania, gdyż musi ją zawsze wypełniać jako wierna Oblubienica 
Chrystusa, który jest Prawdą: „Jako Nauczyciel [Kościół] nieustan-
nie głosi normę moralną (…) . Nie jest bynajmniej autorem tej normy 
ani jej sędzią . Kościół, posłuszny prawdzie, którą jest Chrystus i któ-
rego obraz odbija się w naturze i godności osoby ludzkiej, tłumaczy 
normę moralną i przedkłada ją wszystkim ludziom dobrej woli, nie 
ukrywając, że wymaga ona radykalizmu i doskonałości” .
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W rzeczywistości prawdziwa wyrozumiałość i szczere współczu-
cie muszą oznaczać miłość do osoby, umiłowanie jej prawdziwego 
dobra, jej autentycznej wolności . Z pewnością nie może to polegać 
na ukrywaniu lub osłabianiu prawdy moralnej, lecz na ukazywaniu, 
że w swej istocie jest ona promieniowaniem odwiecznej Mądrości 
Bożej, objawionej nam w Chrystusie, i  służbą człowiekowi, która 
pomaga mu wzrastać w wolności i dążyć do szczęścia .

Jednocześnie przejrzyste i żywe przedstawienie prawdy moralnej 
winno zawsze uwzględniać głęboki i  szczery szacunek, ożywiony 
cierpliwą i ufną miłością, jakiej stale potrzebuje człowiek na swej 
drodze moralnej, często uciążliwej na skutek trudności, słabości 
i bolesnych sytuacji . Kościół, który nigdy nie może wyrzec się „zasa-
dy prawdy i wierności, dla której (…) nie zgadza się nazywać dobra 
złem, a zła dobrem”, winien zawsze czuwać, by nie złamać trzciny 
nadłamanej i nie dogasić tlejącego się knotka (por . Iz 42, 3) . Pa-
weł VI napisał: „(…) jeśli wybitną formą miłości dla dusz jest nie 
pomniejszać w niczym zbawczej nauki Chrystusa, niechże się ta po-
stawa łączy z wyrozumiałością i miłością, których przykład dawał 
sam Chrystus, rozmawiając i przestając z ludźmi . Przyszedłszy bo-
wiem nie po to, aby świat sądzić, lecz aby go zbawić (por . J 3, 17), 
był On wprawdzie nieprzejednany wobec grzechu, ale cierpliwy 
i miłosierny dla grzeszników” .31

Stanowczość, z jaką Kościół broni uniwersalnych i niezmiennych 
norm moralnych, nie ma bynajmniej na celu umniejszać człowieka, 
ale służyć jego prawdziwej wolności: skoro nie istnieje wolność poza 
prawdą lub przeciw niej, należy uznać, że kategoryczna — to znaczy 
nie dopuszczająca ustępstw ani kompromisów — obrona absolutnie 
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niezbywalnych wymogów, jakie wypływają z  osobowej godności 
człowieka, jest drogą do wolności i warunkiem samego jej istnienia .

Posługa ta jest skierowana ku każdemu człowiekowi, postrze-
ganemu w  jedyności i  niepowtarzalności jego egzystencji: tylko 
w posłuszeństwie uniwersalnym normom moralnym znajduje czło-
wiek pełne potwierdzenie swojej jedyności jako osoba oraz możli-
wość prawdziwego wzrostu moralnego . I właśnie dlatego posługa 
ta jest skierowana ku wszystkim ludziom: nie tylko ku jednostkom, 
ale także ku wspólnocie i ku społeczeństwu jako takiemu . Normy, 
o  których mowa, stanowią bowiem solidny fundament i  trwałą 
gwarancję sprawiedliwego i  pokojowego współżycia ludzi, a  tym 
samym prawdziwej demokracji, która może się narodzić i wrastać 
jedynie dzięki uznaniu równości wszystkich obywateli, posiadają-
cych takie same prawa i obowiązki . Wobec norm moralnych, które 
zabraniają popełniania czynów wewnętrznie złych, nie ma dla nikogo 
żadnych przywilejów ani wyjątków. Nie ma żadnego znaczenia, czy 
ktoś jest władcą świata, czy ostatnim „nędzarzem” na tej ziemi: wo-
bec wymogów moralnych wszyscy jesteśmy absolutnie równi .32

W ten sposób normy moralne, a przede wszystkim normy nega-
tywne, które zakazują zła, ujawniają swoje znaczenie i moc zarazem 
osobową i wspólnotową . Broniąc nienaruszalnej osobowej godności 
każdego człowieka, służą one zachowaniu tkanki ludzkiej społecz-
ności oraz jej prawidłowemu i  owocnemu rozwojowi . Zwłaszcza 
przykazania z drugiej tablicy Dekalogu, o których także Jezus przy-
pomina ewangelicznemu młodzieńcowi (por . Mt 19, 18), stanowią 
podstawowe zasady życia każdego społeczeństwa .

Te przykazania są sformułowane w kategoriach ogólnych . Jed-
nakże fakt, że „osoba ludzka jest i powinna być zasadą, podmiotem 
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i  celem wszystkich instytucji społecznych”, pozwala wyrazić je 
ściślej i  bardziej jednoznacznie w postaci szczegółowego kodeksu 
postępowania . Tak więc elementarne zasady moralne życia społecz-
nego stanowią podstawę określonych wymogów, do których muszą 
się dostosować zarówno władze publiczne, jak i obywatele . Nawet 
dobre intencje i  trudne nieraz okoliczności nie uprawniają nigdy 
władz państwowych ani poszczególnych osób do łamania funda-
mentalnych i niezbywalnych praw osoby ludzkiej . Jedynie bowiem 
moralność, która uznaje normy obowiązujące zawsze i wszystkich, 
bez żadnych wyjątków, może stanowić etyczny fundament współ-
życia społecznego, zarówno w  poszczególnych krajach, jak i  na 
płaszczyźnie międzynarodowej .33

Moralność a odnowa życia społecznego i politycznego

Wobec szerzenia się groźnych form niesprawiedliwości społecz-
nej i gospodarczej oraz korupcji politycznej, które dotykają całych 
krajów i narodów, narasta oburzenie wielkiej rzeszy ludzi, których 
podstawowe prawa zostały podeptane i  znieważone; coraz po-
wszechniejsza i pilniejsza jest też potrzeba radykalnej odnowy jedno-
stek i społeczeństw, zdolnej zapewnić sprawiedliwość, solidarność, 
uczciwość i jawność .

Droga, którą trzeba przejść, jest z pewnością długa i uciążliwa . 
Liczne i wielkie są zadania, jakie należy podjąć, aby tego rodzaju 
odnowa stała się możliwa, także ze względu na wielorakość i powa-
gę przyczyn, które rodzą różne formy niesprawiedliwości, istniejące 
w dzisiejszym świecie . Jak jednak uczy nas historia i doświadczenie, 
u podstaw tych sytuacji nietrudno jest odnaleźć przyczyny w swej 
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istocie „kulturowe”, to znaczy związane z określonymi wizjami czło-
wieka, społeczeństwa i świata . W rzeczywistości istotę kwestii kul-
turowej stanowi zmysł moralny, którego podłożem i wypełnieniem 
jest zmysł religijny .34

Tylko Bóg, najwyższe Dobro, stanowi niewzruszoną podstawę 
i niezastąpiony warunek moralności, to znaczy przykazań, zwłasz-
cza przykazań negatywnych, które zabraniają, zawsze i w każdym 
przypadku, postępowania i czynów sprzecznych z osobową godno-
ścią każdego człowieka . Tak więc najwyższe Dobro i dobro moralne 
spotykają się w prawdzie: w prawdzie Boga Stwórcy i Odkupiciela 
oraz w prawdzie człowieka przez Niego stworzonego i odkupione-
go . Tylko na fundamencie tej prawdy można budować odnowione 
społeczeństwo i  rozwiązać najbardziej złożone i  poważne proble-
my, które nim wstrząsają, a przede wszystkim przezwyciężyć różne 
formy totalitaryzmu, aby otworzyć drogę wiodącą ku autentycznej 
wolności osoby . „Totalitaryzm rodzi się z negacji obiektywnej praw-
dy: jeżeli nie istnieje prawda transcendentna, przez posłuszeństwo 
której człowiek zdobywa swą pełną tożsamość, to nie istnieje też 
żadna pewna zasada, gwarantująca sprawiedliwe stosunki pomię-
dzy ludźmi . Istotnie, ich klasowe, grupowe i  narodowe korzyści 
nieuchronnie przeciwstawiają jednych drugim . Jeśli się nie uzna-
je prawdy transcendentnej, triumfuje siła władzy i każdy dąży do 
maksymalnego wykorzystania dostępnych mu środków, do narzu-
cenia własnej korzyści czy własnych poglądów, nie bacząc na prawa 
innych . (…) Tak więc nowoczesny totalitaryzm wyrasta z negacji 
transcendentnej godności osoby ludzkiej, będącej widzialnym ob-
razem Boga niewidzialnego i właśnie dlatego z samej swej natury 
podmiotem praw, których nikt nie może naruszać: ani jednostka 
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czy grupa, ani też klasa, naród lub państwo . Nie może tego czy-
nić nawet większość danego społeczeństwa, zwracając się przeciw 
mniejszości, spychając ją na margines, uciskając, wyzyskując, czy 
usiłując unicestwić” .

Dlatego nierozerwalny związek prawdy z wolnością — która wy-
raża istotną więź między mądrością a wolą Bożą — ma niezwykle 
doniosłe znaczenie dla życia ludzi na płaszczyźnie społeczno-eko-
nomicznej i społeczno-politycznej, jak to wynika z nauki społecznej 
Kościoła, która „należy (…) do dziedziny (…) teologii, zwłaszcza 
teologii moralnej” — oraz z jej prezentacji przykazań, które rządzą 
życiem społecznym, gospodarczym i politycznym nie tylko w kate-
goriach ogólnych postaw, ale także w odniesieniu do określonych 
sposobów postępowania i konkretnych czynów .35

I  tak, Katechizm Kościoła Katolickiego najpierw stwierdza, iż 
„w dziedzinie gospodarczej nakaz poszanowania ludzkiej godności 
oznacza, że należy praktykować cnotę umiarkowania, aby ograni-
czać przywiązanie do dóbr tego świata; cnotę sprawiedliwości, aby 
respektować prawa bliźniego i oddać mu to, co mu się należy; cno-
tę solidarności — w myśl złotej zasady i na wzór wielkoduszności 
Chrystusa, który «będąc bogaty», dla nas stał się ubogi, aby nas 
«ubóstwem swym ubogacić» (2 Kor 8, 9)” . Następnie Katechizm 
wymienia zachowania i czyny, które sprzeciwiają się ludzkiej god-
ności: kradzież, umyślne przetrzymywanie rzeczy pożyczonych lub 
znalezionych, oszustwo w handlu (por . Pwt 25, 13-16), niesprawie-
dliwe wynagradzanie za pracę (por . Pwt 24, 14-15; Jk 5, 4), pod-
noszenie cen, z wykorzystywaniem niewiedzy lub pilnych potrzeb 
innych (por . Am 8, 4-6), przywłaszczanie sobie i wykorzystywa-
nie dla prywatnych celów dóbr należących do społeczeństwa lub 

35  VS 99

przedsiębiorstwa, złe wykonywanie pracy, oszustwa podatkowe, 
fałszowanie czeków i rachunków, nadmierne wydatki, marnotraw-
stwo itp . Dalej zaś czytamy: „Siódme przykazanie zabrania czynów 
i przedsięwzięć, które kierując się jakąkolwiek motywacją — ego-
istyczną czy ideologiczną, handlową czy totalitarną — prowadzą 
do zniewolenia istot ludzkich, do przesłonięcia ich osobowej godno-
ści, do kupowania ich, sprzedawania i wymieniania, jak gdyby były 
towarem . Sprowadzanie człowieka przemocą do roli przedmiotu 
użytkowego lub źródła dochodu jest grzechem przeciwko jego god-
ności i fundamentalnym prawom . Św . Paweł nakazywał chrześci-
jańskiemu panu, aby traktował niewolnika-chrześcijanina «już nie 
jako niewolnika, lecz (…) jako brata (…) w Panu» (Flm 16)” .36

W odniesieniu do dziedziny polityki należy podkreślić, że uczci-
wość w  kontaktach między rządzącymi a  rządzonymi, jawność 
w administracji publicznej, bezstronność w rozstrzyganiu spraw pu-
blicznych, poszanowanie praw przeciwników politycznych, ochrona 
praw ludzi oskarżonych w procesach i sądach doraźnych, sprawie-
dliwe i uczciwe wykorzystanie pieniędzy publicznych, odrzucenie 
niegodziwych metod zdobywania, utrzymywania i  poszerzania 
władzy za wszelką cenę — to zasady, które znajdują swe najgłębsze 
źródło, a jednocześnie uzasadnienie wartości osoby, w transcendent-
nej wartości osoby i w obiektywnych nakazach moralnych, dotyczą-
cych funkcjonowania państw . Gdy zasady te nie są przestrzegane, 
zanika sam fundament politycznego współistnienia, a  całe życie 
społeczne wystawiane jest stopniowo na ryzyko, zagrożenie i roz-
kład (por . Ps 14 [13], 3-4; Ap 18, 2-3. 9-24) . Po upadku w wielu 
krajach ideologii, które wiązały politykę z totalitarną wizją świata 
— przede wszystkim marksizmu — pojawia się dzisiaj nie mniej 
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poważna groźba zanegowania podstawowych praw osoby ludzkiej 
i ponownego wchłonięcia przez politykę nawet potrzeb religijnych, 
zakorzenionych w sercu każdej ludzkiej istoty: jest to groźba sprzy-
mierzenia się demokracji z relatywizmem etycznym, który pozbawia 
życie społeczności cywilnej trwałego moralnego punktu odniesie-
nia, odbierając mu, w sposób radykalny, zdolność rozpoznawania 
prawdy . Jeśli bowiem „nie istnieje żadna ostateczna prawda, będąca 
przewodnikiem dla działalności politycznej i nadająca jej kierunek, 
łatwo o instrumentalizację idei i przekonań dla celów, jakie stawia 
sobie władza . Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się 
przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm” .

Tak więc w każdej dziedzinie życia osobistego, rodzinnego, spo-
łecznego i politycznego moralność — oparta na prawdzie i w niej 
otwierająca się na autentyczną wolność — odgrywa niepowtarzal-
ną, niezastąpioną i niezwykle doniosłą rolę, służąc nie tylko poje-
dynczej osobie i jej wzrastaniu ku dobru, ale także społeczeństwu 
i jego prawdziwemu rozwojowi .37

Łaska i posłuszeństwo prawu Bożemu

Także w  sytuacjach najtrudniejszych człowiek powinien prze-
strzegać normy moralnej, aby okazać posłuszeństwo świętemu 
przykazaniu Bożemu i postąpić zgodnie ze swą osobową godnością . 
Harmonia między wolnością a prawdą na pewno wymaga niekiedy 
niezwykłych ofiar i trzeba za nią płacić wysoką cenę: może prowa-
dzić nawet do męczeństwa . Jak jednak dowodzi powszechne i co-
dzienne doświadczenie, człowiek doznaje pokusy, by zniszczyć tę 
harmonię: „nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę (…) . 
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Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego 
nie chcę” (Rz 7, 15. 19) .

Co jest najgłębszym źródłem tego wewnętrznego rozdarcia czło-
wieka? Rozpoczyna on swoje dzieje grzechu, gdy nie uznaje już 
Boga za swego Stwórcę i chce sam — w duchu całkowitej nieza-
leżności — decydować o tym, co jest dobre, a co złe . „Tak jak Bóg 
będziecie znali dobro i zło” (Rdz 3, 5) — jest to pierwsza pokusa, 
a jej echem są wszystkie pokusy, którym człowiek, zraniony przez 
grzech pierworodny, ulega jeszcze łatwiej .

Ale pokusy można odeprzeć, grzechów można unikać, ponieważ 
wraz z przykazaniami Pan daje nam możliwość ich zachowywania: 
„Oczy Jego patrzą na bojących się Go — On sam poznaje każdy 
czyn człowieka . Nikomu On nie przykazał być bezbożnym i ni-
komu nie zezwolił grzeszyć” (Syr 15, 19-20) . W określonych sytu-
acjach przestrzeganie prawa Bożego może być trudne, nawet bardzo 
trudne, nigdy jednak nie jest niemożliwe . (…)

Bóg bowiem nie nakazuje tego, co niemożliwe, lecz nakazując 
przynagla cię, byś czynił wszystko, co możesz, a prosił o to, czego 
nie możesz, On zaś pomoże ci, byś mógł; albowiem «przykazania 
Jego nie są ciężkie» (1 J 5, 3), a «jarzmo Jego jest słodkie i brzemię 
lekkie» (por . Mt 11, 30)” .38

Dzięki pomocy łaski Bożej i przy współpracy ludzkiej wolności za-
wsze pozostaje dla człowieka otwarta duchowa przestrzeń nadziei .

W  zbawczym Krzyżu Chrystusa, w  darze Ducha Świętego, 
w sakramentach, które wypływają z przebitego boku Odkupiciela 
(por . J 19, 34), wierzący znajduje źródło łaski i mocy, by zacho-
wywać zawsze, nawet wśród najpoważniejszych trudności, święte 
prawo Boże . Jak powiada św . Andrzej z Krety, samo prawo „zostało 
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ożywione przez łaskę, i oddane jej na służbę, tworząc z nią harmo-
nijną i płodną całość . I łaska, i prawo zachowały swoje cechy bez 
zmian i zniekształceń . Jednakże Bóg sprawił, że prawo, które przed-
tem było uciążliwym obowiązkiem i przymusem, stało się lekkim 
brzemieniem i źródłem wolności” .

Tylko w tajemnicy Chrystusowego Odkupienia ukryte są „konkret-
ne” możliwości człowieka. „Byłoby bardzo poważnym błędem wy-
ciągać (…) wniosek, że norma, której naucza Kościół, sama w sobie 
jest tylko «ideałem», jaki należy następnie przystosować, uczynić 
proporcjonalnym, odpowiednim do tak zwanych konkretnych 
możliwości człowieka: według «bilansu różnych korzyści w  tym 
zakresie» . Jakie są jednak «konkretne możliwości człowieka»? I o ja-
kim człowieku mowa? O człowieku opanowanym przez pożądanie, 
czy o człowieku odkupionym przez Chrystusa? Bowiem chodzi wła-
śnie o to: o rzeczywistość odkupienia dokonanego przez Chrystusa . 
Chrystus nas odkupił! Znaczy to, że obdarzył nas możliwością reali-
zacji całej prawdy naszego istnienia; że wyzwolił naszą wolność spod 
władzy pożądania . Skoro więc odkupiony człowiek wciąż grzeszy, 
nie świadczy to o niedoskonałości Chrystusowego aktu odkupienia, 
ale o woli człowieka, chcącej wymknąć się łasce, jaka płynie z tego 
aktu . Przykazanie Boga jest na pewno proporcjonalne do zdolno-
ści człowieka, ale do zdolności człowieka obdarowanego Duchem 
Świętym; człowieka, który nawet jeśli zgrzeszył, zawsze może otrzy-
mać przebaczenie i cieszyć się obecnością Ducha Świętego” .39

39  VS 103

Evangelium vitae

Wolność i prawda

Wolność jest wielkim darem Stwórcy, jako że ma służyć osobie 
i jej spełnieniu, które dokonuje się przez dar z siebie i otwarcie się na 
drugiego człowieka . Natomiast absolutyzacja wolności w  indywi-
dualistycznym ujęciu prowadzi do ogołocenia jej z pierwotnej treści 
oraz do przekreślenia jej najgłębszego powołania i godności .

Trzeba tu zwrócić uwagę na jeszcze głębszy aspekt problemu: 
wolność zapiera się samej siebie, zmierza do autodestrukcji i do znisz-
czenia drugiego człowieka, gdy przestaje uznawać i  respektować 
konstytutywną więź, jaka łączy ją z prawdą . Ilekroć wolność, pragnąc 
wyswobodzić się od wszelkiej tradycji i autorytetu, zamyka się na-
wet na pierwotne najbardziej oczywiste pewniki prawdy obiektyw-
nej i powszechnie uznawanej, stanowiącej podstawę życia osobistego 
i społecznego, wówczas człowiek nie przyjmuje już prawdy o dobru 
i złu jako jedynego i niepodważalnego punktu odniesienia dla swo-
ich decyzji, ale kieruje się wyłącznie swoją subiektywną i zmienną 
opinią lub po prostu swym egoistycznym interesem i kaprysem .40

Ta koncepcja wolności prowadzi do głębokiego zniekształcenia ży-
cia społecznego . Jeżeli promocja własnego „ja” jest pojmowana w ka-
tegoriach absolutnej autonomii, prowadzi nieuchronnie do negacji 
drugiego człowieka; jest on postrzegany jako wróg, przed którym 
trzeba się bronić . W ten sposób społeczeństwo staje się zbiorowością 
jednostek żyjących obok siebie, ale nie połączonych wzajemnymi 
więzami: każdy pragnie zrealizować swoje cele niezależnie od innych 
czy wręcz dąży do własnych korzyści kosztem innych . Jednakże 
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fakt, że także inni mają podobne dążenia, zmusza do poszukiwania 
jakiejś formy kompromisu, jeżeli społeczeństwo ma zagwarantować 
każdemu możliwie jak najwięcej wolności . W  ten sposób zanika 
wszelkie odniesienie do wspólnych wartości i do prawdy absolutnej, 
uznawanej przez wszystkich: życie społeczne zostaje wystawione na 
ryzyko całkowitego relatywizmu . Wszystko staje się wówczas przed-
miotem umowy i  negocjacji; także owo pierwsze z  podstawowych 
praw, jakim jest prawo do życia .41 (…)

Osłabienie wrażliwości na Boga i człowieka

Gdy (…) zanika wrażliwość na Boga, zostaje też zagrożona 
i zniekształcona wrażliwość na człowieka, jak stwierdza lapidarnie 
Sobór Watykański II: „Stworzenie (…) bez Stworzyciela zanika . 
(…) Co więcej, samo stworzenie zapada w mroki przez zapomnie-
nie o Bogu” . Człowiek nie potrafi już postrzegać samego siebie jako 
kogoś „przedziwnie odmiennego” od innych ziemskich stworzeń; 
uznaje, że jest tylko jedną z wielu istot żyjących, organizmem, który 
— w najlepszym razie — osiągnął bardzo wysoki stopień rozwo-
ju . Zamknięty w ciasnym kręgu swojej fizycznej natury, staje się 
w  pewien sposób „rzeczą” i  przestaje rozumieć „transcendentny” 
charakter tego, że „istnieje jako człowiek” . Dlatego nie traktuje już 
życia jako wspaniałego daru Bożego, który został powierzony jego 
odpowiedzialności, aby on strzegł go z miłością i „czcił” jako rze-
czywistość „świętą” . Życie staje się dla niego po prostu „rzeczą”, któ-
rą on uważa za swą wyłączną własność, poddającą się bez reszty jego 
panowaniu i wszelkim manipulacjom .

41  EV 20

W rezultacie, stając w obliczu życia, które się rodzi, i życia, które 
umiera, człowiek nie potrafi już sobie zadać pytania o najbardziej 
autentyczny sens swego istnienia, przyjmując w sposób prawdziwie 
wolny te przełomowe momenty swego „bycia” . Interesuje go tylko 
„działanie” i  dlatego stara się wykorzystywać wszelkie zdobycze 
techniki, aby programować i kontrolować narodziny i śmierć, roz-
ciągając nad nimi swoje panowanie . Te pierwotne doświadczenia, 
które powinny być „przeżywane”, stają się wówczas rzeczami, czło-
wiek zaś rości sobie prawo do ich „posiadania” lub „odrzucenia” .

Nie dziwi zresztą fakt, że gdy raz wykluczy się odniesienie do 
Boga, znaczenie wszystkich rzeczy ulega głębokiemu zniekształce-
niu, a sama natura, przestając być „mater”, czyli matką, zostaje spro-
wadzona do „materiału”, którym można swobodnie manipulować .

Do tego zdaje się prowadzić swoisty racjonalizm techniczno-
-naukowy, dominujący we współczesnej kulturze, odrzucający 
samą ideę prawdy o stworzeniu, którą należy uznać, czy też Boże-
go zamysłu wobec życia, który trzeba uszanować . Jest to również 
prawdziwe w przypadku, kiedy lęk przed rezultatami takiej „wol-
ności bez prawa” prowadzi niektórych do przeciwnego stanowiska 
„prawa bez wolności”, czego przykładem są ideologie kontestujące 
dopuszczalność jakichkolwiek interwencji w naturę w imię niemal 
jej „ubóstwienia”, które także tym razem nie dostrzega jej zależności 
od zamysłu Stwórcy .

W rzeczywistości żyjąc tak „jakby Bóg nie istniał”, człowiek za-
traca nie tylko tajemnicę Boga, ale również tajemnicę świata i swo-
jego istnienia .42

Osłabienie wrażliwości na Boga i człowieka prowadzi nieuchron-
nie do materializmu praktycznego, co sprzyja rozpowszechnianiu się 
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indywidualizmu, utylitaryzmu i hedonizmu . Ujawnia się tu także 
niezmienna prawdziwość słów Apostoła: „A ponieważ nie uznali za 
słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pa-
stwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi” 
(Rz 1, 28) . W ten sposób wartości związane z „być” zostają zastąpio-
ne przez wartości związane z „mieć” .

Jedynym celem, który się bierze pod uwagę, jest własny dobro-
byt materialny . Tak zwana „jakość życia” jest interpretowana naj-
częściej lub wyłącznie w kategoriach wydajności ekonomicznej, nie 
uporządkowanego konsumpcjonizmu, atrakcji i przyjemności czer-
panych z życia fizycznego, natomiast zapomina się o głębszych — 
relacyjnych, duchowych i religijnych — wymiarach egzystencji .

W takim klimacie cierpienie, które nieustannie ciąży nad ludz-
kim życiem, ale może też stać się bodźcem do osobowego wzrostu, 
zostaje „ocenzurowane”, odrzucone jako bezużyteczne, a nawet jest 
zwalczane jako zło, którego należy unikać zawsze i we wszystkich 
okolicznościach . Gdy nie można go przezwyciężyć i gdy znika na-
wet nadzieja na dobrobyt w przyszłości, człowiek skłonny jest są-
dzić, że życie straciło wszelki sens, i doznaje coraz silniejszej pokusy, 
aby przypisać sobie prawo do położenia mu kresu .

W tym samym kontekście kulturowym ciało nie jest postrzega-
ne jako typowa rzeczywistość osobowa, znak i miejsce relacji z in-
nymi, z Bogiem i  ze światem . Zostaje sprowadzone do wymiaru 
czysto materialnego: jest tylko zespołem organów, funkcji i energii, 
których można używać, stosując wyłącznie kryteria przyjemności 
i skuteczności . W konsekwencji także płciowość zostaje pozbawio-
na wymiaru osobowego i jest traktowana instrumentalnie: zamiast 
być znakiem, miejscem i językiem miłości, to znaczy daru z siebie 
i przyjęcia drugiego człowieka wraz z całym bogactwem jego osoby, 

staje się w coraz większym stopniu okazją i narzędziem afirmacji 
własnego „ja” oraz samolubnego zaspokajania własnych pragnień 
i popędów . Zniekształca się w ten sposób i fałszuje pierwotną treść 
ludzkiej płciowości, zaś dwa znaczenia — jednoczące i prokreacyjne 
— wpisane głęboko w naturę aktu małżeńskiego, zostają sztucz-
nie rozdzielone: jedność mężczyzny i kobiety zostaje tym samym 
zdradzona, a płodność poddana ich samowoli . Prokreacja jest wów-
czas traktowana jako „wróg”, którego należy unikać we współży-
ciu płciowym: jeżeli zostaje przyjęta, to tylko dlatego, że wyraża 
pragnienie czy wręcz wolę posiadania dziecka „za wszelką cenę”, 
a wcale nie dlatego, że oznacza bezwarunkową akceptację drugiego 
człowieka, a więc także otwarcie się na bogactwo życia, które przy-
nosi z sobą dziecko .

Opisana tu materialistyczna wizja prowadzi do prawdziwego zu-
bożenia relacji między osobami . Szkodę ponoszą tu przede wszystkim 
kobiety, dzieci, chorzy lub cierpiący, starcy . Właściwe kryterium, 
które powinno przesądzać o uznaniu godności osoby — to znaczy 
kryterium szacunku, bezinteresowności i  służby — zostaje zastą-
pione przez kryterium wydajności, funkcjonalności i przydatności: 
drugi człowiek jest ceniony nie za to, kim „jest”, ale za to, co „posia-
da, czego dokonuje i jakie przynosi korzyści” . Oznacza to panowa-
nie silniejszego nad słabszym .43

Osłabienie wrażliwości na Boga i człowieka, wraz z wszystkimi 
tego zgubnymi konsekwencjami dla życia, dokonuje się w głębi su-
mienia . Chodzi tu przede wszystkim o sumienie każdego człowieka, 
który w  swojej jedyności i niepowtarzalności staje sam przed Bo-
giem . Ale w pewnym sensie chodzi tu też o „sumienie” społeczeń-
stwa: jest ono w jakiś sposób odpowiedzialne nie tylko dlatego, że 
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toleruje albo popiera zachowania wymierzone przeciw życiu, ale 
także dlatego, iż kształtuje „kulturę śmierci”, posuwając się nawet 
do tworzenia i utrwalania prawdziwych „struktur grzechu”, wymie-
rzonych przeciw życiu . Sumienie, zarówno indywidualne, jak i spo-
łeczne, jest dziś narażone — między innymi na skutek natarczywego 
oddziaływania wielu środków społecznego przekazu — na bardzo 
poważne i śmiertelne niebezpieczeństwo: polega ono na zatarciu grani-
cy między dobrem a złem w sprawach dotyczących fundamentalnego 
prawa do życia . Znaczna część dzisiejszego społeczeństwa okazuje 
się, niestety, podobna do tego, które opisuje św . Paweł w Liście do 
Rzymian . Składa się z  ludzi, „którzy przez nieprawość nakładają 
prawdzie pęta” (1, 18): odwracając się od Boga i mniemając, że mogą 
zbudować ziemską społeczność bez Niego, „znikczemnieli w swoich 
myślach”, tak że „zaćmione zostało bezrozumne ich serce” (1, 21); 
„podając się za mądrych, stali się głupimi” (1, 22), dopuszczają się 
czynów zasługujących na śmierć i „nie tylko je popełniają, ale nad-
to chwalą tych, którzy je czynią” (1, 32) . Jeżeli sumienie, które jest 
okiem dającym światło duszy (por . Mt 6, 22-23), nazywa „zło do-
brem, a dobro złem” (por . Iz 5, 20), znaczy to, że weszło już na drogę 
niebezpiecznej degeneracji i całkowitej ślepoty moralnej .

Jednakże żadne okoliczności ani próby zagłuszenia nie zdołają 
stłumić głosu Boga, który rozbrzmiewa w sumieniu każdego czło-
wieka: właśnie w  tym ukrytym sanktuarium sumienia człowiek 
może się zawsze nawrócić i znów wejść na drogę miłości, otwarcia 
się na innych i służby życiu ludzkiemu .44

44  EV 24

(…) Znaki nadziei i zachęta do działania

Krew płynąca z przebitego boku Chrystusa na krzyżu (por . J 19, 
34) „przemawia mocniej niż krew Abla”: ta krew wyraża bowiem i do-
maga się głębszej „sprawiedliwości”, przede wszystkim jednak błaga 
o miłosierdzie, oręduje przed obliczem Ojca za braćmi (por . Hbr 7, 
25), jest źródłem doskonałego odkupienia i darem nowego życia .

Krew Chrystusa objawia, jak wielka jest miłość Ojca, a  zara-
zem ukazuje, jak cenny jest człowiek w  oczach Boga i  jak ogromna 
jest wartość jego życia. Przypomina nam o tym apostoł Piotr: „Wiecie 
bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach złego postępo-
wania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub 
złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokala-
nego i bez zmazy” (1 P 1, 18-19) . Właśnie kontemplując drogocenną 
krew Chrystusa, znak Jego ofiarowania się z miłości (por . J 13, 1), 
człowiek wierzący uczy się dostrzegać i cenić niemalże Boską god-
ność każdej osoby i może wołać pełen wdzięczności i radosnego zdu-
mienia: „Jakąż wartość musi mieć w oczach Stwórcy człowiek, skoro 
«zasłużył na takiego i tak potężnego Odkupiciela» (por . Exultet z Wi-
gilii Paschalnej), skoro «Bóg Syna swego Jednorodzonego dał», ażeby 
on, człowiek, «nie zginął, ale miał życie wieczne» (por . J 3, 16)!” .

Krew Chrystusa objawia też człowiekowi, że jego wielkość, a za-
tem jego powołanie, polega na bezinteresownym darze z siebie. Wła-
śnie dlatego, że krew Jezusa została wylana jako dar życia, nie jest 
już znakiem śmierci i ostatecznej rozłąki z braćmi, ale narzędziem 
komunii udzielającej wszystkim życia w obfitości . Kto pije tę krew 
w sakramencie Eucharystii i trwa w Jezusie (por . J 6, 56), zostaje 
włączony w dynamikę Jego miłości i ofiary z własnego życia, aby 
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IV

Aby trwać w dobrym

„Przyjdź Światłości sumień”

mógł wypełnić pierwotne powołanie do miłości, właściwe każdemu 
człowiekowi (por . Rdz 1, 27; 2, 18-24) .

Z krwi Chrystusa wszyscy ludzie czerpią również moc do działa-
nia w obronie życia. Ta właśnie krew jest najmocniejszym znakiem 
nadziei, a wręcz fundamentem absolutnej pewności co do tego, że zgod-
nie z Bożym zamysłem życie zwycięży. „A śmierci już odtąd nie będzie” 
— woła donośny głos wychodzący od tronu Bożego w niebiańskim 
Jeruzalem (Ap 21, 4) . Zaś św . Paweł zapewnia nas, że dzisiejsze 
zwycięstwo nad grzechem jest znakiem i zapowiedzią ostatecznego 
zwycięstwa nad śmiercią, kiedy to „sprawdzą się słowa, które zostały 
napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o  śmierci, twoje 
zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?” (1 Kor 15, 54-55) .45

W rzeczywistości nie brak znaków zapowiadających to zwycię-
stwo w naszych społeczeństwach i kulturach, choć noszą one tak 
silne piętno „kultury śmierci” . Nasz obraz sytuacji byłby zatem 
jednostronny i  mógłby skłaniać do przyjęcia jałowej postawy re-
zygnacji, gdybyśmy ujawniając zagrożenia życia nie wskazali także 
znaków pozytywnych, których oddziaływanie możemy zaobserwo-
wać we współczesnym społeczeństwie .46
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