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Streszczenie
Każdy człowiek pragnie kochać i być kochanym, gdyż został stworzony z miłości przez Boga i do tej miłości jest również powołany. Tylko
w miłości człowiek może osiągnąć pełnię szczęścia. W tym kontekście
należy podkreślić, że brak miłości można określić jednym słowem: piekło. A jest ono bezwzględną pustką i izolacją. Polega na wygaśnięciu nie
tylko miłości do Boga, ale także na wygaśnięciu miłości do drugiego
człowieka. Piekło istnieje i zabiera człowiekowi nadzieję na zbawienie,
podobnie jak istnieje miłość Boża i wolność człowieka. Miłość, podobnie jak wolność nie zostały narzucone człowiekowi. W teologii rozważa
się możliwość złagodzenia kary wiecznej, gdyż Bóg pozwala na złagodzenie męki tych, którzy oddalili się od Bożej miłości. Nie jest możliwe
jednak złagodzenie kary do tego stopnia, żeby piekło przestało istnieć ze
względu na sprawiedliwość Bożą i wolną wolę istory ludzkiej.
Słowa kluczowe: miłość Boża, potępienie, niebo, zbawienie.

Wstęp
Ostatnim artykułem chrześcijańskiego wyznania wiary jest życie wieczne, a dokładniej wiara w nie. Kościół katolicki naucza, że życie wieczne jest
darem, które otrzymaliśmy dzięki ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu a bramę
do życia wiecznego otwiera śmierć. Moment śmierci, dla człowieka wierzącego
jest przejściem z życia doczesnego do wiecznego. Tej rzeczywistości nie może
zniszczyć śmierć. Człowiek dąży do czegoś większego, co go przekracza, czyli
powrotu do wiecznej ojczyzny, która jest w Bogu.
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Życie wieczne stanowi rzeczywistość ostateczną. Akcentuje, że życie
każdego człowieka posiada ogromną wartość oraz wskazuje na powagę
ludzkich wyborów. Człowiek w czasie życia na ziemi dokonuje wyboru jak
będzie wyglądała jego wieczność. Zgodnie z nauką Kościoła katolickiego
wiemy, że człowieka po śmierci czeka Boży sąd, a następnie: niebo, czyściec
lub piekło.
Nieskończona miłość Boża
Każdy człowiek pragnie kochać i być kochanym. Człowiek został stworzony z miłości przez Boga i do tej miłości również powołany. Tylko w niejczłowiek może osiągnąć pełnię szczęścia. W tym kontekście należy podkreślić,
że brak miłości oznacza trwanie w piekle. To stan odwrócenia się od miłości
Boga i innych oraz wybór samotności, w buncie przeciwko Bogu. Piekło to
zanik jakichkolwiek relacji, utrata kontaktu z innymi, brak braterskich więzi i
przyjaźni. To stan, gdzie panuje jedynie samotność całkowita1.
Wizja piekła w Piśmie świętym
Piekło jest bezwzględną pustką i izolacją. Skoro grzech jest zerwaniem
więzi z Bogiem i drugim człowiekiem, to piekło jako owoc grzechu jest stanem odseparowania od Boga i drugiego człowieka. Potępieni są zaprzeczeniem jakiejkolwiek wspólnoty, ponieważ każdy z nich zamyka się w swoim
egoizmie. Nikogo już nie kocha i sam nie jest przez nikogo kochany2.
Pismo Święte i nauczanie Kościoła katolickiego podkreśla, że piekło jest
stanem, który dotyczy tych, którzy odwracają się od Boga i nie przyjmują
Jego miłości. W ten sposób sami skazują się na wieczne potępienie, które
w rzeczywistości trwa całą wieczność3. Wszystko rozstrzyga się w momencie
śmierci. Bóg nikomu nie życzy piekła, ale to sam człowiek skazuje się na nie
odrzucając miłość Bożą, a tym samym odrzucają stan nieba4. Skazuje się na

U. Terrinoni, Po tamtej stronie, Kielce 2007, s. 193.
T. D. Łukaszuk, Ostateczny los człowieka i świata w świetle wiary katolickiej, podręcznik wydziału teologicznego, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków 2006,
s. 264.
3
J. Finkenzeller, Eschatologia. Podręcznik teologii dogmatycznej, Kraków 1995, s. 199.
4
B. Preder, Droga do Domu Ojca. O rzeczach ostatecznych dla zwykłych ludzi, Częstochowa 2005, s. 43.
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wieczne więzienie w ciemnościach, połączone na wieki z mękami i katuszami
bez żadnej ulgi i pocieszenia5.
W Starym Testamencie piekło nazywane jest miejscem podziemnym (por.
Rdz 37,35), gdzie niczego i nikogo nie widać (por. Hi 10,22); krajem milczenia (por. Ps 94,17), królestwem, z którego nie ma powrotu (por. Hi 7,9) czy
też wiecznym więzieniem (por. Iz 24,22); to „miejsce”, które zna jednak Bóg
(por. Hi 26,6)6. Szeol był „krajem ciemności i cienia śmierci, krajem, gdzie
jutrzenka jest czarną nocą, gdzie cień śmierci pokrywa nieład, a światłość jest
czarną nocą” (por. Hi 10,21)7.
Nowy Testament ukazuje piekło jako: otchłań (por. Łk 16,23), piekło
ogniste (por. Mk 9,44; Mt 5,22-29), piec rozpalony (por. Mt 13,42-50), jezioro ognia i siarki (por. Ap 19,20), ogień wieczny (por. Mt 18,8), czeluść (por.
Łk 8,31), miejsce męki (por. Łk 16,28), lochy tartaru (por. 2 P 2,4)8. Piekło
nie jest czymś przyjemnym dla człowieka. Odrzucenie miłości Bożej zamyka
na wieczne uczestnictwo w radości i życiu przyszłym ze Stwórcą.
Nauka, która wypływa z Pisma Świętego ukazuje, że po śmierci istnieje
stan kary wiecznej, która jest skutkiem działań człowieka podczas życia. Człowiek, który odrzuca Boga sam skazuje się na piekło, czyli sam dla siebie staje
się piekłem9.
Wizja Bożej miłości a jej odrzucenie
w nauczaniu teologów.
Piekło, jak podkreśla Czesław Bartnik, polega na wygaśnięciu nie tylko
miłości do Boga, ale także na wygaśnięciu miłości do drugiego człowieka. Owa
piekielna kara polega na dobrowolnym stanie nienawiści, samotności, zerwaniu jedności. Potępiony przez nienawiść cierpi w udrękach samotności odrzucając miłość, do której został powołany i przeznaczony10.
Człowiek, który przeżywa stan piekła, nie posiada możliwości spełnienia najgłębszych pragnień, z których największym jest tęsknota za miłością.
Dlatego w chwili utraty możliwości kochania i bycia kochanym, człowieka
trawi ogromne cierpienie, które go pali, ale nie spala. Nic nie jest w stanie
F. Cozel, Dokąd idziesz. Dokąd zajdziesz czyli jest wieczne niebo i wieczne piekło!, Kraków 1921, s. 83.
6 S. Mrozek, Ostateczny los człowieka, Kraków 2009, s. 91.
7
S. Synowiec, Pięcioksiąg. Wprowadzenie do Ksiąg: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej, Liczb
i Powtórzonego Prawa, Kraków 2000, s. 28.
8
S. Mrozek, Ostateczny los człowieka, Kraków 2009, s. 92.
9
H. Szmulewicz, Po tamtej stronie życia, Tarnów 2003, s. 137.
10
C. S. Bartnik, Myśl Eschatologiczna, Lublin 2002, s. 59.
5
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wypalić tej tęsknoty i pragnienia miłości, które każdy człowiek ma w sobie od
chwili stworzenia11.
Człowiek, który odrzuca Boga skazuje się na ogień piekielny, wieczny.
Według o. Jacka Salija ten ogień dla zbawionych będzie źródłem szczęścia
i spotkania z kochającym Bogiem. Dla potępionych będzie to ogień wiecznego bezsensu, przed którym chcieliby uciec12. Niemożliwość kochania i oglądania Boga to największa kara dla potępionych. Stan piekła jest skutkiem,
ostatecznie potwierdzonego w spotkaniu z Bogiem, odrzucenia miłości13.
Człowiek z braku miłości, w wyniku wewnętrznego konfliktu ze sobą, przeżywa wewnętrzne rozdarcie i jest szarpany przeciwieństwami: między dobrem a
złem, miłością a nienawiścią, prawdą i fałszem14.
Pismo święte naucza, że Bóg jest miłością. Mówi o tym w swoim liście
św. Paweł. Kościół katolicki stwierdza jednak, że istnieje realna możliwość
potępienia wiecznego. Teologowie zachęcają, aby na ten problem spojrzeć
w inny sposób. O. Ubaldo Terrinoni napisał, że pełna refleksja nad życiem
wiecznym oraz możliwością potępienia wiecznego powinna dokonywać się
w świetle Bożej miłości. Życie wieczne potępione bądź szczęśliwe zależy od
przyjęcia lub odrzucenia Bożej miłości15.
Ks. Wincenty Granat konstatuje, że Bóg jest pełen miłości i miłosierdzia
w stosunku do grzeszników. W rozmowie Jezusa z Nikodemem, jak zauważa autor sam Chrystus wyjaśnia, że Bóg nie chce potępienia człowieka, ale
przeciwnie – jego zbawienia: „Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat
po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J
3,17)”. Rozważając prawdę o wcieleniu się Syna Bożego i dokonanego przez
Boga dzieła odkupienia, ks. Wincenty Granat wysnuwa wniosek, że Bóg nie
chce dla człowieka ani grzechu, ani wiecznego piekła, ale pragnie szczęścia
wiecznego człowieka16.
Prawda o nieskończonej miłości Boga, jak przekonuje o. Stanisław Mrozek, nie zaprzecza istnieniu piekła. Bóg do tego stopnia kocha człowieka i mu
ufa, że obdarzył go wolną wolą. Dzięki niej człowiek może wybierać jak będzie
wyglądało jego życie na ziemi i w wieczności. Wspomniany autor akcentuje,

Z. J. Kijas, Piekło. Oddalenie od domu Ojca, Kraków 2009, s. 320.
J. Salij, Bóg na zawsze utracony, AK 439 (1982), s. 234.
13
J. Zieliński, W kręgu Bożych tajemnic. Śmierć, czyściec, niebo, piekło, Kraków 2005,
s. 83–84.
14
Z. J. Kijas, Piekło. Oddalenie od domu Ojca, Kraków 2009, s. 320.
15
U. Terrinoni, Po tamtej stronie, Kielce 2007, s. 189.
16
W. Granat, Eschatologia, Rzeczy Ostateczne Człowieka i Świata, Lublin 1962,
s. 203–204.
11
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że Bóg nie może obdarzyć człowieka wiecznym szczęściem na siłę, występując
wbrew jego woli. Wybór zawsze należy do człowieka17. Możliwość odejścia
człowieka od Boga, a tym samym możliwość wiecznego potępienia człowieka,
nie ma nic wspólnego z brakiem Bożej Miłości. Bóg zawsze kocha człowieka,
nawet gdy człowiek odwraca się od Niego. Bóg jednak jest bezsilny wobec
ludzkiego wyboru18.
O. Gustave Martelet wraca uwag, że miłość Boża, nie niweluje naszej
wolności. Jest ona niezasłużonym darem. Miłość, która jest darem, wymaga
od człowieka przyjęcia. Ten sam autor pisze dalej że Bóg, jako osobowa Miłość może tylko kochać. To przymiot, który Go wyróżnia. Zauważa też, że
człowiek w sposób wolny może odrzucić miłość, którą Bóg kieruje do niego19.
O. Gustave Martelet w dalszej części wyraża przekonanie, że „Bóg nigdy nie
przestaje kochać, nawet jeżeli sam nie jest kochany; ale można Go już nie
kochać, podczas gdy On jeszcze kocha, i stąd może się zdarzyć, że postawimy
Boga wobec absolutnego przeciwieństwa Jego samego”20.
Inny teolog - o. Józef Zdzisław Kijas wskazuje, że to nie Bóg odłącza się
od człowieka, lecz że to człowiek opuszcza i porzuca Boga poszukując szczęścia
poza Nim. W Biblii czytamy, że Bóg nikogo nie prześladuje, gdyż pragnieniem Boga jest szczęście stworzenia. Stwórca natomiast szanuje ludzkie wybory
i pozwala człowiekowi w nich trwać – dodaje autor21. Analizując tajemnicę
miłości o. Józef Zdzisław Kijas dochodzi do wniosku, iż Bóg pragnie szczęścia
dla wszystkich. Jednocześnie chce, aby owego szczęścia pragnął również sam
człowiek. Bóg obiecał współdziałać z tymi, którzy pragną nieba, ale nikogo nie
zmusza do szczęścia. Jak podkreśla cytowany autor: „Bóg nie gwałci wolności
człowieka”22. Bóg obiecał współdziałać z tymi, którzy pragną nieba, ale nikogo
nie zmusza do szczęścia.
Na temat Miłości Boga i możliwości wiecznego potępienia wypowiedział się również św. Jan Paweł II, podczas jednej audiencji. Papież stwierdził, że „Bóg jest nieskończenie dobrym i miłosiernym Ojcem. Jednakże
człowiek, który ma Mu udzielić odpowiedzi w sposób wolny, może niestety dokonać wyboru ostatecznego odrzucenia Jego miłości i przebaczenia i
w ten sposób pozbawić się na zawsze radosnej komunii z Nim. Właśnie na
17
18
19
20
21
22

S. Mrozek, Ostateczny los człowieka, Kraków 2009, s. 95.
Tamże, 95–96.
G. Martelet, Odnaleźć życie pozagrobowe, Kraków 1985, s. 178.
Tamże, s. 178–179.
Z. J. Kijas, Odpowiedzi na 101 pytań o ekumenizm, Kraków 2004, s. 289–290.
Tenże, Piekło. Oddalenie od domu Ojca, Kraków 2009, s. 338.
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tę tragiczną sytuację wskazuje doktryna chrześcijańska, kiedy mówi o potępieniu lub piekle”23 jak oznajmił. Nie można pojąć czym jest piekło i grzech,
nie biorąc pod uwagę możliwości odmowy miłości. Nie chodzi tu o Boga,
który odmawia miłości. Nigdy nie było i nie będzie człowieka, który byłby
niekochany przez Boga. Gdyby taka ewentualność zaistniała, Bóg byłby przez
ten fakt unicestwiony24. Jak stwierdza wspomniany wyżej o. Martelet – jeśli
jakaś istota może zostać potępiona, to dzieje się tak, ponieważ „nieskończona
Miłość, która się oddała bez żadnych ograniczeń, uznaje się i może się uznać
za bezwzględnie odrzuconą”25.
Do podobnych wniosków dochodzi o. Livio Fanzaga. Stwierdza, że
łatwiej będzie zrozumieć, czym jest piekło wtedy, gdy człowiek uświadomi sobie, jak wielka i nieskończona jest miłość Boga do swego stworzenia.
W tym kontekście można wysnuć twierdzenie, że na piekło zasługuje stworzenie, które dobrowolnie odrzuca miłość Boga oraz zamyka się na nią. Piekło jest dobrowolnym pozbawieniem się owej jedynej miłości, która jedynie
może dać człowiekowi szczęście wieczne. O. Livio Fanzaga pisze, że odrzucając miłość, człowiek sam siebie pozbawia szczęścia wiecznego26. Podkreśla,
że oprócz nieskończonej miłości Boga, piekło ukazuje jeszcze inną tajemnicę.
Wielką tajemnicę wolności, której – jak zauważa autor – człowiek nie jest
w stanie pojąć. Bóg tak stworzył człowieka, aby mógł on dokonywać wolnych
wyborów. W wolności człowiek może doprowadzić do zatracenia samego siebie i własnego zniewolenia. Prawda o wolnej woli człowieka odkrywa dramat
człowieka, który własną decyzją może się potępić27.
Na gruncie polskiej eschatologii o. Stanisław Mrozek uważa, że Bóg nikogo nie potępia. Jeśli człowiek się na wieczność potępia, to jest to jedynie
wolny wybór człowieka i nie ma w nim winy Boga. Porównuje taki wybór do
ucieczki przed słońcem do ciemnego pomieszczenia. Słońce nadal świeci, natomiast człowiek dobrowolnie wybiera życie w ciemności. Zatem konsekwencją odrzucenia Boga jest trwanie w stanie piekielnym28. Ks. Wincenty Granat
oznajmia natomiast, że Bóg nie stworzył piekła, lecz je dopuścił. Zaakceptował
możliwość, aby człowiek w swej wolności mógł od Niego odejść. Nie można
piekła porównywać z niebem i stawiać na równorzędnym poziomie. Piekło
Jan Paweł II, L’Osservatore Romano nr 11/1999, cyt za B. Dodds, Przewodnik katolicki,
s. 100.
24
G. Martelet, Odnaleźć życie pozagrobowe, Kraków 1985, s. 179.
25
Tamże, s. 180.
26
L. Fanzaga, Spojrzenie w wieczność, Kraków 2000, s. 101.
27
Tamże, s. 102.
28
S. Mrozek, Ostateczny los człowieka, Kraków 2009, s. 98.
23
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jest marginesem życia, tragiczną możliwością, powstałą na skutek odrzucenia
miłości Bożej. Podkreśla, że niebo jest chciane przez Boga oraz wyznaczone
jako cel dla wszystkich duchowych bytów29. O dopuszczeniu przez samego
Boga istnienia piekła pisze również ks. Henryk Szmulewicz. Ten teolog wskazuje, że Bóg „dopuszcza możliwość wyboru przeciwko samemu sobie”30. To
dopuszczenie – jak podkreśla cytowany powyżej autor – jest możliwe tylko
dlatego, że Bóg okazuje szacunek wobec ludzkiej wolności31.
O. Tadeusz Dionizy Łukaszuk zauważa, że „wykluczenie z Królestwa Bożego i pozbawienie na zawsze udziału w jego radościach, stanowi obraz piekła
zarysowany od strony negatywnej, to znaczy od tej, która mówi czego grzesznik zostanie pozbawiony”32. Oprócz braku kontaktu z Bogiem człowiek musi
liczyć się także niedopuszczenie do udziału w eschatologicznej uczcie, o czym
mówi m.in. przypowieść o mądrych i głupich pannach (por. Mt 25,12). Stan
piekła jest zanegowaniem stanu nieba lub utraceniem przez człowieka prawa
do posiadania nieba, „przy założeniu, że niebu przysługuje miano życie wieczne, piekłu odpowiada miano śmierć wieczna”33.
Możliwość całkowitej utraty miłości
w wiecznym stanie potępienia
Bóg nie przyszedł na ziemię, aby człowieka pognębić lecz, aby „szukać
i zbawić to, co zginęło” (Łk 19,10). Nie może na siłę wprowadzić człowieka
do nieba, ponieważ szanuje jego wolność34. Boże przesłanie jest pełne nadziei
i zapowiada wieczną radość dla zbawionych35. W tej perspektywie powinniśmy
rozważać rzeczywistość piekła. Przebywający w piekle nie są znani Bogu. Są
mu zupełnie obcy. Najważniejsze w życiu człowieka jest poznanie Boga36. O.
Ubaldo Terrinoni uważa, że „piekło jest również tajemniczym i rzeczywistym
objawieniem Boga-miłości, który „tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”37
(por. J 3,16). Ta perspektywa patrzenia na potępienie ukazuje, że wszystko
W. Granat, Eschatologia, Rzeczy Ostateczne Człowieka i Świata, Lublin 1962, s. 204.
H. Szmulewicz, Po tamtej stronie życia, Tarnów 2003, s. 141.
31
Tamże, s. 142.
32
T. D. Łukaszuk, Ostateczny los człowieka i świata w świetle wiary katolickiej, podręcznik wydziału teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków, 2006, s. 239–240.
33
Tamże, s. 242.
34
B. Preder, Droga do Domu Ojca. O rzeczach ostatecznych dla zwykłych ludzi, Częstochowa 2005, s. 44.
35
Z. Kijas, Piekło. Oddalenie od Domu Ojca, Kraków 2002, s. 100.
36
Tamże, s. 122–123.
37
U. Terrinoni, Po tamtej stronie, Kielce 2007, s. 189.
29

30
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zależy od odrzucenia bądź przyjęcia Bożej miłości. Należy więc je rozpatrywać
w świetle bezmiernej miłości Stwórcy, który pozostawia nam wolny wybór.
Możemy wybrać życie wieczne w szczęściu albo życie w potępieniu.
Piekło istnieje i zabiera człowiekowi nadzieję na zbawienie, podobnie jak
istnieje miłość Boża i wolność człowieka38. Miłość, podobnie jak i wolność
nie narzuca się człowiekowi. Teologia rozważa możliwość złagodzenia kary
wiecznej. Bóg pozwala na złagodzenie męki tych, którzy oddalili się od Jego
miłości. Nie jest możliwe jednak złagodzenie kary do tego stopnia, żeby piekło przestało istnieć39. Jest to niemożliwe ze względu na sprawiedliwość bożą
i wolną wolę każdego człowieka.
Sam człowiek już tu na ziemi dokonuje wyboru do jakiego stanu ducha
dostanie się po śmierci. Człowiek żyjący bez Boga (odrzucając go w swoim życiu), skazuje się na piekło, a tym samym skazuje się na frustrację, czyniąc z siebie podmiot nadający się na wrzucenie do ognia piekielnego, czyli na wieczne
potępienie40. Wtedy dokonuje się klęska człowieka. Odrzucając łaski, które
płyną od Boga przez całe życie, sami dokonujemy wyboru na życie wieczne.
Wojciech Życiński zauważa, że: „Bóg kocha człowieka do tego stopnia i tak
dalece szanuje jego wolność, że zgadza się, by ten Jego miłość odrzucił i skazał
się na potępienie”41. Piekło zostaje otwarte dla tych, którzy świadomie dokonują wyboru przeciw Bogu i wybór ten potwierdzają swoimi czynami.
Aby uchronić się przed karą piekła nie należy zatrzymywać się nad grzechami śmiertelnymi, ale trzeba walczyć przeciwko złym skłonnościom i unikać okazji do grzechu. Polega to na staraniu się o święte życie chrześcijańskie.
Niestety, dopiero potępiony odkrywa, że „bezpowrotnie, z własnej winy stracił Boga; niezwykle gorzkie jest także stwierdzenie, że jego odrzucenie Boga
i nienawiść do Niego są nieodwracalne”42.
Zakończenie
We współczesnej teologii, eschatologii i soteriologii nastąpił znaczący
przełom. Zmieniło się patrzenie na Boga jak na surowego Sędziego. Bardziej
spogląda się na Niego jako na kochającego Ojca. Ponadto dziedziny te odrzucają język jurydyczny i penitencjarny przy opisie oraz w interpretacji sądu
szczegółowego, który nastąpi po śmierci oraz sądu ostatecznego, który będzie
38
39
40
41
42
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Z. Kijas, Piekło. Oddalenie od Domu Ojca, Kraków 2002, s. 281.
H. Szmulewicz, Po tamtej stronie życia, Tarnów 2003, s. 138.
W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1991, s. 266–270.
W. Życiński, Śmierć i co po niej?, Kraków 1995, s. 75.
U. Terrinoni, Po tamtej stronie, Kielce 2007, s. 194.
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miał miejsce u kresu dziejów. Najmocniej uwidacznia się eschatologia nadziei
kosztem eschatologii lęku. Idea powszechnego zbawienia staje się coraz mniej
obca43.
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Doświadczenie miłosierdzia
w nauce Kościoła katolickiego1

Streszczenie
Jednym z wymiarów chrześcijańskiej nadziei jest właśnie miłosierdzie.
Jawi się ono w Ewangelii jako zasada pedagogiczna o uniwersalnym
zastosowaniu. Jezus Chrystus w Kazaniu na Górze powiedział: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7).
Sam Jezus Chrystus przekonuje o tym, że błogosławieństwo staje się
udziałem tych, którzy innym okazują miłosierdzie. Miłość i miłosierdzie są podstawą ludzkiego życia. Mają one zawsze odniesienie do
nadziei. Wierzyć w boże miłosierdzie oznacza wierzyć w przebaczenie,
którym Bóg pragnie obdarować człowieka. Jego miłosierdzia w żadnej
mierze nie stoją w opozycji do innych przymiotów Bożych. Jednym
z dzieł miłosierdzia jest wcielenie Syna Bożego. Innym jest sakrament
pokuty i pojednania, który jest w oczywisty sposób nazywany sakramentem miłosierdzia. Również Eucharystia jest przejawem miłosierdzia
Bożego i szczytem Bożego miłosierdzia. Mówiąc o Bożym miłosierdziu, należy wspomnieć o Kościele, który również jest Jego przejawem.
To w nim głoszone jest miłosierdzie Boże.
Słowa kluczowe: miłosierdzie, s. Faustyna, Kościół katolicki

Miłosierdzie Boże w nauce Kościoła
Prawdę o Bożym miłosierdziu, objawioną na kartach Pisma Świętego przypomniał światu współczesnemu sam Jezus Chrystus przez osobę s. Faustyny
Kowalskiej. Aby ją zrozumieć należy cofnąć się do czasów, w których żył Chrystus. Kiedy Apostołowie głosili Dobrą Nowinę, to Jezus Chrystus potwierdzał
ich słowa niezwykłymi znakami i cudami. Również i dziś głoszenie prawdy
1

Doświadczenie, dyskurs, akademia, red. A. Ścibior, t. 2, Kraków 2020, s. 183-191.
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o nieskończonym miłosierdziu Bóg potwierdza cudownymi znakami. Jednym
z wymiarów chrześcijańskiej nadziei jest właśnie miłosierdzie. Jawi się ono
w Ewangelii jako zasada pedagogiczna o uniwersalnym zastosowaniu”2. Jezus
Chrystus w Kazaniu na Górze powiedział: Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7). Syn Boży przekonuje o tym, że błogosławieństwo staje się udziałem tych, którzy innym okazują miłosierdzie. Błogosławieństwo to nic innego jak niezwykła moc słów, które każdy z nas może
codziennie wypowiadać. Słowa te mają w sobie szczególną obietnicę, że jeśli
je wypowiemy, to w realny sposób, powołując się na Słowo Boga, umocnimy
nasze domy, pomnożymy dobra, uczynimy nasze życie płodnym. Pierwszym
słowem skierowanym przez Boga do człowieka było błogosławieństwo. Człowiek, okazując miłosierdzie drugiemu, postępuje jak prawdziwy naśladowca
samego Boga. Jezus Chrystus ukazuje oblicze Boga jako miłosiernego Ojca.
On sam jest pełen przebaczenia i miłosierdzia, które kieruje do ludzi.
Należy podkreślić, że miłość i miłosierdzie są podstawą ludzkiego życia.
Mają one zawsze odniesienie do nadziei3. Mariusz Bernyś w jednym z artykułów dostrzega, iż „podstawą miłosierdzia jest dobroć, bo do jej istoty należy
udzielanie się, a więc wszystko, co Bóg stworzył, pochodzi od niej (...), miłosierdzie zaś polega na tym, że Bóg usuwa ze świata braki”4. Miłosierdzie
istnieje we wszystkim tym, co stworzył Bóg i dał człowiekowi w posiadanie.
Tym, co jest najpiękniejsze w postawie samego Boga są miłosierne plany, Boża
opatrzność oraz – jak uczy papież Leon Wielki – samo miłosierdzie Boże, które
nie ma granic5. Wynika z tego prawda, że nadzieja ludzka ściśle łączy się z miłosierdziem i czuwa nad człowiekiem. Człowiek musi się jednak otworzyć na
działanie boskie. Przywrócenie światu oblicza miłosiernego Boga jest odkryciem na nowo Pisma Świętego, w świetle którego możemy głębiej przeżywać
Ewangelię, aby nieść ją niczym promień światła ludziom naszych czasów. To
wielka nadzieja dla współczesnego świata, którą Pan Bóg dał, zlecając Apostołce Miłosierdzia przygotowanie ludzkości na ostateczne przyjście Pana Jezusa
– tzw. paruzję. Faustyna była przede wszystkim sekretarką zapisanych na kartach duchowego dzienniczka zdarzeń i słów, które traktowała jako objawienia

W. Hryniewicz, Dramat nadziei zbawienia. Medytacje eschatologiczne, Warszawa 2003,
s. 186.
3
F. Dziuba, Jana Pawła II wyobraźnia i wezwanie do miłosierdzia, w: Spotkanie miłości z miłosierdziem. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Lucjanowi Balterowi SAC z okazji 70. Rocznicy urodzin i czterdziestolecia pracy naukowej, red.: P. Góralczyk, Ząbki 2006, s. 81.
4
M. Bernyś, Miłosierdzie jako przymiot Boga”, w: Bóg bogaty w miłosierdzie, red. L. Balter,
Kolekcja Communio 15, Poznań 2003, s. 46.
5
Por. J. Krasiński, Przez wiarę i nadzieję ku cywilizacji miłości, Sandomierz 1987, s. 419.
2
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i słowa Boga samego6. W swoim Dzienniczku podkreślała, że: „są dusze, w
których nie mogę nic zdziałać; są to dusze, które ustawicznie śledzą innych,
a nie wiedzą, co się dzieje w ich własnym wnętrzu. Ustawicznie mówią o innych, nawet w czasie ścisłego milczenia, które jest przeznaczone na rozmowę
ze Mną; biedne dusze, nie słyszą słów moich, pozostają puste ich wnętrza, nie
szukają Mnie wewnątrz własnego serca, ale w gadulstwie, gdzie Mnie nigdy nie
ma. Czują swą pustkę, a jednak nie uznają własnej winy”7.
Wierzyć w Boże miłosierdzie oznacza wierzyć w przebaczenie, którym Bóg
pragnie obdarować człowieka8. Jezus uczy, że należy wybaczać, nawet swoim
oprawcom. Uczy, że przebacza się wiele razy, co ściśle wiąże się także z Bożym
miłosierdziem, którego tajemnice zostały odkryte przez Objawienie9. Przez to
działanie człowiek doświadcza zwycięstwa nad nieufnością i zdradą, a ludzka
nadzieja, nie ma nic wspólnego z utopią i nie można jej sprowadzić do żadnej futurologii10. E. Sienkiewicz – w swojej książce o nadziei chrześcijańskiej –
pisze, iż „świadkowie tej nadziei mają ogłosić ludziom wszystkich czasów, że
Pan zmartwychwstał i pokonał śmierć, która dotąd była kresem wszelkich
ludzkich nadziei, i posłał do nas Swojego Ducha”11, który przychodzi przekonać świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie (por. J 16, 7nn). Nadzieja,
która wypływa z takiego doświadczenia, polega na odkryciu związku z Bogiem
w codzienności.
Przymioty miłosierdzia Bożego
Przymioty Bożego miłosierdzia w żadnej mierze nie stoją w opozycji do
innych przymiotów Stwórcy. Wielkość Bożego miłosierdzia określają terminy,
które pragną oddać osobiste spotkania z Bogiem miłosierdzia. Wśród nich możemy odnaleźć takie jak: morze miłosierdzia, przepaść miłosierdzia, bezdenny ocean miłosierdzia, płaszcz miłosierdzia i inne12. One wyrażają prawdę, że
Boże miłosierdzie jest szczególną formą bożej miłości i dobroci, którymi Bóg
obdarza każdego człowieka13. Nie sposób nie zauważyć, że „miłosierdzie Boże
6
Por. R. Forycki, Sekretarka Bożego Miłosierdzia, „Apostoł Miłosierdzia Bożego” (1997), nr
1., s. 6.
7
F. Kowalska, Dzienniczek s. Faustyny, Kraków 2000, nr 1717.
8
Por. T. Węcławski, W teologii chodzi o Ciebie, Kraków 1995, s. 89-102.
9
Por. J. Krasiński, Przez wiarę..., s. 420.
10
Por. A. Strukelj, Nadzieja zawieść nie może, Com 17 (1997), nr 5, s. 53.
11
E. Sienkiewicz, Już i jeszcze nie..., s. 298.
12
Por. J. Machniak, Doświadczenie Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia u Bł. Siostry Faustyny
Kowalskiej, Kraków 1999, s. 255 – 256.
13
Por. Tamże, s. 257.
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jest odwieczną doskonałością Stworzyciela, Odkupiciela i Uświęciciela w Jego
stosunku do stworzeń, a w szczególności do ludzi; przez nie Bóg wyprowadza
stworzenia z nędzy i uzupełnia ich braki”14. Jest ono zatem pomocą, którą
ofiarowuje Pan Bóg człowiekowi. Miłosierdzie objawia się przez Boga, który
sam jest bogaty w miłosierdzie. Oprócz tego plan miłości Boga i Jego miłosierdzia wypełnia się dzięki działaniu Ducha Świętego15. Miłosierdzie Boga
trwa więc z pokolenia na pokolenie. Ono właśnie jest odwieczną przyczyną
wszystkiego, co istnieje. Sam Bóg stworzył świat z miłości i od samego początku obdarzył go miłością. Ta miłość jest miłosierna, gdyż Miłosierdzie jest po
prostu miłością w działaniu. Wszystko, co istnieje, co zostało stworzone, cały
nieogarniony wszechświat jest dziełem miłosierdzia.
Wymiary Bożego miłosierdzia
Jak wspomniano jednym z dzieł miłosierdzia jest wcielenie Syna Bożego.
To, że Jezus zjednoczył się w ciele ze śmiertelnikami było wynikiem Jego wielkiego miłosierdzia. Nie oznacza to jednak, że wyrzekł się przez to swojej boskiej mocy. Dzieło bożego odkupienia było przejawem sprawiedliwości i miłosierdzia Bożego. Dzięki temu człowiek może mieć nadzieję na życie wieczne.
Nadzieja tak bardzo przewyższa naszą codzienność. Jest to obowiązek spoczywający na każdym wierzącym16. Oprócz tych darów na uwagę zasługuje
również łaska ufności w Boże miłosierdzie. Jak podkreśla św. Jan Paweł II:
„Bóg, który „zamieszkuje światłość niedostępną” (1 Tm 6, 16), równocześnie
przemawia do człowieka językiem całego kosmosu: „Albowiem od stworzenia
świata niewidzialne Jego przymioty — wiekuista Jego potęga oraz Bóstwo
— stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła” (Rz 1, 20). To pośrednie
i niedoskonałe poznanie jako dzieło umysłu szukającego Boga za pośrednictwem stworzeń, poprzez świat widzialny, nie jest jeszcze „widzeniem Ojca”.
„Boga nikt nigdy nie widział (...)” pisze św. Jan, aby tym pełniej uwydatnić
prawdę, że „Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył”
(J 1, 18). To „pouczenie” objawia Boga w niezgłębionej tajemnicy Jego istoty
— jednej i trynitarnej — otoczonej „światłością niedostępną” (por. 1 Tm 6,
16). Poprzez „pouczenie” Chrystusa poznajemy jednakże Boga przede wszystkim w Jego stosunku do człowieka, w Jego miłości: „filantropia” (por. Tt 3,
14

M. Bernyś, Miłosierdzie…, s. 46.

Por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Nadzieja zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu: dokument watykański, Radom 2008, s. 82.
15

Por. P. Pawlukiewicz, Bóg dobry aż tak? O Bożym miłosierdziu myśli kilka, Warszawa 2000,
s. 9.
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4). I tutaj właśnie „niewidzialne Jego przymioty” stają się w sposób szczególny
„widzialne”, nieporównanie bardziej niż poprzez wszystkie inne „Jego dzieła”.
Stają się widzialne w Chrystusie i przez Chrystusa, przez Jego czyny i słowa, w
ostateczności przez Jego krzyżową śmierć i zmartwychwstanie.
Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o innym wymiarze bożego miłosierdzia. Wskazać należy sakrament pokuty i pojednania, który jest w oczywisty sposób nazywany sakramentem miłosierdzia. To sakrament, podczas
którego człowiek oczyszcza się z wszystkich grzechów. Dzięki niemu mamy
nadzieję, że Pan Bóg przebaczy nam wszystkie grzechy, które popełniliśmy
przeciw Jego woli, ukazując swoje nieposłuszeństwo Bożej woli i łamaniem
przykazań. Każdy człowiek potrzebuje miłosierdzia Bożego, bo dzięki niemu
jesteśmy oczyszczeni i dostajemy „czystą kartkę”. Przygotowuje on nas do napełnienia naszej duszy w Eucharystii17. J. Krasiński zauważa, że „miłosierdzie
Boże ustanowiło ten sakrament, miłosierdzie Boże w nim działa i miłosierdzie
Boże jest przezeń udzielane”18. Bóg dał go człowiekowi okazując mu w ten
sposób swoją wielką miłość.
Oprócz sakramentu pojednania, również Eucharystia jest przejawem miłosierdzia Bożego. Można śmiało powiedzieć, że Eucharystia jest szczytem Bożego miłosierdzia, które dokonuje się na ziemi. Ponadto sakrament chorych
został ustanowiony po to, by budził w chorym uczucie czy też postawę ufności
w Boże miłosierdzie. Dzięki niemu łatwiej jest znieść wszelkie pokusy szatana.
Dlatego nadzieję należy zawsze pokładać w osobie Jezusa Chrystusa19.
Miłosierdzie to źródło, z którego wszystko bierze istnienie. Dlatego „św.
Jan Paweł II – mówiąc o Bogu objawiającym się jako Miłosierdzie – ujmuje
to zwięźle: jako Miłość, która dźwiga, podnosi z upadku, zaprasza do ufności”20.
Papież wielokrotnie wzywał miłosierdzie na pomoc współczesnemu człowiekowi i zalecał zaznawać miłosiernej miłości Boga21. Bez „orędzia o Bożym miłosierdziu bardzo trudno być człowiekiem nadziei w świecie współczesnym”22.
Po raz kolejny widać, iż nie można mówić o nadziei oddzielając ją od Bożego
miłosierdzia.

Por. K. M. Rudnicki, Miłosierdzie Boże, a potrzeby duszy współczesnego człowieka, w: Teologia
Miłosierdzia Bożego. Materiały z sympozjów ekumenicznych w Łodzi w latach 1991, 1992 i 1994,
red. P. Jaworska, Płock 2003, s. 114.
18
J. Krasiński, Przez wiarę..., s. 427.
19
Por. SpS, nr 26.
20
J. Nagórny, Jan Paweł II..., s. 18.
21
Por. Jan Paweł II, Bóg bogaty w miłosierdzie. Jan Paweł II w Ojczyźnie 16-19 sierpnia 2002,
Kraków 2002, s. 107.
22
J. Nagórny, Jan Paweł II..., s. 19.
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Miłosierdzie – o ile jest właściwie rozumiane – nie oznacza pobłażliwości
i permisywizmu. Tylko dzięki łasce, którą otrzymujemy od Pana Boga, jesteśmy w stanie zastosować w swoim życiu wszystkie chrześcijańskie postawy,
które budują w nas prawdziwego człowieka. Nie tylko groźby i kary przemieniają nas, ale również Boże miłosierdzie. To głoszenie miłosierdzia stało
się głównym zadaniem chrześcijanina w dzisiejszym świecie. Ono umożliwia
człowiekowi powrót do Ojca. Prawo do miłosierdzia mają wszyscy, nawet
najbardziej zatwardziali grzesznicy, jeśli tylko żałują za grzechy i ufają Bogu23.
Myśl ta płynie z przekonania, że miłosierdzie otwiera wszystkie, nawet najbardziej oporne serca, dając im nowy początek i nowe szanse24. Każdy, kto doświadcza bądź doświadczył Bożego miłosierdzia, odnajduje nawet po długim
czasie nowe życie i nową motywację25.
W teologii pojawiają się różne głosy odnośnie do problemu pojawienia
się tego wielkiego daru od Boga, jakim jest miłosierdzie. Niektórzy teologowie upatrują, że to pojawienie się grzechu doprowadziło do zrodzenia się
miłosierdzia, ponieważ wcześniej nie było ono potrzebne Bogu, gdyż była
w Nim tylko miłość. Także z nauki św. Tomasza wiadomo, że miłosierdzie
Boże jest ściśle związane z ludzką nędzą26. Jeżeli wiąże się z nim ludzka niedola, to możemy śmiało stwierdzić, że jest tam również miejsce na nie tylko
ludzką, ale przede wszystkim boską nadzieję na wydobycie się z wszelkiego zła.
Miłosierdzie nie łączy się ściśle z pomocą, ale jest ono ucieczką i schronieniem
dla wszystkich dusz, a szczególnie tych, którzy się pogubili w swoim życiu27.
Patrząc z innego punktu widzenia, możemy stwierdzić, że Bóg objawia
siebie człowiekowi od początku stworzenia przez miłosierdzie. Dostrzegamy
to zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie. Śmiało można stwierdzić,
za biskupem Kazimierzem Romaniukiem, że miłosierdzie Boże jest jednym
z większych i podstawowych tematów teologii biblijnej28. Zajmuje ono ważne
miejsce w nauce dzisiejszego Kościoła.
Mówiąc o Bożym miłosierdziu, należy wspomnieć o Kościele, który również jest jego przejawem. To w nim głoszone jest miłosierdzie Boże. Św. Jan
Paweł II stwierdza, że „Kościół wyznaje miłosierdzie Boga samego, Kościół
nim żyje w swoim rozległym doświadczeniu wiary, a także w swoim nauczaniu
Por. E. Boniewicz, Głośmy orędzie Bożego miłosierdzia, Częstochowa 2000, s. 11.
Por. W. Hryniewicz, Dramat nadziei..., s. 187 – 189.
25
Por. Tamże, s. 189.
26
Por. M. Bernyś, Miłosierdzie..., s. 47.
27
Por. L. Balter, Kult Miłosierdzia Bożego w świetle „Dzienniczka” bł. Faustyny, w: Miłosierdzie
źródłem nadziei, red. J. Oleszko, Ząbki 1998, s. 13.
28
Por. K. Romaniuk, Biblijny traktat o miłosierdziu, Ząbki 2004, s. 250.
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– wpatrując się wciąż w Chrystusa, koncentrując się na Nim, na Jego życiu
i Ewangelii, na Jego krzyżu i zmartwychwstaniu, na całej Jego tajemnicy”29.
Wynika z tego, że Kościół nie może istnieć czy też działać i rozwijać się bez
głoszenia nauki o Bożym miłosierdziu, które jest nieskończone.
Głosząc miłosierdzie, Kościół głosi również nadzieję powtórnego przyjścia Jezusa oraz nadzieję na lepszą przyszłość. Nie można oderwać miłosierdzia
od nadziei. Te dwa aspekty Bożej miłości ściśle ze sobą współpracują. „Kościół
nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga
wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością, i jakie jej zagraża”30. Jest to
bez wątpienia podstawowe zadanie wspólnoty Kościoła.
Bóg jest miłosierdziem, które nas stwarza, odkupuje, wydobywa z nicości,
ratuje od zła i prowadzi do szczęścia31. Święty Jan Paweł II podkreślił, że tylko
„w miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój a człowiek szczęście”32. Jest ono więc
potrzebne każdemu z nas, by w pełni być człowiekiem Bożej radości. Dalej
podkreśla, że tylko wyobraźnia Bożego miłosierdzia pozwala dostrzec w twarzy
Jezusa Chrystusa twarz Dobrego Ojca, który przemawia do ludzkiej wyobraźni
przez konkretne czyny i słowa: „wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40)33. Jeżeli człowiek w ten
sposób zrozumie istotę Bożego miłosierdzia, to może mieć niezachwianą nadzieję na zbawienie. Ma ono zatem wymiar pozytywny i buduje w człowieku
pozytywne cechy.
Marian Kowalczyk podkreśla, że „ta właśnie prawda o Bogu – nieskończonej Miłości, aktualizowana nieustannie dzięki ludzkiej wyobraźni miłosierdzia, staje się ostatecznym źródłem nadziei świata i drogowskazem naszej
odpowiedzialności za świat, który ma się stawać nowym stworzeniem”34. Jak
podkreśla święty Jan Paweł II, wyjaśnienia tajemnicy Bożego miłosierdzia domagają się ludzkie serca, ich nadzieje i cierpienia, ich zwątpienia i oczekiwania35. Dlatego z ufnością należy podjąć trud poszukiwania i przybliżania się do
tej rzeczywistości.
DiM, nr 13.
Tamże, nr 15.
31
Por. M. Kowalczyk, Papieskie zawierzenie miłosierdziu Bożemu w perspektywie ostatecznego
spełnienia zbawczej misji Chrystusa i Kościoła”, w: Bóg bogaty w miłosierdzie, red. L. Balter, Kolekcja Communio 15, Poznań 2003, s. 359.
32
Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy świętej z okazji konsekracji Świątyni Bożego miłosierdzia,
Kraków-Łagiewniki, 17 sierpnia 2002 r., w: Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski
2002, Poznań 2002, s. 18.
33
Tenże, Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej, Kraków-Błonia, 18 sierpnia 2002 r.,
w: Pielgrzymka Ojca Świętego…, s. 23.
34
M. Kowalczyk, Papieskie..., s. 366.
35
Por. DiM, nr 1.
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Zakończenie
Miłosierdzie Boże jest głęboko zakorzenione w Piśmie świętym i dokumentach Kościoła. Koresponduje z encykliką Dives in misericordia papieża św.
Jana Pawła II. W sposób szczególny to św. Faustyna Kowalska daje przykład
w jaki sposób otworzyć się na Jezusa Chrystusa, objawiającego miłosierdzie
Ojca i jak w Jego obliczu kontemplować tajemnice Boga. Przesłanie miłosierdzia prowadzi do Boga, który jest Bogiem bliskim, drżącym z pragnienia
przebaczenia człowiekowi grzechów i świadczenia miłości36.
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Znaczenie kultury
dla rozwoju człowieka
w nauczaniu Jana Pawła II1

Streszczenie:
Święty Jan Paweł II w czasie trwania swego pontyfikatu wiele uwagi
poświęcił rozwojowi człowieka na przestrzeni zmieniającej się historii
świata i ustrojów politycznych. Kulturę można określać jako celowe
i świadome działanie człowieka oraz jego wytwory jako istoty rozumnej
i wolnej. Początku ludzkiej kultury według Jana Pawła II należy szukać
Księdze Rodzaju. Kultura musi być oparta na mądrości i humanizmie.
Naród to wspólnota osób, połączona różnymi spoiwami lecz rolę nadrzędną spełnia kultura. Naród istnieje z kultury i dla kultury, stąd jego
wychowawcza rola dla ukazania aby żyć dla bardziej mieć. Jan Paweł
II w swoim nauczaniu o kulturze, własne rozważania rozpoczyna od
zasięgnięcia do korzeni naszej wiary i tego co leży na fundamencie całego stworzonego świata. Na przestrzeni całego pontyfikatu Jan Paweł II
w swoich przemyśleniach odwołuje się do własnej historii życia i miejsca, w którym dane mu było wzrastać.
Słowa kluczowe: kultura, Jan Paweł II, naród, UNESCO.

Święty Jan Paweł II w czasie trwania swego pontyfikatu wiele uwagi
poświęcił rozwojowi człowieka na przestrzeni zmieniającej się historii świata
i ustrojów politycznych. Czas w jakim przewodził Kościołowi to okres wprowadzania postanowień Soboru Watykańskiego II, gdzie ojcowie soborowi
dużą uwagę zwracali na związek wiary i kultury, bowiem ona nie tyle i nie
tylko jest owocem wiary, ale nim powinna być. Jednocześnie jest i powinna

w: M. Jaworska (red.), Doskonalenie kompetencji organizacyjnych a społeczno-ekonomiczny
rozwój innowacyjnej gospodarki, Katowice 2018, s. 79-83.
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być świadectwem wiary jako jej owoc2. W swojej ostatniej publikacji Pamięć
i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci będącej zbiorem refleksji filozoficzno historycznych, a także wspomnień papieża, porusza różne zagadnienia takie jak: demokracja, prawa człowieka, wolość, totalitaryzmy XX wieku
i rozwój kulturowy człowieka w odniesieniu do jednostki a nade wszystko kultury narodu. Jak uczy Jan Paweł II, Kultura jest właściwym sposobem istnienia
i bytowania człowieka. […] Kultura jest tym, przez co człowiek jako człowiek,
staje się bardziej człowiekiem: bardziej jest. […] Wszystko, co człowiek ma, o tyle
jest ważne dla kultury, o tyle jest kulturotwórcze, o ile człowiek przez to, co posiada, może równocześnie pełniej być jako człowiek, pełniej stawać się człowiekiem
we wszystkich właściwych dla człowieczeństwa wymiarach swego bytowania3.
W przytoczonej definicji, kulturę można określać jako celowe i świadome
działanie człowieka oraz jego wytwory jako istoty rozumnej i wolnej. Jest
ona przetwarzaniem natury ludzkiej, gdzie dążeniem jest jego wszechstronny
rozwój jako osoby, człowiek wypowiada się w kulturze, a kultura świadczy
o nim4.
Początku ludzkiej kultury według Jana Pawła II należy szukać Księdze
Rodzaju. Bowiem wszystko zostało zawarte w słowach: Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się
człowiek istotą żywą5. Owa istota żywa, jako swoje konstytutywne zadanie, ma
nadać całemu stworzeniu odpowiednie imię, po czym doświadcza samotności,
aż wreszcie zbuduje wspólnotę złożoną z mężczyzny i kobiety. Bóg stwarzając
człowieka na swój obraz i podobieństwo, przekazuje nakaz czynienia sobie
ziemi poddanej6. To podstawowa i najbardziej pierwotna definicja ludzkiej
kultury. Czynić ziemie poddaną, to odkrywać prawdę o sobie samym, aby
dzięki niej kształtować cały świat widzialny, i na tej postawie móc z niego
korzystać nie nadużywając go7. Księga rodzaju staje się podstawą tego co dzisiaj my nazywamy kulturą, pomaga ona w zrozumieniu tego odwiecznego
Synteza kultury i wiary jest wymaganiem nie tylko kultury, lecz także wiary […]. Wiara, która
nie staje się kulturą, jest wiarą nie w pełni przyjętą, nie w całości przemyślaną, nie przeżytą wiernie.
Jan Paweł II, List do kardynała Sekretarza Stanu Agostino Casaroli w związku z powołaniem do
życia Papieskiej Rady ds. kultury, Rzym, 20.05.1982. w: Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, Rzym 1986, s. 161.
3
Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO, Paryż, 2 czerwca 1980. w: Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia i homilie. Rzym-Lublin 1988, s. 55.
4
Por. Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO, Rzym-Lublin 1988, s. 55.
5
Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Stary Testament, Rdz 2,7,
wyd. Pallottinum, Poznań 2000.
6
Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Rdz 1,28, Poznań 2000.
7
Por. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, wyd. Znak, Kraków
2005, s. 85.
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zamysłu Boga. To tu odnajdujemy prawdę o samotności człowieka, podobieństwie stworzenia do Stwórcy, o zachwycie mężczyzny nad pięknem kobiety,
z którego to związku powstaje podstawowa komórka jaką jest małżeństwo,
jednoczona przeczystą miłością. Całość doświadczenia daje nam obraz tego,
czym jest miłość zrodzona z poznania dla kultury. Owa miłość i zachwyt staje
u początku wewnętrznej potrzeby człowieka, wyrażenia tego w sztuce. Bowiem
od samego zarania dziejów wpisany jest bardzo głęboko element piękna8. Doświadczenie to, jest niejako odbite w oczach Boga. Całe dzieło stworzenia, jawi
się jako dzieło dobre, tylko człowiek stworzony na obraz i podobieństwo jawi
się w całej pierwotnej niewinności i nagości przed grzechem pierworodnym
jako bardzo dobre9. Harmonia ta według Jana Pawła II to podstawy kultury,
później wyrażone w dziełach malarstwa, rzeźby, muzyki czy architektury.
W określeniu pojęcia kultury, Jan Paweł II odwołuje się do przemyśleń
Tomasza z Akwinu, autora komentarzy do pierwszej filozofii – Metafizyki Arystotelesa. Powołując się na słowa hominum genus arte et rationibus vivat, widzimy tu, iż człowiek posiada cechę nadrzędną wobec innych stworzeń. One to
zachowują się według norm zawartych w ich instynkcie. Człowiek zaś mogąc
się kierować rozumem, ma możliwość intelektualnego poznania, kieruje się
logiką10. Aby móc zrozumieć kulturę, trzeba ją nieustannie tworzyć, zrozumieć, iż jest ona właściwą formą życia człowieka, co wyróżnia go od reszty istot
widzialnego świata. To jedyna właściwa racja istnienia, potwierdzająca człowieczeństwo11. Nasuwa się tu jednoznaczna myśl, iż kultura ma być podstawą
do właściwego wychowania, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, poprzez przesunięcie akcentu z mieć na być. Wychowanie przez kulturę
uwydatnia, iż człowiek nie tylko ma żyć z drugim ale również dla drugiego.
Do tego procesu konieczna jest odpowiednia funkcja instytucji, która nie tylko będzie dysponentem środków, ale również rola wychowawcy, który swoją
osobą zbuduje odpowiedni autorytet moralny wśród swoich wychowanków.
Jednak jak potwierdza Sobór Watykański II, wychowanie to musi się dokonać w rodzinie: Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, w najwyższym stopniu
są zobowiązani do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych wychowawców. […] Dlatego rodzina jest pierwszą szkołą cnót

Por. Tamże, s. 87.
A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre, Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte
Starego i Nowego Testamentu, Rdz 1,31, Poznań 2000.
10
Tomasz z Akwinu, In Aristotelis libros Peri hermeneias et posteriorum analyticorum expositio,
Torino 1955, s. 147.
11
Por. Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO, Rzym-Lublin 1988, s. 54.
8
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społecznych, potrzebnych wszelkim społeczeństwom12. Nie można wychowania
ograniczyć jedynie do przekazywania wiedzy, bo jak zauważa Jan Paweł II,
mogło by to spowodować alienację wychowania i skupienie się na wyłącznym
posiadaniu co nie jest możliwe do zaakceptowania13.
Określenie bardziej być niż mieć i traktowanie człowieka osobowo wraz
z jego prawami przyczynia się do tworzenia prawdziwej kultury przeciwstawianej kulturze rozdartej14. Z punktu widzenia Kościoła, pozwala ona na
podjęcie działań ewangelizacyjnych w taki sposób aby pod żadnym pozorem
nie umniejszyć wcześniejszego dorobku, wypracowanego na przestrzeni wieków, w konkretnych warunkach i niezależnie od kulturowych uwarunkowań
i jednocześnie zachęcić do rozwoju osobowego15. Kultura należy do sformułowań, które nie posiadają jednoznacznego użycia w nauczaniu Kościoła. Pojęcie rozumiane jest jako styl życia zorientowany na prawdę, która kształtuje
człowieka. Jan Paweł II naucza iż.: Bez perspektywy transcendentalnej, bez zmysłu przekraczania widzialnej rzeczywistości każda kultura pozostaje żałosnym
fragmentem, niczym wieża Babel. Nie można budować kultury, pomijając czy
uparcie odrzucając to, czym jest cultus – szacunek, poszanowanie. Człowiek niekulturalny i naród niekulturalny to człowiek i naród bez szacunku dla siebie,
dla bliźniego, dla świata, dla Boga16. Kultura w takim ujęciu musi być oparta
na mądrości i humanizmie17, gdzie traktuje się człowieka jako osobę, która
została obdarzona wartością bezwzględną, odkupiona przez Jezusa Chrystusa
z nieustannym dbaniem o wytrwanie w drodze do świętości. Człowiek ma
przekraczać samego siebie dla trwałego wcielenia w dzieła sztuki i myśli transcendentalnych wartości piękna i prawdy18. Mówiąc o kulturze, trzeba ją rozumieć

Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1968, s. 489.
13
Por. Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO, Rzym-Lublin 1988, s. 60.
14
Współczesna kultura czyni koniecznym nieustanny wysiłek syntezy danych i integracji wiedzy.
To prawda, że sukcesy nauki, których jesteśmy świadkami, są wynikiem specjalizacji poszukiwań.
Jeśli jednak nie równoważy jej refleksja zmierzająca do ukazania wzajemnych powiązań różnych
dziedzin wiedzy, powstaje ogromne ryzyko ukształtowania się „kultury rozdartej”, która byłaby
w istocie zaprzeczeniem prawdziwej kultury. Kultura jest bowiem do pomyślenia bez humanizmu i mądrości. Jan Paweł II, Przemówienie do Papieskiej Akademii Nauk, Rzym, 31.10.1992,
w: Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2008, s. 358.
15
Por. Jan Paweł II, Przemówienie do członków Papieskiej Rady do spraw kultury, Rzym
18.01.1983, w: Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2008, s. 300.
16
Jan Paweł II, Przemówienie do ludzi nauki i kultury, Praga 21.04.1990, w: Przemówienia
i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2008, s. 334.
17
Weigel G., Świadek nadziei – biografia papieża Jana Pawła II, Kraków 2005, s. 1023.
18
Jan Paweł II, List do kardynała Sekretarza Stanu Agostino Casaroli w związku z powołaniem
do życia Papieskiej Rady ds. kultury, Rzym, 20.05.1982. w: Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, Rzym 1986, s. 162.
12
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jako świat człowieka postrzegany w prawdzie o nim, jego życiu, celu i miejscu
w świecie.
Człowiek żyjący w konkretnym miejscu i czasie musi uświadomić sobie,
iż kultura narodu jest fundamentem jego suwerenności19. Bowiem według
Jana Pawła II, naród to wspólnota osób, połączona różnymi spoiwami lecz
rolę nadrzędną spełnia kultura. Naród istnieje z kultury i dla kultury, stąd jego
wychowawcza rola dla ukazania aby żyć bardziej niż mieć20. Kultura stanowi
dobro całego narodu, ukazuje jego godność i wielkość21. Dzięki pracy przedstawicieli świata kultury, służą oni trwaniu narodu, pomimo różnych trudności związanych ze zmianami historycznymi i systemami politycznymi. Kulturę
całego narodu charakteryzuje nieustanne poszukiwanie prawdy obecne w każdym pokoleniu.
Jan Paweł II w swoim nauczaniu na polskiej ziemi podkreśla, iż są cztery
zasadnicze sprawy związane z kulturą: twórcy kultury, kultura jako wspólne
dobro narodu, znamię chrześcijańskie kultury polskiej oraz zachęta do pielęgnowania dóbr aby pomnażać dziedzictwo narodowe22. Twórcą tego co
określa się mianem kultury zawsze jest człowiek, posiadający wolną wole i rozum, dzięki czemu tworzy dobro narodowe przy jednoczesnym samorozwoju,
tworząc siebie przez pracę myśli, serca i woli. Dzieło to dokonuje się wespół
z innymi, przez co dochodzi do współpracy i komunikacji. W tworzeniu kultury współdziałają wszystkie elementy i płaszczyzny osobowości człowieka: jego
inteligencja, pomysłowość, uzdolnienia manualno – techniczne, pamięć, wyobraźnia, zdolność przewidywania, samoświadomość i doświadczenie; kulturotwórcza
aktywność człowieka jest realizacją możliwości zawartych w naturze bytu ludzkiego23. Człowiek jest obecny we wszystkich formach kultury, czego nie posiada

Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli świata kultury w kościele Świętego Krzyża, Warszawa 13.06.1987, w: Pielgrzymki do Ojczyzny: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999,
2002. Przemówienia i homilie, Kraków 2005, s. 529.
20
Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli świata kultury zgromadzonych w Teatrze Narodowym, Warszawa 08.06.1991, w: Pielgrzymki do Ojczyzny: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995,
1997, 1999, 2002. Przemówienia i homilie, Kraków 2005, s. 737.
21
Nie dopuszczajcie, aby ta podstawowa suwerenność stawała się łupem jakichkolwiek interesów
politycznych czy ekonomicznych. Nie dopuszczajcie, aby padła ofiarą różnego rodzaju totalitaryzmów, różnego rodzaju imperializmów czy hegemonii, dla których liczy się tylko jako przedmiot dominacji, a nie jako podmiot własnego człowieczego bytowania […] Czyż nie brak na mapie Europy
i świata narodów, które mają swoją wspaniałą historyczną suwerenność płynącą z własnej kultury,
a równocześnie są pozbawione pełnej suwerenności. Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO,
Rzym-Lublin 1988, s. 62.
22
Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha, 03.06.1979,
w: Pielgrzymki do Ojczyzny: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. Przemówienia
i homilie, Kraków 2005, s. 41.
23
Kowalczyk S., Aspekt filozoficzny kultury, w : Encyklopedia Katolicka, t. 10, kol. 190.
19
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świat pozaludzki z powodu braku uwarunkowań ontologicznych takich jak:
myślenie, kreatywność i wolność. Ta właściwość powoduje, iż człowiek dzięki
swej różnorodności i możliwości twórczych, przewyższa świat w którym dano
mu bytować, stąd człowiek nie może obejść się bez kultury24. Kultura polska jest
dobrem całego narodu oraz fundamentem życia duchowego. To ona dzięki
swej różnorodności stanowi naszą tożsamość narodową i wyodrębnia spośród
innych narodów. Jej siła oddziaływania jest silniejsza niż siła materialna, granice państwa czy ustroje polityczne. W dziejach kultury polskiej odzwierciedla
się dusza narodu. Żyją w nich jego dzieje. Jest ona nieustającą szkołą rzetelnego
i uczciwego patriotyzmu. Właśnie dlatego też umie stawiać wymagania, umie
podtrzymywać ideały, bez których trudno człowiekowi uwierzyć w swoją godność i siebie samego wychować25. Kultura ta od samego początku ma charakter
chrześcijański. Widzimy to między innymi w dziedzictwie narodowym, czego
szczególnym świadkiem jest pierwszy zachowany w języku polskim tekst hymnu Bogurodzica. Sakrament chrztu przyjmowany przez tysiąclecie odbija niezatarte znamię zarówno w twórczości artystycznej, malarstwie, poezji, rzeźbie.
Jan Paweł II świadczy, iż naród polski swoją duchową formację zawdzięcza od
początku polskiej kulturze, polskiej literaturze, polskiej muzyce, plastyce, teatrowi – polskiej historii, polskim tradycjom chrześcijańskim, polskim szkołom, polskim uniwersytetom […]Równocześnie zaś pragnę dziś stanąć przed wami z tym
dziedzictwem, jako wspólnym dobrem wszystkich Polaków, a zarazem z wybitną
cząstką europejskiej i ogólnoludzkiej kultury. I proszę was: Pozostańcie wierni
temu! Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy! Przechowujcie to dziedzictwo!
Pomnóżcie to dziedzictwo! Przekażcie je następnym pokoleniom!26.
Jak widzimy Jan Paweł II w swoim nauczaniu o kulturze, własne rozważania rozpoczyna od zasięgnięcia do korzeni naszej wiary i tego co leży
na fundamencie całego stworzonego świata. Bez refleksji czysto biblijnej nie
jest możliwe pełne zrozumienie kim jest człowiek i jakie jest jego miejsce
w świecie. Władza dana człowiekowi przez samego Boga do czynienia sobie ziemi podanej, pozwala na rozpoczęcie tworzenia dzieła, które możemy
określać mianem kultury. Na przestrzeni całego pontyfikatu Jan Paweł II
w swoich przemyśleniach odwołuje się do własnej historii życia i miejsca,
Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli intelektualistów chilijskich, Santiago,
03.04.1987, w: Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia i homilie. Rzym-Lublin 1988,
s. 403.
25
Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha, 03.06.1979,
w: Pielgrzymki do Ojczyzny: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. Przemówienia
i homilie, Kraków 2005, s. 42.
26
Tamże, s. 42.
24
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w którym dane mu było wzrastać. Tragiczne doświadczenie wojny, systemów
totalitarnych oraz pasja do aktywnego tworzenia kultury spowodowały tak
mocny akcent w podejmowanym temacie.
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NAUKA KERYGMATYCZNA
WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA1

Abstrakt:
Kościół powszechny to wspólnota ludzi wierzących. To, co wyróżnia go
spośród innych grup społecznych to rzeczywista i realna obecność Jezusa Chrystusa. To miejsce gdzie dokonuje się w sposób szczególny nowa
ewangelizacja, która w życiu parafii pełni rolę impulsu do budowania
w wiernych wiary, czci Bożej i miłości. Przepowiadanie w Kościele dokonuje się w osobach biskupów, kapłanów, diakonów. Nowa ewangelizacja skupia ludzi wiernych, którzy świadectwem swojego życia świadczą
o Jezusie Chrystusie. Zarówno w rodzinie, jak i w domowym Kościele,
głoszenie Ewangelii musi odnaleźć swoje odzwierciedlenie w codzienności. Jedna i druga komórka powinny ze sobą ściśle współpracować
w dziele Nowej ewangelizacji.
Słowa kluczowe: Nowa ewangelizacja, rodzina, kerygmat, Lumen
Gentium, Kościół.

Wstęp
Kościół powszechny składa się z wielu Kościołów partykularnych, przede
wszystkim z diecezji. Te natomiast „zbudowane” są z wielu grup lokalnych,
które nazywamy parafiami. Jak czytamy w dokumenty soborowe: „Kościół
ze swoimi przymiotami jest obecny we wspólnocie parafialnej, tak że może
ona być nazwana Kościołem Chrystusowym”2. Tym jednak, co stanowi
Kościół Kościołem, „jest przede wszystkim tajemnicza obecność Chrystusa

w: M. Jaworska (red.), Socjologiczno-psychologiczne wyzwania w międzynarodowych badaniach naukowych, Katowice 2018, s. 107-113.
2
Por. KL 7; KK 26.
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zmartwychwstałego i Jego Ducha w głoszonym słowie Ewangelii oraz w sakramentach”3. Parafia, jak Kościół Powszechny, ma charakter misyjny, ma
te same zadania ewangelizacyjne, pełni te same funkcje, co Chrystus i cały
Kościół, czyli: profetyczną, kapłańską i pasterską. Dlatego możemy zaryzykować stwierdzenie, że uprzywilejowanym miejscem do głoszenia Dobrej
Nowiny jest parafia, jako Kościół Chrystusowy, ponieważ „przepowiadanie
słowa uobecnia Chrystusa i Jego zbawcze dzieło oraz tworzy i jednoczy ludzi
wierzących”4. Z tego wynika, że nowa ewangelizacja w życiu parafii pełni rolę
impulsu do budowania w wiernych postawy wiary, czci Bożej i miłości. Niestety dziś, na poziomie duszpasterskim zamiast głoszenia słów Jezusa częściej
rozmawia się „o problematyce społecznej, politycznej, o zjawiskach kulturowych, ekonomii, itp.”5.
Podstawy kerygmatu
Zanim przejdziemy do przepowiadania w Kościele, warto zastanowić się
co mamy przepowiadać. Odpowiedź niby prosta: Ewangelię Jezusa Chrystusa.
Nauka Kościoła nazywa ją kerygmat. Jest to głoszenie śmierci Pana Jezusa
i ogłaszaniem Jego zmartwychwstania, co stanowi fundament życia chrześcijańskiego i pierwszy krok w procesie ewangelizacji, aby narodzić się na nowo.
Dlatego św. Paweł głosi: Nie wstydzę się Ewangelii, która jest mocą Bożą dla
zbawienia każdego, kto wierzy6.
Treścią kerygmatu jest sam Chrystus – potomek Dawida, prawdziwy
Bóg i człowiek, który:
1. Umarł za nas i za nasze grzechy.
2. Zmartwychwstał, abyśmy mieli życie.
3. Jest uwielbiony, po to, aby otrzymać i posłać Ducha Świętego oraz 		
wstawiać się za nami u Boga.
4. Jest Mesjaszem dającym Ducha Świętego.
5. Jest Panem, który posiada wszelką władzę na niebie i na ziemi.
6. Jest Zbawicielem – poza Jezusem nie ma zbawienia.
Kerygmat apostolski ukazuje boski plan zbawiania dla człowieka. Zawiera się w sześciu następujących tematach:

3
4
5
6

Por. W. Hryniewicz, Nasza Pascha z Chrystusem, t. II, Lublin 1987, s. 182.
Zob. SdK, nr II.1, s.17.
Por. G. Macchioni, Ewangelizacja w parafii, Kraków 1997, s. 16.
Rz 1,16.
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1. Boża Miłość – zbawienie wypływa z miłości Boga, który przejął
inicjatywę.
2. Grzech – uniemożliwia objawienie się miłości Bożej. Człowiek nie
może zbawić się sam.
3. Zbawienie w Jezusie – przez Jego śmierć, zmartwychwstanie
i uwielbienie.
4. Wiara i nawrócenie – człowiek odpowiada wiarą, ogłaszając Jezusa
Zbawicielem i Panem.
5. Duch Święty – otrzymuje się nowe wylanie Ducha Świętego.
6. Wspólnota – wejść do wspólnoty, aby żyć w Ciele Chrystusa jako
aktywny wierny7.
Przepowiadanie w Kościele
Wiara jest fundamentem i źródłem uświęcenia, jest początkiem zbawienia.
Jak pisał św. Paweł w Liście do Rzymian wiara rodzi się, ugruntowuje się i ożywia dzięki głoszonemu słowu Bożemu (por. Rz 10, 14-18). Dlatego tak ważna
jest posługa nowej ewangelizacji, nowego głoszenia Słowa Bożego – nowego
w metodach i w zapale – w życiu parafialnym. To przepowiadanie ma za zadanie budzić w wiernych wiarę nie tylko intelektualistyczną czy wiedzę religijną; lub emocjonalną. Ewangelizacja ma budzić nie jednorazowy akt wiary, ale
„trwałą dyspozycję intelektualną, wolitywną i emocjonalną, głębokie przekonanie, szczerą wolę i konkretne zachowanie życiowe”8.
Przepowiadającymi słowo Boże są przede wszystkim biskupi, „do nich
należy w pierwszej kolejności głoszenie Ewangelii w całym Kościele i na całym świecie”9 i oni są „autentycznymi nauczycielami oraz zwiastunami wiary”10 oraz „na nich ciąży obowiązek troski o szerzenie Ewangelii”11. Natomiast
z „biskupami w tej posłudze łączą się na mocy święceń kapłani i diakoni”12.
Przepowiadanie słowa Bożego w parafii ma miejsce przede wszystkim
w czasie homilii, która jest głoszona w ramach liturgii i stanowi jej centralną część. Zasięg takiego przepowiadania jest duży, dlatego duszpasterze winni
przygotowywać ją na podstawie kerygmatu.
Por. http://www.sms.sandomierz.opoka.org.pl/index.php/2014-02-05-16-01-27/pomocekatechetyczne?download=8:konspekt-katechezy-nowa-ewangelizacja-szs.
8
Por. A. Lewek, Nowa ewangelizacja…, Katowice 1995, s. 207.
9
Por. KK 25.
10
Por. tamże 25; DOK 222.
11
Por. KK 23, 24.
12
Por. EN 68.
7
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Głoszenie homilii ma być nie tylko opowiadaniem o Jezusie, przekazywaniem Jego nauki, ale ogłaszaniem Jego samego, żyjącego Zbawiciela, który jest obecny w życiu każdego człowieka i go wspiera. Ale też głoszeniem
Chrystusa, który domaga się odpowiedzi od człowieka przez wiarę i konkretną
postawę moralną.
Kapłan głoszący z kościelnej ambony winien wzbudzić w wiernym tęsknotę za Bogiem, docierając do najgłębszych pokładów jego ducha, nazywając
po imieniu jego problemy, werbalizując nurtujące go pytania o sens życia,
o rzeczy ostateczne i dać na nie odpowiedź, sięgając do chrześcijańskiego
objawienia.
Skutki przepowiadania
Owocne przepowiadanie Słowa Bożego w mocy Ducha Świętego powinno rodzić w parafianach potrzebę głębszego zrozumienia i otwarcia się na
tajemnice Boga. Dlatego niesamowicie ważną rolę odgrywa katecheza parafialna, której zadaniem jest „doprowadzić wiernych do osobowego przylgnięcia do Chrystusa i odpowiedzialnego włączenia się we wspólnotę chrześcijańską”13, co jest podstawowym owocem głoszonego kerygmatu.
Skuteczność i owocność ewangelizacyjnej posługi katechetycznej jest uzależniona nie tylko od bogactwa treści, ale też od takiego sposobu prowadzenia
katechezy, który umożliwia osiągnięcie celów formacyjnych i celów formacyjnych. Różnorodność form i metod nauczania chroni katechezę przed nudą
i sprzyja rodzeniu się pozytywnych doświadczeń wśród katechizowanych. Na
gruncie parafialnym skuteczną formą katechizowania ewangelizacyjnego jest
zainicjowanie <<Szkoły Słowa Bożego>>. Jej celem jest wprowadzenie w praktyce lectio divina, czyli „nauczenie wiernych osobistego spotkania z tekstem biblijnym, a przez to wprowadzić w modlitwę i pełnię życia chrześcijańskiego”14.
<<Szkoła Słowa Bożego>> pomaga w procesie rozeznawania duchowego, uczy
jak żyć w spotkaniu ze spisanym Słowem, które później staje się spotkaniem
i relacją z Jezusem – Bogiem.
Zwraca się uwagę, by katechezą parafialną objąć osoby dorosłe, co „zagwarantowałoby nie tylko tworzenie na terenie parafii dojrzałych wspólnot,
lecz także zapewniło większą skuteczność katechezy dzieci i młodzieży”15.
C. Parzyszek, Znaczenie nowej ewangelizacji dla odnowy współczesnego świata, Ząbki 2012,
s. 256.
14
Por. J. Kochel, Katecheza ewangelizacyjna…, Opole 1999, s. 178.
15
Por. K. Misiaczek, Katecheza parafialna – rzeczywistość i oczekiwania, w: Komunikacja
w trzecim tysiącleciu, pr. zb. pod red. S. Dziekoński, Episteme 6 (2000), s 70-71.
13
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Istotnym jest prowadzenie katechezy o charakterze ewangelizacyjnym,
w której konieczne jest „formowanie świętości i komunii miłości, czyli wyjścia
z religijności spłyconej i zawężonej, zachęcając jednocześnie do naśladowania
Chrystusa, otwarcia się na drugiego człowieka i włączenia w chrześcijańską
przemianę świata”16. Nowa ewangelizacja w życiu parafii przejawia się nie tylko poprzez podejmowanie działania, ale również dzięki świadectwu braterskiego życia, jakim sama żyje, oraz obrazowi, jaki ukazuje.
Sposoby ewangelizacji
Głównym sposobem ewangelizacji jest świadectwo życia. Tak i w rodzinie, jako domowym Kościele, głoszenie Ewangelii musi odnaleźć swoje odzwierciedlenie w codzienności, „w świadectwie wiary, które jest przejawem
funkcji nauczycielskiej. Świadectwo to winno dotyczyć najpierw najbliższych,
a następnie wpływać również na otoczenie”17. Całe życie małżeńskie i rodzinne ma być wyznawaniem wiary. Rodzina w ten sposób staje się szkołą praktycznego głoszenia Ewangelii, praktycznej ewangelizacji; członkowie rodziny
będą świadkami Chrystusa zmartwychwstałego <<(…) aż po krańce ziemi>>
(Dz 1, 8) oraz „prawdziwymi misjonarzami miłości i życia”18. Realizowanie
przez rodzinę chrześcijańską takiej misji „stanie się lekarstwem na ochładzanie klimatu wiary i laicyzacji”19 oraz „środkiem uświęcania oraz przemiany
społeczeństwa”20.
Rodzina w dziele ewangelizacji
Rodzina chrześcijańska, jak widać, potrzebuje ewangelizacji. To ewangelizacja prowadzi do uświadomienia jej fundamentalnej roli w życiu jednostki,
społeczeństwa i Kościoła21. W zależności jednak od tego, „w jakim stopniu
przyjmie ona Ewangelię i dojrzeje w wierze, stanie się również wspólnotą, która

S. Dziekoński, Ewangelizacja w podstawowych środkach katechetycznych, w: Ewangelizować
czy katechizować, pr. zb. pod red. S. Dziekoński, Warszawa 2002, s. 224.
17
Por. I. Celary, Rezurekcyjny wymiar nowej ewangelizacji…, Opole 2004, s. 222.
18
FC 54.
19
Por. CA 68.
20
Por. FC 52.
21
(…) rodzinę, podobnie jak Kościół, należy uważać za pole, na które przynosi się Ewangelię
i z którego ona się rozkrzewia. Dlatego w łonie rodziny świadomej tego zadania, wszyscy jej członkowie ewangelizują, a także podlegają ewangelizacji. Rodzice nie tylko dzielą się z dziećmi Ewangelią,
ale mogą od nich odebrać tę Ewangelię wyrażoną głęboko życiem. Rodzina staje się głosicielką Ewangelii dla wielu innych rodzin oraz dla otoczenia, w którym żyje. EN 71.
16
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sama ewangelizuje”22. Obowiązek ewangelizowania w rodzinie i przez rodzinę
jest szczególnie naglący i potrzebny tam, gdzie prawodawstwo antyreligijne
celowo przeszkadza, lub uniemożliwia wychowanie w wierze, lub tam, gdzie
zakorzeniła się niewiara, jak też w tych miejscach, gdzie zeświecczenie społeczeństwa uniemożliwia prawdziwą praktykę życia religijnego. Z tego wynika,
że rodzina chrześcijańska jest nie tylko przedmiotem ewangelizacji, ale również,
i to głównie, jej podstawowym podmiotem. O tym mówił przed laty św. papież Jan Paweł II: „Są dwa aspekty wyraźnie uzupełniające się, które wskazują na podwójny rytm, niejako oddech każdej rodziny religijnie żywotnej:
ku niej zdąża Ewangelia i z niej wychodzi. Otrzymać i dawać, otrzymać, aby
dawać! (…) Tak, rodzina, która otrzymała wiarę, rodzina naprawdę chrześcijańska jest jakby zaplanowana do przenoszenia na drugich wiary, którą
sama posiadła. Rodzina chrześcijańska jest zdolna do ewangelizacji i z istoty
swojej jest misyjna”23. Specyficzny rodzaj ewangelizowania rodziny nie polega
na głoszeniu wielkich przemówień, czy teoretycznych wykładów. Polega on
na codziennej miłości wypływającej z prostoty i świadectwem, które dajemy
o Jezusie każdego dnia”24.
Dlatego Kościół i rodzina współpracują w dziele ewangelizacji, „będąc
w ten sposób niejako żywym odbiciem oraz historycznym ukazaniem jego
tajemnicy”25. Aby móc w pełni odpowiedzieć na ten Boży zamysł i w sposób
pełny go zrealizować, „Kościół domowy potrzebuje stałej i dogłębnej ewangelizacji”26. Jak stwierdza ks. Idem, odwołując się do nauczania św. Jana Pawła
II, ten sposób ewangelizacji jest potrzebny i konieczny, po to, aby rodziny
żyły na wzór Rodziny Nazaretańskiej oraz, aby wyznawały wartości chrześcijańskie.”27. Należy uświadamiać rodziców, że katecheza i formacja parafialna
uzupełnia wychowanie religijne, które dokonuje się w domu. Praktyki te mają
pogłębić wiarę i przygotować do dawania świadectwa chrześcijańskiego życia.
Tę ewangelizacyjną misję rodziny możemy nakreślić na kilku płaszczyznach: tworzenie przez nią wspólnoty osób, służbę życiu, uczestnictwo w rozwoju społeczeństwa oraz w życiu i misji Kościoła.

Por. FC 52.
Por. Jan Paweł II, Rodzina w dziele ewangelizacji. Przemówienie do uczestników Zebrania
Plenarnego Kongregacji d.s. Ewangelizacji Narodów (16 X 1981), w: Nauczanie papieskie 1981,
t. 4, Poznań 1989, s. 184.
24
Por. Cz. Parzyszek, Nowa ewangelizacja…, Ząbki 2010, s. 341.
25
Por. J. Mariański, Między sekularyzacją a ewangelizacją, Lublin 2003, s. 125; por. FC 49.
26
FC 51.
27
Por. Ł. Idem, Ewangelizacja w rodzinie chrześcijańskiej w nauczaniu Jana Pawła II, SG,
t. XX, Gdańsk Oliwa 2007, s.284.
22
23
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Powiedzieliśmy o dwóch zadaniach rodziny, jednak śmiało możemy
stwierdzić, że dziś dzielenie się doświadczeniem wiary staje się priorytetem
w ewangelizacyjnej posłudze rodziny. Rodzina, jako podstawowa komórka
społeczna powinna być „pierwszą szkołą cnót społecznych, które stanowią
o życiu i rozwoju samego społeczeństwa”28. Jej zadania rodzinne na zewnątrz
mogą przejawiać się m.in. w podejmowaniu dzieł na rzecz służby społecznej,
np. pomoc ubogim. Inną formą może być „wyrażanie opinii w formie interwencji politycznej, czyli zabieganie, aby prawa i instytucje państwowe nie tylko
nie naruszały praw oraz obowiązków rodziny, ale by je popierały i pozytywnie
broniły”29. Innym sposobem głoszenia Dobrej Nowiny we własnym środowisku poprzez relacje z sąsiadami, rodziną, przyjaciółmi, kolegami z pracy, itp.
Rodziny chrześcijańskie świadczą o żywym Jezusie poprzez wierną obecność
na niedzielnych Eucharystiach, włączenie się w działalność formacyjną, przez
uczestniczenie w spotkaniach grup, wspólnot parafialnych.
W Familiaris cosortio możemy odnaleźć stwierdzenie, że każda rodzina
jest wbudowana w Kościół powszechny i jest powołana do budowania Królestwa Bożego w dziejach. Prawdziwie głoszą Zmartwychwstałego Jezusa te
rodziny, które posiadają konkretną duchowość chrześcijańską, czyli posiadające żywy i osobisty kontakt z Chrystusem. On Niego wierni mogą czerpać
nadzieję, wiarę, miłość do wszystkich ludzi. Mogą uczyć się również misyjnej odpowiedzialności i mieć motywację30. Podobnie mówił św. Jan Paweł II
podkreślając, że wyzwania, którymi na co dzień żyje rodzina chrześcijańska
domagają się konkretnej odpowiedzialności w realizacji chrześcijańskiego
kerygmatu. Należy doprowadzić do tego, aby coraz więcej rodzin odkryło
w sobie duchowość chrześcijańską i zaczęło nią żyć każdego dnia31.
Zakończenie
Reasumując, w niniejszej części chciano ukazać znaczenie ewangelizacji
w życiu Kościoła i rodziny. Niemożliwe jest ukazywanie istnienia Kościoła
w oderwaniu od życia rodzinnego. Bardzo mocno na to wskazują dokumenty
Kościoła Familiaris consortio czy Lumen Gentium. Tocząca się walka o definicję rodziny skłania ludzi wierzących do jeszcze większego świadectwa życia

Por. FC 42.
Por. I. Celary, Rezurekcyjny wymiar nowej ewangelizacji…, Opole 2004, s. 231.
30
Por. Cz. Parzyszek, Nowa ewangelizacja…, Ząbki 2010, s. 344.
31
Por. Jan Paweł II, Rodzina w wielkiej wspólnocie wierzących .Przemówienie do rodzin 12 X
1980 r., w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, III (1980), t. 2, Poznań-Warszawa 1986, s. 465.
28
29
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wiarą i ukazywania chrześcijańskich korzeni definicji rodziny. To w niej człowiek może rozwijać się duchowo i intelektualnie.
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zbawienie dla wszystkich1

Abstrakt:
Zbawienie dla wszystkich połączone jest z cnotami: odwagą, pokorą, solidarnością między ludźmi. Człowiek nie może żyć bez nadziei.
W swej nadziei człowiek dąży ku przyszłości, która może przyjść do niego jedynie jako łaska. Człowiek został powołany do nadziei. Nadzieja
skupia się na Bogu oraz na Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi. Sąd dokonuje się we
wnętrzu osoby, a nie między ludźmi. Sąd wewnętrzny, który na nas czeka u progu wieczności jest spotkaniem z oczyszczającym Chrystusem,
pełnym miłości i miłosierdzia. Chrześcijanie do dziś wiedzą, że mają
przed sobą przyszłość, której co prawda nie znają, ale mają też pewność,
że ich życie nie skończy się w próżni.
Słowa kluczowe: nadzieja, zbawienie, teologia, sąd.

Wstęp
Nadzieja zbawienia dla wszystkich ściśle wiąże się z cnotami: odwagą,
pokorą, solidarnością między ludźmi. Nie jest ona rzeczywistością statyczną,
ale dynamiczną. Ciągle szuka zrozumienia, chce w pełni zrozumieć, czym jest
tajemnica ludzkiej wolności, która jest zdolna odrzucić Bożą miłość. Człowiekowi nie wystarcza przeszłość – nawet najpiękniejsza, ale kieruje się on ku
przyszłości, która wymaga nadziei2. Prowadzi ku rzeczywistości, w której nie
będzie już lęku, zła, cierpienia, ale będzie panował pokój i radość.

[w:] G. Świecarz, Zagadnienie nadziei w polskojęzycznejliteraturze teologicznej w latach 2000
– 2010, Łódź 2020.
2
Por. S. Kowalczyk, Kim jest człowiek?, Wrocław 1992, s. 129.
1
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Trudno jest żyć bez nadziei. Bez niej człowiek staje się zamknięty dla
rzeczywistości transcendentalnej. Ona nie zawodzi i zawieść nie może3. Nadzieja oznacza, że człowiek oczekuje od przyszłości czegoś, co jest mu jeszcze obce. Szuka, by odnaleźć tę rzeczywistość4. Józef Tischner stwierdził, że
„podstawowym wymiarem nadziei jest skierowanie jej ku przyszłości”5. Jest
ona dla nas również duchową siłą, dzięki której możemy pokonać przeszkody
teraźniejszości. To ona nadaje życiu siłę i moc. A zatem człowiek żyje dopóty,
dopóki do czegoś dąży, ma pewność, że jest powołany do realizowania siebie
w przyszłości. To oczekiwanie nie powinno być biernie, ale twórcze.
Nadzieja w ujęciu eschatologicznym
Podstawowe pragnienia człowieka często sięgają ponad ziemską rzeczywistość. Stąd prawo do mówienia o nadziei w kontekście eschatologii. W swej
nadziei człowiek dąży ku przyszłości, która może przyjść do niego jedynie
jako łaska. Mieć nadzieję oznacza żyć nadzieją6. Człowiek jest nieustannie
w drodze i pragnie lepszej przyszłości, która staje się fundamentem nadziei.
Przedmiotem nadziei jest dobro, które wymaga trudu i wyrzeczenia7. Nadzieja to usilne szukanie dobra nieobecnego, przyszłego i nieraz trudnego,
ale możliwego do osiągnięcia8. Tym dobrem jest Bóg i wspólnota życia z Nim
w przyszłości. Nadzieja pozwala żyć w teraźniejszości, a zarazem patrzeć optymistycznie w przyszłość. Prowadzi do pełnego zaufania Bogu i oczekiwania na
Jego nadejście.
Brak Bożego fundamentu i nadziei życia wiecznego, jak podkreśla Sobór
Watykański II, prowadzą do uszczerbku godności ludzkiej oraz popadnięcia
w rozpacz. Człowiek pozostaje wtedy dla siebie zagadnieniem nierozwiązanym, niejasno uchwyconym9. Dzięki temu, że nadzieja ukierunkowuje nas na
przyszłość, przeciwstawia się beznadziei i rozpaczy. Wezwanie do nadziei jest
podstawowym zadaniem człowieka10. Można więc powiedzieć, że człowiek

Por. W. Hryniewicz, Bóg wszystkim…, s. 274.
Por. G. Kucza, Nadzieja jako centralna kategoria eschatologii chrześcijańskiej, Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 23 (2003), s. 73.
5
J. Tischner, Myślenie wg wartości, Kraków 1993, s. 480.
6
Por. G. B. Hume, Droga pielgrzyma, Warszawa 1987, s. 88.
7
Por. G. Kucza, Nadzieja…, s. 75.
8
Por. R. Kostecki, Tajemnica współżycia z Bogiem, Kraków 1983, s. 112.
9
Por. KDK, nr 21.
10
Por. J. Alfaro, Chrześcijańska nadzieja i wyzwolenie człowieka, Warszawa 1975, s. 20.
3
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został powołany do nadziei, która przewyższa nieraz jego własne możliwości,
ale daje też motywacje do dalszego działania11.
Prawo i obowiązek nadziei dla wszystkich
Hans Urs von Balthasar, na krótko przed swoją śmiercią, przypomniał
o prawie i obowiązku nadziei dla wszystkich12. Według Balthasara na ten problem zwraca uwagę Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium, w której przypomina, iż „wolą Boga i Jego zamiarem
jest zbawienie wszystkich ludzi”13. Zauważa również, że ci, „którzy bez własnej
winy nie znają Ewangelii Chrystusowej i Kościoła Chrystusowego, a szczerym
sercem szukają Boga i wolę Jego przez nakaz sumienia poznają, i starają się pod
wpływem łaski spełnić czynem, mogą osiągnąć życie wieczne”14. Nie jest to
jedyny dokument, który zwraca uwagę na tę prawdę. Na uwagę bowiem zasługuje Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium
et spes, w której czytamy, że Chrystus zbawi przez swoje zmartwychwstanie nie
tylko tych, którzy w Niego wierzą, ale również wszystkich ludzi dobrej woli,
w sercu których działa łaska15.
Na gruncie polskim bez wątpienia ważnym „teologiem nadziei” jest Wacław Hryniewicz, który swoją naukę opiera na motywach nadziei16. Patrzy on
szeroko na problem nadziei nie stawiając jej żadnych granic, aż dochodzi do
zagadnienia nadziei zbawienia dla wszystkich17. Jego zdaniem nadzieja ta nie
wygasła, chociaż w świadomości ludzi ma ona charakter pesymistyczny, który
ma swoje źródło w nauce św. Augustyna, postrzegającego świat jako nieustanną walkę potępionych z tymi, którzy należą do Boga18. Hryniewicz podkreśla
rolę Pisma świętego, na bazie którego kształtowały się jego poglądy i zainteresowanie Paschą Chrystusa, które przerodziły się w teologię nadziei19. Nadzieję na powszechne zbawienie Hryniewicz uznaje za charakterystyczną przede
wszystkim dla chrześcijaństwa wschodniego20.

Por. tamże, s. 29-30.
Por. V. Grossi, L. F. Ladaria, P. Lecrivain, B. Sesboüé, Człowiek i jego zbawienie, w: Historia
dogmatów, t. II, red. B. Sesboüé, Kraków 2001, s. 409.
13
KK, nr 16.
14
Tamże, nr 15.
15
Por. KDK, nr 22.
16
Por. W. Hryniewicz, Bóg naszej nadziei. Szkice teologiczno-ekumeniczne, Opole 1989, s. 9.
17
Por. tenże, Nadzieja zbawienia dla wszystkich, Warszawa 1990, s. 7.
18
Por. tenże, Czy tolerancja jest cnotą, RT 43 (1996), z. 2, s. 268-270.
19
Por. tenże, Dlaczego…, s. 175.
20
Por. E. Sienkiewicz, Już i jeszcze nie..., s. 323.
11
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W. Hryniewicz podkreśla, że tajemnica Paschy Chrystusa nie ogranicza
się tylko do wybranych, ale do wszystkich ludzi21. Płynie stąd wielka nadzieja
zbawienia dla wszystkich ludzi. Jeszcze bardziej podkreśla to ks. W. Hryniewicz mówiąc, że w przekazie biblijnym jest wystarczająco dużo optymizmu
o chrześcijańskiej powinności spodziewania się zbawienia dla wszystkich ludzi22.
W Ewangelii św. Jana czytamy: „Gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Według o. Hryniewicza oznacza to, że
Jezus wiedząc, że odniesie zwycięstwo nad grzechem, zapowiada ostateczne
zwycięstwo dobra23. Św. Jan podkreśla, co prawda, że Jezus Chrystus ostrzega przed sądem i gniewem Bożym, ale jednocześnie wypowiada słowa, które
tchną nadzieją na pojednanie z Bogiem (por. J 3,17). Uniwersalizm nadziei
można odnaleźć również w Apokalipsie św. Jana: „I ujrzy Go wszelkie oko
i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi” (Ap 1,7). Dotykamy tutaj powszechnej wizji zbawienia w odpowiedzi na
powszechną skruchę i żal w dniu ostatecznym – z powodu ukrzyżowanego
Chrystusa24. O. Hryniewicz podkreśla, że „pedagogia nadziei powszechnego
zbawienia pokazuje Boga o innym obliczu”25. On w swojej świętości nie lęka
się ludzkiego grzechu. Nie jest On Bogiem bezradnym, ale wychodzi naprzeciw ludzkim oczekiwaniom, przemienia ludzkie serca, przyciąga do siebie
i oczyszcza z wszelkiej nieprawości, bez ingerencji w ludzką wolność, ale przez
dobrowolne otwarcie serc.
Również św. Paweł ujawnia swoją wizję nadziei powszechnego zbawienia dla wszystkich. Ukazuje ją przede wszystkim w swoich listach. Pisząc do
Rzymian, wspomina o tym, że wizja Boga przemawia najbardziej jako miłość,
która nigdy nie ustaje (por. Rz 11, 32)26. Dzięki nadziei przybliżamy się do
Boga (por. Hbr 7,19). Uzasadnieniem tej nadziei jest ofiara, którą złożył Jezus. Nadzieja, o której pisze św. Paweł, „liczy przede wszystkim na Boga oraz
na Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego”27. Jednocześnie zachęca
on do trwania w nadziei, gdyż „godny jest zaufania ten, który dał obietnicę”
(Hbr 10,23). Należy wierzyć w to, że Bóg w swoim ogromnym miłosierdziu

Por. A. Wierzbicka, Co znaczy chrześcijańskie pojęcie ofiary? Rozmyślanie nad książką ks. Wacława Hryniewicza „Chrześcijaństwo nadziei”, Znak 56 (2004), nr 10, s. 88.
22
Por. W. Hryniewicz, Czy niewierzący mogą być zbawieni?, Znak 53 (2001), nr 12, s. 108-109
23
Por. tenże, Bóg ludzkiego dramatu – Bóg nadziei. Rozważania chrystologiczno-eschatologiczne,
Znak 44 (1992), nr 2, s. 45.
24
Por. tenże, Piekło i nadzieja, TPow 26 (1997), s. 8.
25
Tenże, Bóg wszystkim…, s. 257.
26
Por. tenże, Dramat nadziei zbawienia, s. 155.
27
Tenże, Bóg wszystkim…, s. 265.
21

48

ZBAWIENIE DLA WSZYSTKICH

przyciągnie ku Sobie i ocali wszystkich ludzi, a nie pozostawi ich bez pomocy28.
Już w samej nadziei, która przecież zawieść nie może, jesteśmy zbawieni (por.
Rz. 8,24). Św. Paweł mocno podkreśla, że Syn Boży pokonał śmierć, gdyż nie
podlegał jej prawu29. Dzięki temu Chrystus-Baranek zatriumfował nad śmiercią i pokonał Bestię symbolizującą szatana przy powtórnym przyjściu Jezusa
(por. Ap 5,6-14 i 19,11-21).
Według nauczania Karla Rahnera, Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi.
Czy jednak w odniesieniu do siebie samego ta powszechna wola zbawcza będzie skuteczna, czy też nie, nie można powiedzieć z pewnością. Można jedynie
mieć nadzieję, że tak. Skoro więc można mieć nadzieję na własne zbawienie,
należy także ową nadzieją objąć innych ludzi. Karl Rahner głosi, iż nic nie
powinno odebrać chrześcijanom nadziei, że na końcu czasów, na mocy Bożej
łaski, piekło nie będzie istniało. Chrześcijanie mogą mieć taką nadzieję, jeśli
w swym życiu brali pod uwagę przeciwną możliwość: ostateczne potępienie30.
Nadzieja powszechnego zbawienia – według Balthasara – jest nie tyle
możliwa, co nawet obligatoryjna. Często jednak błędnie odnosimy nadzieję, wyłącznie tylko do naszego osobistego zbawienia. Nadzieję jednak należy odnosić przede wszystkim do wielkich dzieł Boga, mających dotknąć całe
stworzenie31.
Ksiądz Edward Sienkiewicz podkreśla, iż nadzieja zbawienia dla wszystkich jest u Hryniewicza rozumiana jako dar Boga. Owa nadzieja jest określona
jako pokorna ufność w Boże miłosierdzie, w którym nie ma dla Boga ludzi
straconych na zawsze. Powszechne pojednanie może być natomiast całkowitą
radością Boga32.
Sąd Boży
Sąd – według Wacława Hryniewicza – dokonuje się we wnętrzu osoby,
a nie między ludźmi33. Jest on przede wszystkim pojednaniem z samym sobą
i z Bogiem. Ważne jest również spotkanie z Jezusem Chrystusem, który jest

Por. tenże, Nadzieja zbawienia a dramat…, s. 225 .
Por. A. Nalewaj, „I rozraduje się serce wasze”: J 16,22 w świetle encykliki „Spe Salvi” Benedykta
XVI i we współczesnej egzegezie biblijnej, w: Zbawienie w nadziei. Wokół encykliki „Spe Salvi”
Benedykta XVI, Olsztyn 2010, s. 85.
30
Por. P. C. Phan, Śmierć…, s. 117-118.
31
Por. Z. Danielewicz, Traktat…, s. 461.
32
Por. E. Sienkiewicz, Już i jeszcze nie…, s.332.
33
Por. W. Hryniewicz, Dlaczego…, s. 170.
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całą Prawdą (por. J 3,19; J 12,48)34. W rzeczywistości dokona się tylko jeden sąd, który dokona się po śmierci każdego człowieka, a równocześnie pod
koniec dziejów ludzkich35. Nie powinniśmy się go obawiać, ponieważ sąd
wewnętrzny, który na nas czeka u progu wieczności jest spotkaniem z oczyszczającym Chrystusem, pełnym miłości i miłosierdzia. Podstawą tej nadziei
jest perspektywa mocy Krzyża i Zmartwychwstania Jezusa oraz – sięgające
w wieczność – Jego przebaczenie (por. Łk 23,43)36. Podkreśla się, że Bóg
w swoim wielkim miłosierdziu nie odsunąłby się od człowieka. Oczekuje on
nadziei, która byłaby uzdrowieniem, przemienieniem doczesności i ostatecznym ocaleniem ludzkiej wolności mocą Chrystusowej Paschy, co stanowi
wyraz powszechnej idei zbawienia37. Gdyby tak nie było należałoby mówić
o porażce Boga, który nie jest w stanie pomóc człowiekowi w tak ważnym dla
niego momencie. Pogląd o żądzy potępienia stanowczo należy odrzucić.
Ksiądz Wacław Hryniewicz przede wszystkim chce przekonać swojego
odbiorcę, że nadzieję powszechnego zbawienia dla wszystkich da się przekonująco uzasadnić. Często podkreśla, że on sam jest świadkiem najdroższej nadziei, która go nie zawodzi38. Hans Urs von Balthasar również podejmuje tę
kwestię, w którą włącza się m.in. Paweł Lisicki. W swoich wypowiedziach
zwraca uwagę na podobieństwa między wspomnianymi teologami, ale nie zauważa też różnic między nimi39.
Pismo Święte nie odpowiada jednoznacznie na stawiany przez nas problem. Już Biblia podaje, że można w niej znaleźć „wypowiedzi mówiące o piekle (por. Mt 5,22. 29 n.; 10,28; 23, 33), wiecznej męce (por. Mt 25,46)
i ognistym jeziorze (por. Ap 19,20; 20,10; 21,8)”40. Ale najbardziej istotne
jest to, że Bóg również mówi o tym, że „pragnie, by wszyscy ludzie zostali
zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4). Lisicki podkreśla, że teksty
piekielne odnoszą się tylko do niektórych ludzi, zaś wypowiedzi zbawienne
muszą być i są interpretowane w różny sposób, a więc mogą też mówić o potępieniu jakiejś części ludzkości41.

34
Por. tenże, Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata. Zarysy chrześcijańskiej teologii paschalnej, t. III, Lublin 1991, s. 366.
35
Por. tenże, Bóg naszej…, s. 235.
36
Por. tenże, Krzyż w tajemnicy Boga, w: tenże, Bóg naszej…, Opole 1989, s. 60.
37
Por. tenże, Chrześcijaństwo nadziei, Kraków 2002, s. 360.
38
Por. tenże, Abym nie utracił nikogo… w kręgu eschatologii nadziei, Warszawa 2008, s. 35.
39
Por. P. Lisicki, Udręki nadziei. Kilka uwag o możliwości zbawienia powszechnego, Więź 40
(1998), nr 10, s. 119.
40
Por. R. Rynkowski, Nadzieję można uzasadnić inaczej, Więź 484 (1999), nr 2, s. 120.
41
Por. P. Lisicki, Udręki nadziei.., s. 121.
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Rzeczywistość eschatyczna jest pojmowana jako życie po śmierci. Utożsamia się ją ze spoczynkiem w wieczności. Istnieje związek rzeczywistości eschatycznej z doczesnością42. Przyglądając się zagadnieniu powszechnego zbawienia dla wszystkich widzimy, że Balthasarowi bliższa jest idea powszechnego
zbawienia, a „wypowiedzi piekielne pojawiają się – według niego – w ustach
Jezusa przedpaschalnego, wypowiedzi zbawienne (…) odnoszą się zaś do spełnionego na krzyżu dzieła odkupienia”43. Kardynał nominat podkreśla również,
że „nie można uprzedzać wyniku sądu, nie można mieć żadnej pewności”44 co
do ostatecznego zachowania Chrystusa wobec człowieka, a także nie wyklucza
lęku, który jest powiązany z nadzieją. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że
Sędzia jest również Zbawicielem. „To przeświadczenie jest podstawą nadziei,
która powinna się zadowalać kościelną modlitwą o zgodne z wolą Boga zbawienie wszystkich”45.
Człowiek może wybrać stan zatracenia, ponieważ otrzymał od Boga
dar wolności, z której może skorzystać. Z drugiej strony warto podkreślić, że
wbrew swojej woli nikt nie może być zbawiony. Wierzymy wiarą pełną nadziei
w powszechność zbawienia dlatego, że wierzymy w wolność człowieka i miłość
Boga. Pewność nadziei opiera się nie tyle na mądrości, co na Objawieniu46.
Zakończenie
Spór o nadzieję bez wątpienia będzie jeszcze długo trwał. Należy podkreślić, że nadzieja nie „kroczy” jedną drogą, ale ma ich wiele. Szanowanie
różnych źródeł nadziei jest fundamentem w polemice dotyczącej kwestii zbawienia. Jak podkreśla Corona Bamberg „nadzieja wnosi w największą nawet
bezsilność przekonanie, że nie wszystko stracone”47. Ona nie pozawala poddać się nawet w godzinie śmierci. Początkowo nadzieja życia po śmierci była
tym rysem, który odróżniał pierwszych chrześcijan od pogan. Chrześcijanie
do dziś wiedzą, że mają przed sobą przyszłość, której co prawda nie znają,
ale mają też pewność, że ich życie nie skończy się w próżni48. Ta postawa rodzi
w nas pewność, że życie przyszłe istnieje już teraz i możemy zaczątkowo w nim
uczestniczyć. Współczesny człowiek, ukierunkowany na budowanie cywilizacji
42
Por. K. Parzych-Blakiewicz, Eschatyczny wymiar doczesności w świetle encykliki „Spe Salvi”, w:
Zbawienie w nadziei. Wokół encykliki „Spe Salvi” Benedykta XVI, Olsztyn 2010, s. 127.
43
Por. P. Lisicki, Udręki nadziei.., s. 122.
44
H. U. von Balthasar, Czy wolno mieć nadzieję, że wszyscy będą zbawieni?, Tarnów 1998, s. 46.
45
R. Rynkowski, Nadzieję…, s. 123.
46
Por. W. Hryniewicz, Bóg wszystkim…, s. 255.
47
C. Bamberg, Lęk…, s. 66.
48
Por. M. Doldi, Niezawodna nadzieja, Sp 18 (2008), nr 4-5, s. 528.
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opartej na dobrobycie i wygodzie, często gubi szlak prowadzący do celu życia
doczesnego, którym jest życie wieczne – zbawienie. To jak postrzegamy życie
wieczne ma wpływ na naszą hierarchię wartości i postawy moralne człowieka. Problematyka eschatologiczna jest usuwana z naszego życia, gdyż kojarzy
się z cierpieniem, śmiercią, przez co życie po śmierci wydaje się być jedynie
tragedią49. W wymiarze eschatycznym ostatnie słowo zawsze należy do Boga,
który jest „większy od naszego serca i wie wszystko” (1 J 3,20) i nie pozostawi
człowieka samemu sobie, ale będzie go wspierał i mu pomagał.
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Jesus love for you teaching from
New and Old Testaments1

Abstract
The article presents the choice of man on earth towards heaven or hell.
It is not God who condemns man to hell, but man himself excludes
himself from the condition of heaven. In this way, he condemns to
eternal prison in the darkness, forever connected with torment and torture without any relief, break or comfort. Hell is the loss of a saving
relationship with God. It is a terrible torment for a man who forever
goes away. There are references to the new and the old will.
Keywords: Jesus, mistery, chirist, Church, Catholic, man, woman,
people, father

INTRUDUCTION
In the mystery of Christ, the fate of every human being is illuminated.
The Church in her teaching states that hell, as well as its eternity, are a fact.
Souls who leave this world in a state of mortal sin immediately after the trash
go to hell, where they are faced with eternal suffering. God's punishment consists in eternal separation from God. In a clear and clear way it can be seen
that the Scriptures and the teaching of the Church about hell are - as the Catechism confirms - a call for accountability and conversion. Hell is a condition
only for those who turn away from God and do not accept His love, and thus
remain in this state for all eternity. This is eternal damnation that threatens
all who die in a state of severe sin. All this is decided at the time of death.
1
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It is worth emphasizing, however, that God does not wish hell to anyone,
but man himself, through his choices, condemns himself to eternal damnation. It is not God who condemns man to hell, but man himself excludes
himself from the condition of heaven. In this way, he condemns to eternal
prison in the darkness, forever connected with torment and torture without
any relief, break or comfort.
THE MYSTERY OF CHRIST THE FATE OF EVERY HUMAN BEING
According to the Magisterium of the Catholic Church, the transformation of life is possible only in worldliness. Later there is no way to improve
and convert. Only in Christ can hope be found out of the darkness of sin,
because only He alone is the Savior of the world. He is the only source to
which we can direct to avoid the eternal punishment, which deprives man of
a chance for eternal life and eternal happiness (Picture 1, 2).
RELATIONSHIP FOR A MAN
WHO FOREVER AWAY FROM THE TRIUNE LOVE
Hell is the loss of a saving relationship with God. It is a terrible torment
for a man who forever away from the Triune Love. In the Old Testament,
it is called an underground place (see Genesis 37, 35), where nothing and
no one can be seen (see Job 10, 22); a land of silence (compare Ps 94,17),
a kingdom from which there is no return (see Job 7,9) or an eternal prison
(see Isaiah 24:22); it is a "place" that God knows (see Job 26: 6). Sheol was
"a land of darkness and shadow of death, a country where dawn is a black
night, where the shadow of death covers disorder, and light is a black night
(cf. Hi 10,21)". The same applies to the worm. From the very beginning,
he symbolized the sin and humiliation of man. On the basis of various studies,
Władysław Kopaliński gives different meanings to this term. We meet, among
others, meanness, laziness, destruction, death of the dead, eternal punishment,
illness, anxiety, sadness and finally hell. It is also said about hell as a long
death, which cannot be broken in any way.
The New Testament shows hell as an abyss (see Luke 16:23), a fiery hell
(compare Mk 9:44, Mt 5,22-29), a fiery furnace (see Mt 13,42-50), a lake
of fire and sulfur (see Revelation 19.20), eternal fire (see Mt 18.8), abyss
(see Luke 8:31), place of torment (see Luke 16:28), dungeon of Tartarus
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(see 2 P 2 , 4) and others. Looking at all these terms, we can conclude that hell
is not something pleasant for man, but only leads him to ruin. It is a payment
and it is eternal for committed sins. The rejection of God's love closes to eternal participation in joy and the next life with the Creator. In this way, man
condemns himself to eternal abandonment without Him (Picture 3).
TEACHING FROM NEW AND OLD TESTAMENTS
The teaching that flows from the Old and New Testaments shows that
after death there is a state of eternal punishment, which is the result of human
action during life. An unconverted sinner, or one who in his temporal life,
"having eschatological direction through God's will, did not accept the gift of
God's grace, condemns himself forever, that is, he becomes his own hell for
himself."
Picture 1. Jesus love for you (…).

Scripture counts with this possibility, which is why it tries to guard
against its occurrence. Like the salvation he bears in the Scriptures - especially
at St. John - the name of eternal life, so you can rightly call it an eternal death.
Jesus, however, did not come to earth to defeat a man or to throw him
into hell. He came to "seek and save what was lost" (Lk 19, 10), but he cannot
force a man into heaven because he respects his freedom. God's message is still
full of hope and promises eternal joy for the saved. Only in this perspective
should we consider the reality of hell. Those in hell are not known to God,
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but they are strangers. For man, the most important thing is to know God
and let him know us and want to acknowledge us at the end of time (Picture
4).
Picture 2. God's joy from birth.

Picture 3. Prayer is a solution for good.
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The Church believes both in the happiness of the just and in the punishment of hell, which will meet everyone who has turned away from God. He
also believes that it will embrace the whole of man's being. Hell exists and
takes away hope for the salvation of man, just as there is God's love and human
freedom. Love does not impose itself, as is freedom, which cannot answer God.
Despite this answer, God still loves a man who condemns himself to loneliness
and misfortune [1].
Theology, however, is considering the possibility of mitigating the punishment of hell, which is connected with the "inequality of punishment". God
allows us to alleviate the torment of those who have drifted away from God's
love, but it is not possible to soften the punishment to the point where hell
ceases to exist. This is impossible because of the righteousness of God and the
free decision of every man who chooses a state of damnation. It should be
emphasized that "this last view is not a dogma of faith, but it can be described
as a teaching generally accepted by the Church, based on numerous passages
of the Holy Scriptures" (see Mt 10,15, Rom 2,6, Ap 13,20) [2].
Picture 4. Jesus filled with love in the church.

Man himself has already made a choice here on earth, how the state of
mind will get after death. A man who lives without God, that is, rejecting him
in his life, condemns himself to hell, and thus makes a conscious choice of
frustration, making himself a subject suitable only to be cast into hellfire, that
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is, eternal damnation. This is the definite defeat of a man who was sentenced
to eternal abode in such a state. The realization of this reality not only takes
away the hope of salvation, but also "has the right to cause unbearable pain,
decaying into all eternity, assuming that this defeat is beyond any possibility
of repair.
In order to save yourself from the punishment of hell, one should not
stop only focusing, not to commit mortal sins, but also fight against evil tendencies and avoid dangerous opportunities for sin. It is about applying for
a holy and Christian life that is consistent with the teachings of Jesus Christ
himself. It is worth fighting for your salvation and for not destroying your
own life. Unfortunately, only the condemned man discovers that he has lost
God by his own fault; it is extremely bitter to say that his rejection of Good
and hatred for him are irreversible." It is sad, but the hell takes root of man
in evil forever, depriving him of eternal happiness and joy. At the gates of
hell there is only one inscription: entrance; there is no way out of it. Bearing
in mind the possibility of total and eternal loss of hope of salvation, or hell,
it should be emphasized that the biblical basis from which we left, and the
tradition of the Church do not contain the statement of any man who has
been condemned and lives forever in hell. It is only a real possibility of condemnation (Picture 5).
Picture 5. Old testament.
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Hell exists, regardless of whether someone believes in them or negates
them. The existence of eternal punishment is a dogma of the Catholic faith.
God revealed this truth, and the Catholic Church constantly preaches it and
reminds the faithful.
Teaching about the punishment of eternal damnation is a talk about supernatural and eternal reality. Unfortunately, no one in the world can express
or comprehend great eternal truths. If the Bible teaches about heaven that
"the eye has not seen, neither the ear has heard, nor the heart of man has been
able to comprehend how great things God has prepared for those who love
him" (1 Corinthians 2: 9), the same - no one can understand what awaits for
incorrigible sinners.
When we contemplate the study of eternal hell, we often feel spontaneous
questions that arise spontaneously: Is it possible to reconcile God's mercy with
the eternal suffering of the damned? If God's will is the salvation of a man, can
there be a state of condemnation? Why can not the condemned person change
his condition?
We learn from the teachings of the Catholic Church and biblical revelation that hell is eternal. Eternity means the state of imperfection. Which means
that the sufferings of the damned will never end.
Teaching about the eternity of hell, though it causes many problems and
controversies, has been preached in the Church for centuries. This problem
was and still remains a very difficult theological to explain. Despite the difficulties, the Church has always taught the existence of hell, stressing that it is
eternal, just as heaven is eternal.
God Himself has revealed to people the eternity of hellish punishments
that await those who transgress God's commandments, given out of love.
In the Scriptures, where there is talk of hell, there is always assurance of its
eternal survival. The eternal duration of hell is as true as the existence of God
Himself [3].
A man living in this world, how unhappy he would be, is hoping that
someday, sooner or later, his suffering will end. In eternity, however, suffering
will have no end.
The contemplative of the eternity of hell is differently treated by Cardinal
Thomas Spidlik. The author cites that the images of infinitely long suffering
caused many doubts in people and fear of God. For many people saw in them
the denial of God's infinite love, as well as an obstacle in the happiness of the
saved, who are in heaven, seeing the suffering of their relatives and friends.
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In order to free himself from these difficulties and doubts, Cardinal Spidlik
thinks that it is necessary first to explain the Christian concept of eternity.
A man who ends his life on earth at the moment of death does not definitively end his existence but goes into a completely different dimension
of duration. This new way of life is no longer space-time, but devoid of all
boundaries.
Bishop Louis Gaston de Segur states that eternity is not time. Eternity is
not a time that consists of successive moments, and create together minutes,
hours, days, years and centuries. In eternity - notes Bishop Louis Gaston de
Segur - there are no moments that would follow each other and would be
different from each other. Eternity is a way of existence, completely different
from the one on earth [4, 5].
What is eternity also corresponds to Pope Benedict XVI in his encyclical SpeSalvi. The Pope teaches that "eternity is not, however, a sequence of
consecutive calendar days, but something that is reminiscent of the moment
of final gratification, in which the fullness embraces us, and we embrace the
fullness. It would be a moment of immersion in the ocean of infinite love, in
which time - before and after - no longer exists ... ".
Explaining the concept of eternity, Cardinal Thomas Spidlik concludes
that eternity should not be equated with time. Eternity will not be sometimes
extended to infinity. Eternity will be anamnesis of the past. Which means that
everything that man has done and what has happened in the world will not be
able to be erased. It is connected with the fact that every good and every evil
made by man will gain eternal value. Blessed in heaven, they will rejoice in
seeing the good that they have done, while those who do evil will no longer
be able to undo it or fix it [6, 7].
The Anglican theologian John Wenham, studying the teaching of Jesus
for eternal damnation, notes an interesting detail. Jesus, in the same sentence
of eternal life and eternal punishment, used the same adjective. As an example,
the quoted author points to the words of Jesus from the Gospel according to
Saint Matthew: "Go away from me, cursed, into an eternal fire, prepared for
the devil and his angels" (Mt 25, 41), and for the closing words of Jesus: "
And they will go to eternal punishment, and the righteous to eternal life "(Mt
25:46).
The reason for the eternity of the punishments of hell is not only the lack
of time in eternity, but also the lack of grace. For time alone is not enough
to convert. Grace is also necessary for conversion. In earthly life, God gives
us grace for conversion, which becomes the beginning of the resurrection.
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However, grace can be rejected, disdaining God's mercy. In eternity there will
no longer be grace for sinners. Without grace, it will not be possible to convert
and forgive sins. Therefore, the sin and consequence of sin will last forever, the
punishment will last forever [8].
By studying the teaching of eternal hell, the above-quoted writers come
from the concept of eternity. Quoted theologians define eternity as an unchanging state beyond the time that begins at the moment of our death. That
is why hell, as a possible posthumous opportunity, is also eternal, i.e. it will
never end. The quoted authors also emphasize that we can choose hell on earth
when we completely reject God's forgiveness. After death, this state will only
be perpetuated for eternity [9].
In hell, condemned souls suffer a double punishment. It is the punishment of depriving God (poena damni) and punishing the senses (poena sensus). For each serious sin carries with it a double anger: the total turning away
of the sinner from God and the return to creation, that is why the double
punishment belongs to the sinner.
The first punishment, that is, the loss of watching God, expresses the personal side of the infernal passion, which is expressed by the biblical words:
"Go away from me, cursed, into eternal fire" (Mt 25, 41). This punishment is understood as the result of a man's negative response to God's call.
The punishment of the senses is expressed in the Bible in the words: "There
will be weeping and gnashing of teeth" (Mt 25:28) [10, 11].
All other punishments in hell result from the double penalty described
above. One can say that hell is also a lack of real and real social coexistence,
a lack of love, and thus chaos and internal disorder, loneliness. All these effects,
however, are contained in this double punishment, the loss of blue happiness
(poena damna) and the subject to some unknown material punishment (poena
sensus) [12, 13].
Suffering in hell is so great that it cannot be expressed in our categories.
This impossibility of understanding and saying the drama of departing from
God forces the Bible to enrich the language with symbolic images. From these
symbolic images theology has been derived in theology about the existence
in hell of the punishment of the senses, that is "pain inflicted by the external
factor and received by its receptors, normally called senses".
Material punishment was formerly associated with the action of hell fire,
understood in a literal way: it was to be a material fire. Contemporary theology,
on the other hand, considers fire behind the image used by the Holy Scriptures
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and does not give it the role of a tormentor of the damned. However, he does
not oppose the concept of the existence of the punishment of the senses [14].
The nature of material punishment in hell, also known as the punishment of the senses, gave theologians many problems and difficulties. Contemporary theology departs from the literal understanding of fire, which symbolizes material punishment. However, theologians do not deny the existence
of a material punishment, but - "they do not agree on the qualification of
science and, moreover, they unequally explain the nature of that fire and the
attitude towards spiritual beings." Father Ubaldo Terirnoni speaks in a similar
tone, stating that the nature of the passion of the senses cannot be definitively determined and that "the biblical revelation and the teaching office of
the Church occupy a restrained position with respect to (poena sensus)" [15].
Since God is Love, as the Bible teaches, hell should not be possible, but the
Church teaches the real possibility of eternal damnation. Theologians have to
look at this problem from a different angle. Father Ubaldo Terrinoni states
clearly that a full reflection on eternal life and
the possibility of eternal damnation should be carried out in the light of
God's love.
God is full of love and mercy even towards sinners. In the conversation
of Christ with Nicodemus, Jesus himself explains that God does not want to
condemn man, but his salvation: "God did not send his Son into the world to
condemn the world, but to save the world through him (J 3 17) ".
Picture 6. Meeting with Jesus.
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Considering the truth about the incarnation of the Son of God and God's
redemptive work, God does not want either sin or eternal hell, but wants eternal happiness of man 9 [16, 17].
Picture 7. New Evangelization- mission dialogue.

On the other hand, the truth about God's infinite love does not deny
the existence of hell. For God loves and trusts man to the extent that he has
given him free will, through which man can choose what his life will look like
on earth and in eternity. God cannot give man eternal happiness for strength,
against his will, the choice always belongs to man (Picture 6).
In the authoritative way on the theme of God's Love and the possibility
of eternal damnation, the blessed John Paul II spoke, during one of his audiences Pope John Paul II stated that "Good is an infinitely good and merciful
Father. However, a man who is to give him a free answer may, unfortunately,
choose the final rejection of his love and forgiveness and thus deprive himself
of joyful communion with him forever. It is precisely this tragic situation that
the Christian doctrine indicates when it speaks of condemnation or hell (Picture 7) [18, 19].
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CONCLUSIONS
The teaching that flows from the Old and New Testaments shows that
after death there is a state of eternal punishment, which is the result of human
action during life. An unconverted sinner, or one who in his temporal life,
"having eschatological direction through God's will, did not accept the gift of
God's grace, condemns himself forever, that is, he becomes his own hell for
himself." Scripture counts with this possibility, which is why it tries to guard
against its occurrence. Like the salvation he bears in the Scriptures - especially
at St. John - the name of eternal life, so you can rightly call it an eternal death.
Analyzing the mystery of God's love, we come to the conclusion that
God, who wants happiness for all, wants at the same time that the same person would also want this happiness. God has promised to cooperate with
those who want heaven, but no one is forcing happiness. God does not violate
human freedom.
In addition to God's infinite love, hell reveals another mystery. The great
mystery of the freedom of man, which man is unable to comprehend. For
God created man so that he could make free choices. In freedom, however,
man can lead to the loss of himself and his own enslavement.
In summary, hell is eternal and already in earthly life, we can initiate this
state that only becomes established in eternity. Hell did not create God, but
only allowed it, respecting the free will of man, in which one may not desire
God. Theologians also point out that suffering in hell will be caused by a lack
of love, or the absence of God (Picture 6).
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Disability and rehabilitation
in human life1

Abstract
Each of us has encountered an intellectually disabled person in his immediate or distant environment. Disability is a common cause of disability and puts the patient outside social brace in a particularly severe
way. In this article, we want to know what disability is and what are
the stages of mental retardation. In the following we will develop the
issue of mental retardation. In the last part we will deal with the issue
of rehabilitation as a social and medico-social process. Finally, we will
formulate the appropriate conclusions.
Key words: mystery, Christ, fate, man, hell, happiness

Introduction
Each of us has encountered an intellectually disabled person in his immediate or distant environment. We know that such people live among us, arouse
curiosity, but also fear and resentment. Often these people are the subject
of mockery and aggression in a variety of ways. Disability is a common cause
of disability and puts the patient outside social brace in a particularly severe
way.
Definition of disability
There are many definitions of disability in the literature and social, rehabilitation and medical practice [11]. The World Program of Action for
1

International Interdisciplinary scientific Journal CZ-WNS, vol. 2. 48-62.
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Disabled Persons and The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities indicate that disability is a social problem
and is not limited to specific person. It is the relationship between human
health and the society and the environment that surrounds him. The World
Health Organization (WHO) has introduced the concepts of disability, taking into account human health:
• disability - any loss of fitness or irregularity in the structure or functioning of the body in psychological, psychophysical or anatomical terms;
• disability - any limitation or impossibility (resulting from disability)
of leading an active life in a manner or extent considered typical for humans;
• restrictions on performing social roles - a defect of a specific person
resulting from disability or disability, limiting or preventing the full fulfillment of the social role corresponding to age, gender and consistent with social
and cultural conditions [19].
Disability
In practice, two models of disability are distinguished - medical and social [13]. The medical model covers problems that affect people with disabilities that result directly from illness or accident. The social model relates to
disability resulting from restrictions experienced by those affected, including individual prejudices, difficult access to public buildings, an inadequate
transport system, segregated education, and solutions on the labor market excluding disabled people [17]. Tasks for the benefit of the disabled are carried
out and financed by competent government administration bodies and local
government units. Specific tasks can also be outsourced to non-governmental
organizations or local government units [2].
A special form of disability is disability resulting from brain function restrictions. According to guardianship law, an individual is considered disabled
when he or she has limited means of subsistence [7].
In Poland, mental retardation is often referred to as:
• mental retardation,
• mental retardation,
• reduced mental performance,
• oligofrenia.
These terms cannot be used interchangeably because they specify a different type of deviation from the norms. Among other things, delays should
not be equated with underdevelopment or disability, because delay means
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a temporary slowdown after which the acceleration and compensation of arrears can occur. On the other hand, there is no such possibility in mental
retardation and underdevelopment [10].
Mental retardation as a significantly lower than average general level of
intellectual functioning, occurring together with impairment in adaptation,
associated with changes in the central nervous system [12]. Mental retardation
diagnosed from birth, despite the correct educational conditions, is referred to
as mental retardation. Mental retardation arising after the age of 3, the essence
of which is the progressive decrease in the intelligence quotient - progressive
decline in the level of intellectual functioning, regression in the level of functioning is termed dementia [14].
Mental retardation is not a condition of incomplete fitness, an organism
dysfunction, resulting from improper structure or damage to the central nervous system of various etiologies. Causes can be genetic, relate to the effects of
harmful factors in the fetal, perinatal or early childhood [4].
Mental retardation as a state of insufficient intellectual performance due
to underdevelopment or damage to brain tissue in early childhood. The concept of mental retardation is very broad, both because of the varying degrees
of mental retardation, and because of impaired motor skills, behavioral disorders, motivation, emotionality and dysfunction that accompany it. Mental
retardation refers not only to the cognitive sphere of man, but covers his entire
personality. In addition to the term mental retardation, the following terms
may be used interchangeably:
• mental retardation,
• mental weakness,
• retardation of mental development [1].
A detailed description of both intellectual functioning in all analyzed
adaptation areas is the basis for introducing a new classification of mental
retardation. To recognize that a person is mentally disabled, three conditions
must be met:
• a reduced level of intelligence, which after measuring with standardized and normalized scales or tests is lower than the average level for the population by two standard deviations or more. The result of this test is presented
in numerical form as the intelligence quotient (II or IQ),
• lower social adaptability, related to sensory, motor and emotional-social sphere.
• the appearance of these symptoms before the age of eighteen, during
the development of the individual.
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This criterion makes it possible to distinguish mentally retarded people
from people with dementia or intellectual disorders resulting from trauma or
damage to the central nervous system after eighteen years of age [8].
Special education and psychology use the term mental retardation, and
medicine - the term oligophrenia, derived from the Greek words oligos - little,
phren - thought, mind.
The issue of intellectual disability has been the subject of scientific interest for a long time, a breakthrough came when mental impairment was
distinguished from mental diseases. It has been found that the behavior of the
handicapped is not the result of a disease that may disappear during the therapy. As a result of research, it was recognized that it is the result of permanent
brain damage, which mainly concerns the cerebral cortex responsible for the
production of time relationships and conditional reflexes as well as dynamic
stereotypes that condition human mental life. Damage to the central nervous
system is permanent and irreversible, it is a lifelong disability. They are most
often conditioned by a variety of pathogenic factors that are responsible for
morphological, biochemical and pathophysiological changes. The cortical system defect resulting from pathogenic factors is a direct cause of intellectual
development disorders and a decrease in its level. In the literature on special
pedagogy, the unit with deviations from the norm, which has difficulties in:
• development,
• exploring the surrounding world,
• adapting to the social environment, which without special assistance
cannot achieve the learning objectives and a proper degree of social independence as a consequence of the impacts, methods and measures used in relation
to normal units [16].
There are many classifications of mental disabilities in the literature.
The best known is the psychological classification, which takes into account
the measurement of the degree of intellectual development. The method of
dividing and creating categories depends, among others, on various criteria
assessing the functioning of individual units.
The most common criteria are:
• pedagogical, possibilities of raising and teaching mentally handicapped children; the knowledge and skills provided in the curriculum, specific learning difficulties and the pace of learning are considered;
• psychological, taking into account the measurement of the level of
intelligence development - mental retardation indicator, the individual's full
personality and its regulatory processes are assessed - orientation-cognitive,
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intellectual, emotional, motivational, control mechanisms and executive
processes;
• medical, type of factors that allow to know the cause and symptomatic syndromes, treatment and prognosis;
• evolutionary, comparing a handicapped child with a normal child
in terms of cognitive, intellectual, emotional- motivational and executive
activities;
• social, general resourcefulness of the individual, its independence
and socialization [5].
An individual may be considered intellectually disabled if he shows
a reduced ability to effectively adapt to at least two of the following areas of
social life:
• the level of speech development and communication skills;
• skills in self-service and home chores;
• interpersonal skills, self-control, independence in public places;
• ability to learn a profession, concern for one's own safety. There are
scales to assess the level of social adaptation.
One of them is the Zeeland scale of social maturity, known as the Doll
scale. It focuses on assessing social adaptation in various areas of life and allows
determining the degree of social maturity in relation to age. The basis for assessment is standardized observation of the respondent's behavior, which can
also be conducted in the form of an interview with parents or guardians. Based
on the scores, social maturity age and social maturity quotient are calculated
[3].
People with mental retardation love, hate, are afraid, they feel pain, loneliness, and the disorders of the emotional sphere observed in them can:
• arise for the same reasons as mental retardation, which include permanent changes in the central nervous system,
• be caused by improper attitude of the environment, educational errors, learning aggressive reactions in specific life situations.
The way people act and react depends largely on their temperament. Traditionally, there are people who are overactive (eretic) and excitable as well as
listless and introverted. Handicapped persons who are not simultaneously affected by psychosis or behavioral disorders represent the same range of temperamental traits as normal persons. In the group of mentally handicapped people, poor self-control and self-control are observed. A characteristic symptom
in them is a certain rigidity of behavior, views and feelings, while at the same
time increased susceptibility to suggestion. They experience limited feelings of
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higher feelings: patriotic, moral, social and aesthetic. They are characterized
by weak criticism both towards the environment and towards each other.
In many cases, along with biological and environmental factors, mental
factors lead the way in mental retardation. He includes the emotions of fear,
sadness and despair as well as guilt and low value. People with mental retardation, who are unable to meet social requirements, develop self-awareness of
their evil and feel the effects of exile. Their share is anxiety, sadness and despair, guilt and low value with all the psychopathological consequences, and
above all with an inestimable significance for blocking cognitive activity and
mental development opportunities [15].
The course of motivational processes in mentally handicapped people are
strongly shaped by external conditions. This applies to the impact of various
types of reinforcements and the immediate environment. The emotional development of people with mental retardation is influenced by their personality. These issues have been the subject of many studies.
Empirical research on mentally retarded personality began in 1929,
when S. Vermeylen, based on test research and observation, distinguished
two groups of moron children - harmonious morons and disharmonious morons. He included four types in the first group
- passive, balanced, active, infantile, and in the second three types - emoticon, unstable, idiot. This typology became the basis for further research. Personality of the mentally handicapped also depends on their personal adequacy.
The main mechanism that causes the individual to act in a socially approved manner, performs social roles as expected and presents the right social attitudes, is the learning mechanism. Therefore, for the correct course
of socialization, facilitating situations are necessary, giving the opportunity
to learn correct social behavior. The more opportunities for direct, personal
and holistic (sometimes discretely controlled and directed by the educator)
experiencing various social situations mentally handicapped, the fewer will
be the situations in which, through their inadequate behavior, they will increase the distance that separates them from full acceptance by fit people. To
determine an individual revalidation program with a person, two things are
important - a formal diagnosis in the form of an intelligence quotient and a
description of its cognitive, emotional and social functioning together with
a prognosis for further development. In the case of mental retardation, the
person conducting the classes should receive information about what test was
used for the diagnostic test, what degree of delay was found and what are its
numerical parameters.
74

DISABILITY AND REHABILITATION IN HUMAN LIFE

Rehabilitation
The term "rehabilitation" is derived from the Latin habere - to have; habilis - fit, skillful, efficient; habilitas - agility, efficiency; habilito - I am capable.
In the colloquial sense, in relation to treatment, rehabilitation is a set of actions
aimed at restoring lost fitness to the patient or - if it is impossible - developing
replacement fitness that compensates for functional defects [6].
The introduction of rehabilitation activities in the treatment process
meant that rehabilitation was initially referred only to the restoration of function and compensation of damage to the musculoskeletal system and was additionally referred to as the "motor" adjective.
Nowadays, rehabilitation is perceived as a social or medico- social process,
within which medical rehabilitation and social adaptation activities are distinguished, sometimes called 'social rehabilitation' not precisely. Therapeutic
rehabilitation consists of: treatment achieving rehabilitation goals and complementary treatment. Compensation and adaptation proceedings are carried out
as part of social adaptation activities. There are many aspects of the relationship between physical culture, medicine and rehabilitation [18].
Initially, rehabilitation was focused on the defect of the disabled person.
It was aimed at eliminating as much as possible physical deficiencies and compensating for occurring dysfunctions (compensatory rehabilitation). Technically more perfect prosthetic solutions appeared, intensive exercises were used
to recover, at least partly, lost fitness. In practice, compensation procedures
do not always lead to the desired effect, they did not solve all the problems of
people with disabilities. Lack of acceptance of personal injury led the disabled
person to reject the prosthesis, hide the body defect and other adaptation difficulties. The need to provide assistance to people with disabilities more widely
began to be recognized. Compensatory rehabilitation has been supplemented
with adaptive rehabilitation. A holistic approach to a disabled person has contributed to the expansion of the group of specialists involved in rehabilitation.
Doctors, engineers specializing in prosthetics, nurses received support from
educators, social workers and psychologists. The rehabilitation process has become more comprehensive [9].
Conclusion
There are many definitions of disability in the literature and social, rehabilitation and medical practice. The World Health Organization (WHO)
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introduced the concept of disability, taking into account the state of human
health. In practice, two models of disability are distinguished - medical and
social. Nowadays, rehabilitation is perceived as a social or medico-social process, within which medical rehabilitation and social adaptation activities are
distinguished, sometimes called 'social rehabilitation' not precisely.
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ERICH FROMM
AS A PERSONALITY THEORIST1

Introduction
Erich Fromm (1900–1980), one of the most outstanding socio-psycholo- gists. He was a thinker known for his interdisciplinary interests. By origin,
the European quickly gained recognition for his book publications, which are
a per- manent phenomenon of American culture. Most of his works concerned
the most important problems troubling American society at various times in
its history. Fromm has devoted a lot of attention to the analysis of the phenomena that make up the vision of modern industrial society.
Erich Fromm was born in 1900 in Frankfurt am Main. His scientific interests focused on psychology, sociology and philosophy. E. Fromm’s writing
activity flourished in the 1930s. Among others, his following books: “Escape
from Freedom”, “Sketches in the Psychology of Religion,” On the Art of Love,
“Forgotten Language”.
Among other works not translated into Polish, it is worth mentioning, for
example, “Man for Himself”, where E. Fromm formulated the basic theses of
his philosophical anthropology, which can be reduced to the following questions: who is man? and who will man be? Fromm’s views belong to a separate
cur- rent of psychoanalysis, known as cultural psychoanalysis. He called himself a “dialectical humanist” - probably because he was inspired by the works
of Karl Marx, whose thoughts he tried to deepen, juxtaposing them with the
theory of Sigmund Freud.

Humanistic Corpus: [collection of scientific articles on contemporary problems of philosophy, cultural studies, psychology, pedagogy and history] – Issue 38 – Vinnytsia: TVORY,
2021. – 172 p.
1
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The basic theme in Fromm’s work is the idea that a person feels lonely and
alienated because he has severed his ties with nature and with other people.
This state of affairs does not occur in other species. It is only a specific
feature of the human situation.
Fromm claims that as people gained more freedom as the centuries
passed, they felt more and more alone. Freedom becomes a negative state from
which they try to escape. Man can unite with other people in a spirit of love
and work- ing together, or finding security through submission to authority
and submission to society. Fromm points out that every form of security that
man creates is an attempt to resolve this fundamental contradiction in which
humans are involved. Understanding the human psyche must be based on the
analysis of his needs resulting from the conditions of his existence.
In Erich Fromm’s research and writing interests, the central theme was
the relationship between the individual and society. They were supported
by a thor- ough observation and accurate analysis of the phenomena that
constitute con- temporary culture. They were a combination of philosophical
anthropology with individual and social psychology.
Erich Fromm is the author of Escape from Freedom, a book about universal phenomena. Man in society does not have to be in conflict with it. Even
if he feels his helplessness and helplessness, he can find his “I” in active life
in con- junction with the goals of others, in positive freedom, which is the
alternative of losing the human being.
In the course of development, Fromm believes that a person strives to
free himself from the embarrassing relationship with the environment (family
and society). Fromm believed that societies that can give people a substitute
for se- curity and strength are the most attractive to “fleeing freedom”. Freedom gives a person independence, but it makes him lonely, and therefore
fearful and power- less. Understanding the reason for escaping from freedom
can prevent him from succumbing to totalizm.
Erich Fromm is the author of 5 types of personality. According to him,
their main feature is productivity. Only one of the five personality types allows a per- son to invest in his own freedom and gain emotional and personal
independence. The rest is in the more selfish, materialistic, and unproductive
part of society. The basis for Fromm’s 5 personality types was an interesting
approach based on humanistic philosophy, which, regardless of whether we
believe in them or not, makes this typology useful in our time as well.
He says we should set aside our dependence on external factors, material
goods, or the need for success and recognition, and simply invest in qualities
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such as love, respect, creativity, or humility. Fromm argued that it would be
enough if we were a little more aware of our tendencies and attitudes; aware to
be able to commit to change.
5 personality types according to Erich Fromm
5 personality types according to Erich Fromm:
1. Receptive personality - characterized by the need to gain acceptance
and recognition from others. The most striking thing about this profile is that
we don’t usually pay back the support we receive. People with receptive personality are characterized by poor social skills, difficulties in making decisions,
and a clear underestimation of their own human potential.
2. The exploratory personality - refers to people who establish relationships and relationships with others for purely selfish reasons. They do it for
their own benefit. The exploratory type is willing to lie and manipulate to get
what he needs. Achieves success, focuses his interest on people with low self-esteem in order to use them.
3. The gathering personality - refers to people whose sole purpose is to
store up material goods. Their only desire is to possess and accumulate more
and more things. The more things they have, the safer they feel. They feel
stronger and believe they feel more personal satisfaction. The happiness of
these people is not complete. When new things appear on the market, their first
impulse is that they must have them.
4. Commercial personality - is most common in the business environment. These are people who establish relationships with others to obtain financial gain. Their contact is based on clear financial or commercial goals. These
business contacts help to establish differences in social status, where some
achieve pres- tige and power, while others are forced to submit to them.
5. Productive type - a person who directs all his effort and interest in giving to others. These types are people who are able to build loving, enriching
people and meaningful relationships with peers. They have a very healthy approach to coping with negative emotions, pressure, or an attempt to take control of them that other personality types may be taking on.
By continuing to consider personality as understood by Erich Fromm,
in Paweł Jabłoński’s article On the importance of personalities in the process
of ap- plying the law. The application of Erich Fromm’s philosophical perspective, we find a reference to the anthropological findings of the author of
Escape to Free- dom to the issues of legal practice. Assuming, after E. Fromm,
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that the personal- ity type of a given individual translates into the way how
it perceives reality and acts, and using the theoretical and legal statements
about the hidden meaning of personality factors in the process of applying the
law, Fromm proposes to merge these tropes, treating them as complementary.
Erich Fromm’s philosophy is rooted in the tradition of psychoanalysis.
It refers to the thoughts of Sigmund Freud and modifies them. Above all,
it accen- tuates the dynamic character of the human “I”, which naturally
tends towards creative development. Moreover, it refers to the Aristotelian
concept of actualiz- ing existential potentialities.
It emphasizes the inextricable relationship between the attitude towards
oneself and the feeling of happiness. The goal of a person’s life is happiness.
However, it is not achieved by striving for it directly, but attaining it is always
a side effect. It is a sign that man has correctly recognized his individual nature
and develops the potentialities inherent in it.
The basis of Fromm’s concept is the assumption that man has two natures: species, which is the sphere of potentiality inherent in the human species, and in- dividual, which is the sphere of potentialities unique to him.
Both natures contain constant elements that determine whether a man never
transforms into another species or ceases to be with himself. Human nature
is neither changeless nor infinitely plastic.
Fromm shows that conscience does not directly tell you how to live.
Its action is most often revealed when a person lives contrary to the “interest”
of his individual being. Hence, it is easier to recognize what should not be
done than what should be done.
The second difficulty in realizing individual potentialities is the pressure exerted by society on an individual. Fromm shows its source in modern
philos- ophy.
A man living in the conditions of a market economy began to feel like
a commodity and treat himself as a commodity.
He stopped thinking about who he is and what he wants, he abandoned
himself, he stopped being “true to himself”. In his mind, the expectations of
others took first place.
In the field of interpersonal relations, E. Fromm used the empirical activity of H. S. Sullivan. In line with the postulates of this outstanding analyst,
personality was the result of interactions between a given individual and others. The dependencies concern the biological and social sphere. According to
this concept, the human individual is primarily interested in the pursuit of
pleasure and a sense of security.
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The greatest difficulty is gaining a sense of security (belonging, accep- tance).
In the article What will 2000 bring us? The question of the accuracy
of the predictions contained in Fromm’s vision of the future at the beginning
of the 21st century Julian Jeliński undertakes to confront Fromm’s social diagnosis and the related forecasts for the future in relation to the developed Western society. The author puts forward a thesis about the fundamental accuracy
of most of Fromm’s diagnoses and predictions, while distancing himself from
the apocalyptic tone in which they were formulated.
A technological society
In The Revolution of Hope, E. Fromm tries to present the principles by
which a technological society will function. He lists 4 general rules:
1. Acting in accordance with the determinants of technological progress.
This principle comes down to saying that the thing should be done because it is technically possible. This means that morality and human value
hierarchies are reformed and technological progress becomes “the sole basis
of ethics.”
2. The requirement of maximum efficiency resulting from the subject
of technological progress and maximum production which leads to the loss of
indi- vidualism and dehumanization.
3. The requirement of maximum efficiency inevitably leads to the principle of extreme specialization of the task and to the unification of patterns,
as a result of which interpersonal contacts disappear as undesirable.
4. The last rule boils down to saying: “the more the better”. For it to
be realized, it is necessary to constantly increase the needs of people, to make
them obedient consumers.
When the society functions according to the principles presented above,
a “dehumanized technological society” will emerge, which will leave an extraor- dinary mark on its citizens. All society will be sick. A new human model
will be created - homo consumens - a total consumer, whose goal is to have
more and more and use more. The objectified person spends his time doing
activities he is not interested in, among people he is not interested in, producing items he does not care about. When it starts producing - it consumes. The
citizen constituting the mode of a functioning mega-machine will be a contradiction of all the fea- tures which, according to Fromm, should be cared for by
the society in which he also exists.
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Article by Alan Gray Society as Destiny. Fromm’s concept of social character, translated by BartoszGreczner and RafałWłodarczyk, is an interesting
analysis of the concept indicated in the title, as well as proposals for its modifi- cation by reference to social classes as much as the type of social roles
played. The concept of social character arose from the study of the concept of
authori- tarian character. Jahannes Neumann speaks in a similar vein in the
article: “The question about the analytical usefulness of the concept of” social
character “by Erich Fromm” (translated by Agata Pater). Neumann focuses
his arguments on the empirical verifiability of the concept of social character
and the related issue of the operationalization of this theory.
Fromm’s reflections on love are particularly popular. He considered the
hu- man ability to experience this feeling as one of the basic dimensions of
humanity. He claimed that by giving mature love, we receive it back because
it is a recip- rocating force. The active form of love is based on getting to know
other people, caring for them and respecting them. Thanks to love, we can
know ourselves.
It is worth paying attention to the observation when marking the last period of Fromm’s search. Analyzing the socio-economic relations, he states that
a highly industrialized society is characterized by an increase in production
and consumption. Everything can be boiled down to the principle: produce
what is possible to produce.
This leads to the devaluation of the humanist tradition, according to
which one should do above all what is good and beautiful. The imperative
of technical possibilities became at the same time the basis of ethics. Erich
Fromm sought to explain phenomena not in terms of human abilities, but
by analyzing the condi- tions of human existence.
The key question of Erich Fromm is the question of human nature:
“What is a man” regardless of historical, cultural and social differences.
He answers this question in a less classical way, referring to the tradition
of the Enlightenment and German philosophy at the turn of the 18th and
19th centuries. the essence of humanity should be sought primarily in the relationship between man and nature. From this point of view, Fromm examines
human na- ture, which is paradoxical, intrinsically dual.
At the same time, man belongs to the world of nature, which is part of
and at the same time goes beyond all nature thanks to his freedom.
As a social psychologist and psychoanalyst, Fromm is primarily interested in the problem of relations between the individual and society. Fromm
took the view that the basic problem of psychoanalysis is a specific kind
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of attitude of the individual to the surrounding world, and not the satisfaction
or frustration of instincts. Secondly, the relationship between man and society
is dynamic in his conception, and not static, as Freud supposed. This ratio
is constantly changing. The differences between individuals are determined
by the spiritual qualities of a person and certain mental states such as: love, hate, the desire for
power or the desire to submit. Both natural instincts and character traits are
mediated by social processes. In his concept, Fromm tries to explain how the
so-called the nature of man as passions, desires, fears and fears develop. On the
other hand, it tries to show how the formed mental energy becomes a creative
force influencing social processes. These are primarily the intentions and the
theoretical intentions of Erich Fromm.
Fromm’s theory of character agrees with Freud’s in the following points:
• Human character traits are at the basis of his behavior and should be
derived from it.
• They create forces that, although very powerful, the person may not
be completely aware of.
• The basic unit of character is not a single trait, but a comprehensive
char- acterological orientation from which individual features emerge.
The book The Sane Society ends the period in Fromm’s work, which
is marked by accounting accents with the theoretical propositions of Freud.
It is then that there will be a turn towards the search that led Fromm to an
original approach to philosophical and ethical issues, especially in the sphere
of descrip- tion and interpretation of essential aspects of human existence.
E. Fromm treated man as a whole. He perceives the sources of ethical norms
and human behavior in the very nature of man. The issues raised by him took
into account the prop- erties of human existence, the violation of which leads
to mental and emotional disintegration of the personality. Fromm formulated
the basic goal of humanistic psychoanalysis, which is to activate the self-awareness and inner potentiality of man. This means that “psychology cannot be
separated from philosophy, or ethics, or sociology or economics.” This should
explain the multitude of various analyzes the subject of which were the consequences of alienation mechanisms occurring in many spheres of human activity; starting from production activities and ending with interpersonal relations.
The phenomenon of alienation was for him the basic motive of his creativity
and at the same time a research category used to analyze many important phenomena of the present day.
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Discussion and Conclusions
In conclusion, Erich Fromm invites you to reconsider the idea we see
so often in the field of personal development. It proclaims that only those
who in- vest in their own psychological value, self-esteem and independence
are able to promote the same in others. Only he will be able to lay the foundations of a more human and more hopeful society. Erich Fromm believed
that the main goal of each of us is to become stronger, freer, more noble - the
person we have always wanted to be.
Fromm’s culturalistic psychoanalysis reveals new areas of new possibili- ties for researching the human individual in the interaction of man and
his social environment. Fromm makes the relation to himself one of the
main subjects of his considerations. He calls it a reference to his own “I” or
the relationship to his individual essence.
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Abstract
In the literature on the subject, dilemmas related to ethics and behavior in various conditions and circumstances are found as a leitmotif in
many works, as one of their fundamental rules. They deal with ethical
issues in many publications not necessarily related to business activities
or dealing with philosophical issues, but indicating the application of
individual values. Known to many people from the accounts and abstracts of various works in this field.
Keywords: Ethics, Business, Socio-Economic System, Economic Development Policy, Economy, Business Ethics, Entrepreneurship.

Introduction
In the literature on the subject, dilemmas related to ethics and behavior in various conditions and circumstances are found as a leitmotif in many
works, as one of their fundamental rules. They deal with ethical issues in many
publications not necessarily related to business activities or dealing with philosophical issues, but indicating the application of individual values. Known
to many people from the accounts and abstracts of various works in this field
(Murphy,1988; Gandz and Hayes, 1988).

“The Importance of Ethics in Business in European Union” Proceedings of the 37th International Business Information Management Association (IBIMA), 30-31 May 2021, Cordoba,
Spain.; tekst opublikowany we współautorstwie Ireneusza Micuły, Piotra Maśloch oraz Henryka Wojtaszka
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Characteristics of business ethics
The authors of this study try to introduce this concept and indicate
the importance of ethics in business as a value with positive action in accordance with the observance of correct postulates. In today's world, we strive
to "become better than others" in the context of understanding the concept
of competitiveness. Today's development of innovative solutions and progress in various fields of science is at the stage allowing the discovery of the field
of "business ethics" as a safe "cradle" for competitiveness between enterprises
in order to implement the main priority of these companies, i.e. profit maximization (Murphy, 1994).
We notice various activities aimed at bringing a sufficient livelihood.
Actions that are not only based on profit seem rational. Many scientific
publications refer to the demonstration of the use by others of various
income to obtain profit from various activities. These actions are often
accentuated by outside observers called "haters." It is natural that each of
us would like to have the skills that would allow us to make a profit in
this field.
Exactly - having everything, and more precisely profit allowing to meet
the company's needs, the time is coming, which is dictated by the pursuit
of the implementation of the ethics implementation process. This is done in
banks and enterprises where an important role is played by customer satisfaction in the implementation of full ethics in this area (Badaracco and Webb,
1995).
Business ethics or indicated as "business ethics" most generally deals
with moral issues in business. Ethics is the study of morality that describes
people's behavior, the judgments and norms that correspond to them, and
the sanctions that a community uses to induce individuals and groups to act
or not. Morality is understood as "the set of judgments, norms, principles and
ideals dominating in a given era or in a given environment that define views
and behaviors considered to be appropriate" (Longenecker et al., 1989).
Business ethics is applied more (with greater emphasis) by people who
have faith in good (want to create it). Most religions, regardless of their
followers, believe in something good, and more precisely in good on earth,
which seems natural that they implement their positive values in ethical activities, whether in private life or in business (Spence and Rutherfoord, 2003).
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Research opinions in the field of business ethics
Business ethics has strategic value for various types of organizations operating in various sectors of the economy. In order to maintain a competitive
advantage, each organization tries to be perceived as a reliable business partner,
therefore it tries to implement a concept based on business ethics (Albrecht et
al., 2010).
Research carried out by Włodzimierz Sroka covers a group of 30 enterprises operating in the following sectors of the economy: pharmaceutical,
tobacco and alcohol. The research confirmed that companies from the sectors apply business ethics in their activities. It should be noted that the study
unequivocally confirm that the business analyst is regarded as a significant
factor that will add to success and contemporaries, where its role should grow
as a significant factor that will add to success and contemporaries, where its
role should grow in the future (Sroka and Szántó, 2018).
It is worth emphasizing the essence of the growing role of ethics in business relations as broadly understood relations between the company and external stakeholders. The author attempts to answer the question of what motives
are behind declaring ethics as a fundamental value in enterprises, promoting it
through various ethical programs and whether the declarations of enterprises
in this area are reflected in reality (Svensson and Wood, 2008).
It seems natural that ethics and its presence in business are much needed.
Justification of the ethical presence subject to reflection in the field of human
economic activity - causes, in the perspective of the etymological understanding of the essence of ethics and ethical behavior, the aspects that have been
criticized as typical allegations made in relation to business ethics, formulated especially by representatives of extreme economic liberalism. There are
negative phenomena related to the functioning of the free market, especially
consumerism and its dangerous consequences, which clearly call for ethical
reflection. Probably, each of us is aware of the need for business ethics in the
contemporary Polish market (Albrech et al., 2010).
Organizations cannot afford to run in accordance with ethical considerations, because in this way they will inevitably lose their ruthless competitors on the market, hence the only important guideline for companies, and
at the same time for businessmen, is the principle of economic rationality (the
so-called "maxim"), talking about profit maximization and minimization of
expenditure incurred for its acquisition. In the broadly understood business
activity, running a business with ethical values is becoming more and more
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important. Compliance with the law, showing respect to contractors and employees, caring for the good of the entire society and the natural environment
- these are just some of the ethical values, compliance with which often determines the success or failure of a given organization. Knowledge in the field of
ethics is gaining more and more prestige, because modern economy requires
not only economic and technical knowledge (Miciuła, 2018). During the
National Congress of Ethics and Corporate Social Responsibility, which took
place in 2009 in Warsaw, a Declaration was adopted, the provisions of which
concern the treatment of the ethical dimension in the economy and business
in a manner analogous to how the ethical dimension is treated in scientific,
medical or other public trust professions. Business ethics embedded in the
company's strategy is an excellent assumption and a strong advantage of its
image. A company operating responsibly should introduce and consciously
use ethical standards in all its activities, because business is not limited only
to multiplying profits, but also non-economic values are extremely important
(Badaracco and Webb, 1995).
It should be clearly emphasized that adopting an ethical attitude
by an organization is tantamount to supporting a high management
culture. Business ethics concerns all issues related to the employment
and remuneration of employees, equal treatment, anti-discrimination
and the principles of fair remuneration. Ethics is manifested in the entire
area of customer relations, respecting suppliers, recipients and investors.
It relates to such matters as: fair performance of obligations, provision
of goods or services of specified / agreed quality and application of the
principles of fair competition. Ecological ethics must not be overlooked,
which is manifested in the use of environmentally friendly technologies
by organizations and promoting all attitudes of ecological responsibility
(Audi, 2009).
Ethics in the business environment
Business ethics, as a concept of ethics for businessmen, is a matter of
fundamental importance for business activity. The way of talking about her
in previous years was so urgent in some circles that it has survived as a fashion
or advertising one. It turns out that the market is more and more sensitive to
distortions, and the recipients are more and more self-confident and better
oriented, also ethical campaigns conducted in the organization and expressing the position of employees and trainers are almost a necessity. You could
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say that business is governed by relentless rules, and ethical actions in no way
fit into an unfair, ruthless market. Meanwhile, not only do they not oppose
the business, but on the contrary - they effectively and concretely support the
maximization of long-term value for the owner. The mass media talks about
ethics mostly in the context of natural disasters, regions of poverty and scandals related to bribery and sexual scandals. However, ethical problems can
arise in relation to all economic activities, and in relation to business ethics
these activities cannot be ignored at present. You can learn to prosper in the
marketplace, observe the economic situation, and navigate in terms of finance,
marketing, and much more, but it's hard to learn to be ethical at work. One
should learn credibility and honesty to be perceived in business contacts as a
person always acting in accordance with the law and his own morality (Spence
and Rutherfoord, 2003).
Business ethics in an organization includes the norms of behavior of people involved in the corporation. Economic activity is subject to ethical evaluation in every aspect. Ethics should be the foundation of all decisions made
in the economic, political and functioning of every human being. Business
ethics is used to direct the right turn to reduce negative phenomena arising in
business. The aim of the activity is to present, on the basis of ethics in business,
the principle related to ethical management, the levels of ethics of the organization distinguished in literature and practice, and also to the need for ethical
behavior in the corporation - especially on the part of the management. The
emergence of difficulties in the sphere of assessing ethical behavior in the network society, in the conditions of increasing digitization processes in 4G and
5G, was emphasized. The attitudes and behaviors of employees flow from the
organizational culture, therefore the influence of organizational culture on the
ethical behavior of employees was demonstrated (Badaracco and Webb, 1995).
The ethical aspect of economic life has accompanied man since he first
decided to enumerate and express readiness by offering good to other people. Moral standards apply to modern managers and entrepreneurs and sellers,
as they used to be for merchants and bankers. This is evidenced by numerous
examples of the creation of trade corporations, trade guilds, already in antiquity, and then in the Middle Ages and later, which imposed on their members
the obligation to be honest, reliable or diligent (European Commission, 2019).
It was aimed not only at shaping the appropriate moral attitude of man, but
also multiplying profit by such an attitude. This was because the fulfillment of
the above-mentioned moral attitudes allowed organized producers and traders to be positively observed from less-neutral merchants and ordinary frauds.
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Ancient attitudes, which have at least an equivalent in the mercantile ethos,
retain some of their topicality in today's economic reality. It should be added,
however, that the counterpart of the then merchant, which is an entrepreneur
today, must fulfill disproportionately more moral obligations than his parent.
This state of affairs is determined by economic evolution and the emphasis on
creating a democratic society in which an individual has the same rights as
others. Therefore, a modern representative of, for example, a bank should still
be honest and reliable, but also should have other features, for example, an
appropriate level of culture for all clients, regardless of their wealth, origin or
social status (Svensson and Wood, 2008).
Effective business management cannot take place without a properly
formulated action plan. It is important that a clearly defined business concept, assuming a specific strategy, points to the key element of a successful
organization on the market. The strategy analyzed as a global program of the
company's activity is equated with the realization of the production potential
and resources for achieving a result of specific goals. The formulation of the
strategy should be done taking into account ethical values, because the existence of ethics in business strengthens the effectiveness of achieving strategic
goals. The implementation of specific elements is the only solid direction for
an organization focused on development, which is why the key issue of ethical
shaping of the company's strategy turns out to be (O’Regan and Ghobadian,
2002).
Analysis of research
in the field of business ethics in the world
When applying research on the sense of ethics, it is worth indicating the
analysis of the flow of thoughts of experts from European countries on the
directions of research in business ethics.
The authors of this research paper, Leire San-Jose and Jose Luis Retolaza,
used the Delphi method to reach consensus in the perceptions and opinions
of experts on business ethics issues. It is worth paying attention to their research program, which was studied using the Delphi process developed with
the participation of 12 experts from eight countries (France, Spain, Great
Britain, the Netherlands, Sweden, Switzerland, Germany and Hungary).
The state of the art based on the consensus of the expert panel on emerging problems in business ethics allows for early detection of emerging lines,
thus narrowing the scope of research and shortening the time for selecting
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topics. In addition, an active research map was created based on researchers,
countries and research directions.
The authors of this article pointed to a gap in the representation of research on certain management topics in business ethics, so this research will be
an important and valuable tool for innovative researchers. Useful for creating
a research program. These activities aimed to illustrate, on the basis of real
perspectives of academic experts on business ethics, the future of the proposed
topics that are likely to be relevant to researchers in business ethics or related
fields in Europe. Overall, the European approach to Business Ethics places
more emphasis on the economy and social structures, and less emphasis on
corporate activities than the US approach. Figure 1 below shows the countries
that are interested in ethical activities in a percentage scale.
Fig. 1: Interest in research in the field of business ethics in the world

Source: own study.

95

TEOLOGIA - PSYCHOLOGIA - EKONOMIA

Figure 1 shows European countries and regions (Great Britain [England-Wales-Scotland-Northern Ireland], Spain, Netherlands, France, Germany, Belgium, Sweden, Switzerland, Norway, Finland, Denmark, Italy,
Portugal, Ireland, Slovenia , Cyprus, Austria, Hungary, Greece, Estonia, Poland and the Czech Republic). After completing all these activities on May
28, 2015. Showing a total of 355 results in Journal Citation Reports browser.
These results helped us select a panel of experts that assisted us in developing
the Delphi methodology (Cole and Smith, 1996).
Summary
Business is easy to define. We can now draw some conclusions that
contribute to the literature and the future of business ethics. This list includes emerging issues, ethical competence, behavioral ethics, spirituality,
financial ethics, risk management and digitized culture, privacy and ethics
are paramount. These 17 emerging problems could help provide understanding to interested researchers, schools and institutions on business
ethics in Europe. Not only future topics, but also the possibility of forming a consensus among business ethics experts on this subject is important.
The moral, or ethical aspect, as an inseparable component that must be
taken into account in all economic activities, as an integral element of the
content of the concept of "management". It becomes important to manage
the problems that accompany business management, both in terms of the
macro and, above all, at the micro level: of the enterprise, and even of its
individual cells and planes on which the enterprise operates.
It should be emphasized that in the broadly understood business activity,
running a business with consideration of ethical values becomes more and
more important. Compliance with the law, showing respect to contractors
and employees, caring for the good of the entire society and the natural environment - these are just some of the ethical values, the observance of which
often determines the success or failure of a given organization. Knowledge in
the field of ethics is gaining more and more prestige, as the modern economy
requires not only economic and technical knowledge. Business ethics is included in the company's strategy as an excellent assumption and a strong asset
for its image. A company operating responsibly should introduce and consciously use ethical standards in all its activities, because business is not only
limited to multiplying profits, but also non-economic values are extremely
important.
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Companies should be interested in introducing procedures, regulations
and ethical standards in their environment. It is extremely important for all
companies, regardless of the type of business, employment level, markets in
which they operate and their organizational and legal form. Ethical programs
perform extremely important functions: internal, which is to draw the attention and make employees and managers aware of the ethical dimension of the
company's operations. Concentration is also important to care for a positive
image and reputation of the company. It should be clearly emphasized that
that adopting an ethical attitude by the organization is tantamount to supporting a high management culture. Business ethics covers all related issues
with the employment and remuneration of employees, their equal treatment,
anti- discrimination and the principles of fair remuneration. Ethics is manifested in the entire area of customer relations, respecting suppliers, recipients
and investors. It relates to such matters as: fair performance of obligations,
provision of goods or services of a certain quality, and the application of the
principles of fair competition.
Ecological ethics, which is manifested in the use of environmentally
friendly technologies by organizations and promoting all attitudes of ecological responsibility, must not be disregarded.
In conclusion, the authors of this study both from the briefly presented
theoretical aspects and from the observation of participatory activities in banking organizations, it can be clearly stated that in today's world business ethics
is equated with a form of competition between individual companies, as an
important direction of the 21st century, which may significantly increase the
importance of operating on the domestic and European market.
It seems that each of us would like to work both in an organization and
in a workplace that applies the highest level of ethics based on certain moral
norms and ethical values.
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Analysis of Communication
in the Educational Process
by Means of E-Learning1

Abstract:
Purpose: The aim of the research is to analyse communication in the
educational process by means of e-learning. Approach/Methodology/Design: An analysis of relevant foreign literature was conducted.
A communication model and a comparative analysis of synchronous
communication tools based on established criteria were indicated.
For the comparative analysis normal distribution, descriptive analysis
methodology and chi-quadrate distribution with T-student distribution were used. Findings: The analysis of the presented research results
shows that most respondents prefer to solve tasks at a distance in any
form. Students are satisfied with the adopted solutions, as well as with
the offered methods of communication. The introduction of e-learning positively influences the acquisition and dysfunction of knowledge
by students. Practical Implications: Distance communication is a very
popular means of communication in the 21st century. The use of various tools does not create a barrier and is evidence of high technological progress. Originality/Value: An original literary approach from
the most recent international positions was presented and authorial
research was carried out on a representative group of respondents. It is
shown that the transfer and acquisition of knowledge by means of information and communication technologies has contributed to changes at universities.
Keywords: E-learning, process, education, communication.
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Introduction
Universities are places where tradition meets modernity. Currently, this
modernity manifests itself, among other things, in the need to adapt the way
of teaching to the requirements of the knowledge-based society where information technology is ubiquitous. Today, the lecture hall is only one of
many possible options for gaining knowledge, and given the traditional way
of conducting lectures at many universities, manifested by the monologue of
the lecturer, this option does not seem particularly interesting for the current generation of students, for whom the main environment of activity is
the Internet, which allows not only to quickly find relevant information, but
also to exchange it through communication technologies. All this makes the
next generation of students attach increasing importance to non-formal education. Thanks to the use of Internet resources, lecturers have the possibility of
polysensory teaching, which guarantees better educational results compared
to traditional methods. There is no doubt, however, that one of the most
important factors determining the success of e-learning education is effective
communication between the participants of this process.
The rapid development of information and communication technologies
and the increase in knowledge overnight have given direction to university didactics, which has recognized the benefits of combining the process of
gaining knowledge with technology (Miciuła, 2018). This is how e-learning
was created. As Aparicio and others explain (2015), the term "learning is a
cognitive process for achieving knowledge, and technology is an enabler of
the learning process, meaning that technology is used like any other tool in
the education praxis, as is a pencil or a notebook, for example". Although the
concept of e-learning itself did not appear until 1983 in Mary Alice White's
article, the idea of using a computer to support the learning process was already being developed in the 1960s. Over the decades, a number of concepts
combining technology and didactics have been developed, among them: CAI
(Computer-Assisted Instruction), CBE (Computer-Based Education), CAL
(Computer-Assisted Learning), LMS (Learning Management Systems), CMI
(Computer-Managed Instruction), CAE (Computer-Assisted Education),
m-Learning (Mobile Learning), SRE (Self-RegulatoryEfficacy), CSCL (Computer Support for Collaborative Learning). Newer ideas include MOOC
(Massive Open Online Course), LOOC (Little Open Online Course), SPOC
(Small Private Online Course) (Aparicio et al., 2015). The differences between the different concepts are shown in Table 1.
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Literature Review
Progress in the functioning and use of e-learning systems has contributed
to the introduction of significant changes in the way of teaching at universities (Clark and Mayer, 2011; Martel, 2015; Wagner et al., 2008; Zondiros,
2008), although not in every country the development of online courses was
an easy process (Weber and Hamlaoui, 2018). In Japan, for example, the full
acceptance of e-learning had to wait until 2000. The reasons for this are explained by Nakayama and Santiago (2004): "In 2000. The University Council
of the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) began to consider e-learning (including asynchronous format)
as a different way of teaching and conducting courses. As MEXT continues to
retain the authority to approve and accredit university programmes, e-learning
programmes and institutions must ensure that their courses meet the guidelines and conditions of MEXT (e.g. number of credit hours for each course).
Table 1. Selected concepts based on e-learning
Acronym

Description

Concept Focus

CAI

Computer-Assisted
Instruction

Computer usage focused on programming
teaching used in various fields: mathematics,
engineering, psychology,
physics, business administration, statistics.

CBE

Computer-Based
Education

Concept that focuses on the variety
of computer uses in education.

CAL

Computer-Assisted
Learning

Focused on individuals rather than tasks.
The use of computers to assist problem-solving.

LMS

Learning
Management Systems

Supports registering services, tracks and delivering content to learners. It also reports learner
progress and assessing results. LMS focuses
on contents and teacher/student interaction.

CMI

Computer-Managed
Instruction

CMI stresses the teacher ́s tasks.

CAE

Computer-Assisted
Education

CAE concept refers to the use of computer for
materials’ production and focuses
on the students’use of the computer in learning
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m-Learning

Mobile Learning

The first way to fight illiteracy. (…) m-Learning
is the focus of flexibilization in the learning class
environment and the use of various learning
sources.

SRE

Self- RegulatoryEfficacy

Concept focused on learner’s independent assessment of self- regulatory learning ability.

CSCL

Computer Support
for Collaborative
Learning

Concept that focuses on computers as a way to
facilitate, augment, and redefine support learning
in groups.

MOOC

Massive Open Online Course

Free diffusion of content courses to a global
audience through the Web. Integrates
the connectivity of social networking, the
Facilitation of an acknowledged expert in the
field of study, and a collection of freely accessible
online resources.

LOOC

Little Open Online

Focus on the directed instructions from the
teacher to the students.

SPOC

Small Private Online
Course

MOOC usage as a supplement to classroom
learning, not as a substitute to the traditional way
of teaching.

Source: Aparicio et al., 2015.

Other current developments include the growing number of Japanese government e- learning projects, one national initiative called E-Japan,
and the adoption of an IT policy to help promote the use of e-learning in
Japan. These institutional changes are significant because MEXT has always
been authorised to certify academic programmes, and historically, MEXT
has only granted accreditations to courses that have been delivered in person.
It is a tradition that has made e-learning, and even vocational training and
continuing education, immediately take off in the Japanese education system".
E-learning understood as, in general, the transfer and acquisition of
knowledge by means of information and communication technologies (Sambrok, 2003) contributed to the development of a new culture of learning because, as Bonk wrote (2009), "we have stepped into a new culture of learning
where we assume radically new perspectives of ourselves as learners and what
it means to participate in the learning process. The culture is one of participation and personalization”. Online courses are a standard form of courses
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offered at universities in the 21st century, as more and more people have access
to the Internet, use a computer on a daily basis and have better computer skills
(Huynh et al., 2003; Jałowiec et al., 2020). The development of this form of
teaching is also supported by frequent human interaction with information
through devices such as mobile phones or tablets (Miciuła, 2016; Wojtaszek
and Miciuła, 2019). According to Nganji (2008), "yungerfolks nowadays tend
to spend a considerable amount of of time interacting with their devices and
intercommunicating (Miluniec and Miciuła, 2019). By so doing, information
is being transmitted and knowledge is gained".
Valle and Duffy (2009) emphasise that also from the point of view of
universities, online courses are an attractive market offer, as the increase in
the number of students choosing this form of education does not mean that
there is no need to increase the space available for teaching (in other words,
universities can accommodate more students without having to invest in the
expansion of existing buildings). Moreover, thanks to online courses, universities can encourage candidates who, for various reasons (e.g. childcare, fulltime work, caring for an older family member) would not decide to study in
the traditional form (Yamagata-Lynch, 2014). Currently, at many universities
around the world, online courses effectively compete with traditional forms of
classes, although research to date does not confirm unequivocally which form
of classes allows students to achieve better results (Bertus, 2006; Brown and
Liedholm, 2002; Farinella, 2007). On the other hand, McPherson and Bacow (2015) claim that today it would be difficult to find classes conducted in
a fully traditional way, if only because most lecturers and students communicate via e-mail. As the authors conclude, "While students may not be formally
enrolled in "online courses," the influence of digital content in the academy
is ubiquitous".
The outbreak of the coronavirus epidemic has undoubtedly accelerated
the pace of systemic changes, which should also take place at Polish universities in the field of conducting online classes years ago. It is worth noting
that several years ago, for similar reasons, the potential of e-learning was appreciated in China when, as a result of the SARS epidemic, educational institutions were closed down, so that university classes continued online (Feiyu
and Gilsun, 2007). Although e-learning is an attractive method of education,
the subject literature discusses not only its advantages but also its drawbacks
(Table 2). Perhaps one of the biggest weaknesses of online teaching was indicated by Reif (2013): "For all the strengths of today's digital technologies,
however, we know that some things-perhaps the most important elements
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of a true education-are transmitted most effectively face-to-face: the judgment, confidence, humility and skill in negotiation that come from hands-on
problem solving and teamwork; the perseverance, analytical skill and initiative that grow from conducting frontline lab research; the skill in writing
and public speaking that comes from exploring ideas with mentors and peers;
the ethics and values that emerge through being apprenticed to a master in
your field and living as a member of a campus community". The literature also
draws attention to health problems affecting online course providers, such as
emotional stress caused by isolation and loneliness or a higher risk of burnout
compared to traditional lecturers (Dolan, 2011; Hogan and McKnight, 2007;
Smith et al., 2015).
Table 2. Traditional classroom learning vs. e-learning (Zhang et. al., 2004)
Traditional Classroom
Learning

E-Learning

Advantages

• Immediate feedback
• Being familiar to both
instructors and students
• Motivating students
• Cultivation of a social
community

• Learner-centered and self-paced
• Time and location flexibility
• Cost-effective for learners
• Potentially available to global
audience
• Unlimited access to knowledge
• Archival capability for knowledge
reuse
and sharing

Disadvantages

• Instructor-centered
• Time and location
constraints
• More expensive to
deliver

• Lack of immediate feedback in
asynchronous e-learning
• Increased preparation time for the
instructor
• Not comfortable to some people
• Potentially more frustration, anxiety,
and
confusion

Source: Own study.

Among the reasons for expanding the e-learning educational offer one
can mention, among others, facilitating access to educational materials, cost
reduction, preparing students to participate in the knowledge-based society,
as well as flexible response to the demand of the labour market and the possibility of cooperation between representatives of science from different corners
of the world (Dolence and Norris, 1995; The future, 2008). An important
advantage of online education is also the possibility of quick and easy modification of the presented content, which is particularly important at the current
pace of changes taking place in the environment. Mazzarol, Hosie and Jacobs
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(1998) already a dozen or so years ago drew attention to the fact that on the
educational market effective use of information technologies will be one of the
sources of competitive advantages, which is connected, among others,
with the possibility of personalizing the transfer of knowledge by taking into account different styles of students' learning (Palloff and Pratt, 2003;
Kolb and Kolb, 2005; Bhattacharyya, 2014). It is worth remembering Riding's observation (2005) that students are not the same and that the way they
learn as well as their scientific success depends on these individual differences.
However, this diversity includes not only learning styles understood
as a way of receiving and processing information, but also the approach to
learning and the level of intellectual development (Felder and Brent, 2005).
Moreover, in a globalised world, it should be remembered that classes are
attended by representatives of different cultural backgrounds, and culture is
one of the most important factors shaping the way information is received and
processed and thus knowledge is acquired (Sywelem et al., 2012). With this in
mind, academic teachers should make every effort to meet the different expectations and needs of students in the preparation of e- learning courses in order
to arouse their interests and motivate them to learn (Felder, 2010). However,
at this point, there is a problem which is difficult to overcome, namely that
the materials for online courses are prepared before the lecturer meets with
the students, and therefore it is not possible to modify them properly in order
to personalize the knowledge transfer at the moment of learning. However,
it is difficult to agree with such a statement, given that (Zając, 2006):
 the individualization of the learning process begins at the place and
moment of starting the learning process, which means that just enabling the
student to decide where and when he wants to start and then continue his
learning is a manifestation of personalization of the knowledge transfer,
 personalisation can also mean freedom of movement in the presented
material,
 the individualisation of the teaching process may also manifest itself
in the inclusion of different levels in the presented material; this is particularly
important in the case of courses prepared for master's students in a situation
where some participants have not completed undergraduate studies dedicated
to a specific educational programme,
 one of the more advanced methods of individualizing the teaching
process is to diversify the form of the content presentation by means of different methods: it can be a traditional lecture prepared in the form of a text
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enriched with audio and video recordings, or it can be a lecture given by
a lecturer.
Decelle (2016) recalls that an important feature of the teaching process
of adults is the possibility of negotiating selected aspects of education, so
that course participants are given the opportunity to co-decide on the topics
covered by the course. Thus, they take responsibility for the effectiveness of
the teaching process and willingly engage in the tasks performed during the
course. An inseparable element of individualization of the teaching process is
the way of communication accompanying the classes conducted online. This
element becomes particularly important when we realize how knowledge is
acquired according to constructivism (rooted in American education theory) (Bächtold, 2013; Clarà and Barberà, 2013; Ertmer and Newby, 2013;
Magnussen, 2008). As Zhu (2008) explains, "based on constructivist learning
theory, knowledge is constructed by learners through internal processes, such
as accommodation and assimilation and the interactions with each other and
with the environment in which they live".
In a similar way, the learning process is explained by Nganji (2008),
placing greater emphasis on the meaning of the senses and the interaction of
the individual with information: "Individuals by interacting with others or
with information get involved in a process of discovery where they find out
new information they had not knownbefore or understand better what they
knew. Usually,this is done using the senses. The sense of sight forinstance
could be used to watch videos, read informationin print or online or to make
an observation which results in knowledge”.
From the above it should be concluded that one of the most important
tasks of a lecturer is to organize such an educational environment in which
students will be encouraged to exchange and confront views (Gräsel et al.,
1997, Brook and Oliver, 2002). Farooq and Matteson (2016), referring to
Brookfield and Preskill (1999), stress that by participating in the discussion,
students benefit from a number of advantages, as they can then:
- explore a diversity of opinions
- raise their awareness of and tolerance for ambiguity or complexity
- recognize and investigate their assump-tions
- become attentive, respectful listeners
- appreciate continuing differences
- increase intellectual agility
- connect to a topic
- respect other voices and opinions
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-

learn democratic discourse
become co-creators of knowledge
develop capacity for clear communication of ideas
develop habits of collaborative learning
become more empathic
develop skills of synthesis and integration.

Paechter and others (2013) note that in the case of online communication it is easier to overcome certain inhibitions that make it difficult to participate in discussions or group work in case of face-to-face contact. On the other
hand, it is emphasized that online communication via text channels (e-mail,
Internet forums) is poorer by the whole spectrum of non-verbal means of communication (such as eye contact or facial expressions), which makes it difficult
to obtain information about the mood of the interlocutor, for example (Schweizer et al., 2001). Communication between the lecturer and students goes
beyond a simple form of dialogue and, apart from the exchange of ideas, also
plays an important role in the stage of presenting and explaining the content
taught, motivating and building mutual relations between the group members
and the lecturer, as well as between the participants themselves (Brophy, 1999;
Johnson et al., 2008). At the same time, it should be remembered that the decoding of information received depends, among other things, on the individual experience of the participants in the online activities (Figure 1). According
to the Schramm model, the sender sends a message, but it is up to the recipient
to decide how to understand it. The special role of communication in the educational process is therefore that participation in a discussion makes it possible
to check and respond to the knowledge acquired as well as to show other
points of view (Kerres, 2000). Schulmeister (2006, cited after Bäuml-Westebbe, 2011) emphasises that in the process of dialogue, participants receive
feedback, which is a prerequisite for learning, as it is through feedback that the
material is understood.
Taking into account the development of a wide range of forms of communication via computer, a number of criteria for the division of these forms
can be distinguished. Murray (1997) made a division into unilateral and interactive forms of communication. In the case of one-sided forms of communication, the sender does not address the statement directly to a particular recipient,
nor does he expect the recipient to react to his statement. Interactive communication, on the other hand, involves the participation of at least two people who
interact with each other. Interactive forms of communication can be divided
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into synchronous and asynchronous forms. Synchronous forms enable the
participants of a conversation to communicate in real time, which requires
the availability of all the participants of the conversation at the same time,
while in the case of asynchronous forms the recipient's reaction is postponed
(Chen et al., 2005 Hrastinski, 2008, Weller, 2007). The different forms of
synchronous and asynchronous communication with their potential uses and
limitations are presented in Table 3.
Figure 1. Schramm’s Model of Communication

Source: Own study.

Other criteria for dividing up forms of e-learning may relate to the place
of learning, independence in the performance of a task or the use of materials provided through information technology (Wagner et al., 2008). Brunken
(2019) points to four levels of interactivity in online learning, underlining that
it is sometimes better for learners to give up creative ideas in favour of a
simple way of transferring knowledge (Rose, 2015). At level one, the course
participant is not able to interact with the content, nor does he receive any
feedbacks.
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Table 3. Usability and limitations of synchronous and asynchronous communication
tools (Lim, 2017)
Synchronous Communication Tools
Communication Tool

Usability

Limitations

Video Conferencing

Real time interaction.Seeing
the person that you are
communicating with can give
important visual clues.

Quality is dependent on
bandwidth.
There may be short time lag
between speaking and receiving
a response that can disrupt the
natural flow of a conversation.
Documents and other
presentations can only be shared
through the presenter’s camera.

Web conferencing

Real time interaction.
Permits sharing of
presentation,documents and
application demonstration.

Quality is dependent on
bandwidth. There may be short
time lag betweenspeaking and
receiving a response that can
disrupt the natural flow of a
conversation.

Audio conferencing

Real time interaction.
Collaborative discussions that
involve certain number of
people.

Quality is dependent on
bandwidth.
There may be short time lag
between speaking and receiving a
response that can
disrupt the natural flow of a conversation. Does not incorporate
visual learning.

Live chat

Real time interaction.
Text and graphics capabilities
are available for Information
sharing of low-complexities.
Provides documentation of
student interaction.

Mostly text based and as such
slows down communication rate.
May lead to misinterpretation of
expressions.

White boarding

Real time interaction.
Demonstration
and co-development of ideas.

Bandwidth based, and at times
effective with audio conferencing.

Application sharing

Real time interaction.
Demonstration and
co-development of
documents.

Bandwidth based, and at times
effective with audio conferencing.

Asynchronous Communication Tools

Discussion forum

Collaboration and sharing
of ideas can be made over a
certain time period.
More time for reflection on
the topic of discussion.
Easy to form and control the
level of participation.

May lead to misinterpretation of
other people’s ideas.
May take longer to have
feedbacks.
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Web logs

E-mail messaging

Dissemination of ideas,
comments, images and other
documents is easy and open
to all.
More time for reflection on
the topic of discussion.
Provides documentation of
student interaction.
Distribution of course
materials on one-to-one
or one-to-many basis.
Privacy in communication.

May lead to misinterpretation of
other people’s ideas.
May take longer to have feedbacks. May require technical
knowledge in forming web logs.

It is difficult to get instant
reply to mails especially
with large classes.

Source. Own study.

His task is to familiarise himself with the information he receives in
various forms. It can be a text, an image, an audio recording. At the second
level, the presented content uses educational solutions that enable simple interaction between the participant and the presented material, thanks to which
the participant actively participates in the learning process. These are different
kinds of tasks, such as dragging elements or sorting the content. They can also
be links to external resources. At this level of interactivity, the participant has
the opportunity to check his/her knowledge and receive feedback based on
the exercises performed.
At the third level, more complex interactions are used to give the course
participant even more control over the learning process. "Participants can
take advantage of simple branching pathways to participate in dynamic experiences that meet their individual learning needs. Simulated activities, scenario-based case studies, moderate interactive exercises, and custom animations also enable participants to actively investigate and demonstrate concepts.
Informative feedback and adaptive remedial instruction provide just-in-time
guidance to address comprehension gaps". With educational solutions applied at level 4, participants have the opportunity to participate in the scenario
and play a role so that they can explore new content when making decisions
and looking for alternatives. At this level the participant takes full control
over the learning process. However, regardless of the level of the participant's
interaction with the delivered learning content, it should be remembered that
the quality of online activities depends primarily on the quality and frequency
of the feedback received from the teacher (Baker, 2010; Hart, 2012).
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Research Analysis and Discussion
The analysis was carried out on the population of students who are in
a crisis situation, i.e. forced to take classes in the e-learning form. The size of
the student population taken into account was 950 of the surveyed respondents of the pulse school in Mazowieckie Voivodeship in March 2020.
The general population has a normal distribution N (m, σ) , where σ is
known:

provided that
m - average,
s2 - variance,
σ - standard deviation,
p - percentage, percentage, fraction, frequency, structure index,
n – sample size.
For a population size of 950 people, the confidence level was set at 95%
α = 0.95, which means that at 95%, the number of people taking part in the
study is 274. If we estimate that the feature is present in 60% of the population, give 0.6. If we do not know the value, give 0.5. In turn, the confidence
interval for the fractional structure index (percentage of interval) of the p frequency is

assuming that p - percentage, population observation fraction.
In turn, the confidence interval for variance σ2 has a normal distribution N (m, σ)
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and the statistics are read from the chi- squared distribution. The maximum error tells us what "amendment" we should accept.
In other words, when we assume an error of 0.03, or 3 percent, and carry out
an election survey, when a given party gets 20 percent support, then with our
assumption of the 3 percent error, the real support may differ by 3 percent.
For the analysis of descriptive statistics, the distribution of the chi- squared

To the assumptions made in this way the assessment of the student's
distribution was made t- the student's continuous probability distribution
used frequently in statistics in procedures of testing statistical hypotheses and
in the assessment of measurement uncertainty. When preparing the results
of measurements, it is often a matter of estimating the interval in which the
actual value of the measurand lies, with a certain probability, if we have only
the results of n measurements, for which we can determine such parameters as
the mean by assessing its density.
The variable T therefore has a Z/X distribution its density is therefore a
form of:

Finally:
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Figure 2 shows the share of respondents in the survey by gender.
Figure 2. Share of respondents in the survey by gender

Source: Own study.

Figure 2 shows that women accounted for as much as 62.5% and men
for 37.5%. The next Figure number 3 shows the share of respondents by individual age groups.
Figure 3. Participation of respondents in the survey by age

Source: Own study.

By performing the analysis on the basis of Pearson's linear correlation coefficient with the linear correlation coefficient where n<-1,1> n=0 or n<0, as
a result n=0 no correlation was found between Gender and attitude towards
changes in forms of education. The next Figure 4 shows the attitude towards
changes in the form of education.
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Figure 4. Attitude to changing the form of education

Source: Own study.

The majority (as much as 87.5% of indications) of the surveyed respondents show a positive attitude towards changing the form of education. On
the other hand, 12.5% do not show a positive attitude. A chi-quadrant test
was used to assess the analysis of gender correlation and decision making in
terms of remote service preferences, where a hypothesis on the significance
level was obtained α =0,01. The hypothses are:
H0 the variables are dependent.
H1 the variables are non-dependent.

The largest number of people who took part in the survey was 40%
of those aged 26 to 35 years. Later on, equally, or more precisely 20%, people under 18, between 19 and 25, between 36 and 45 and over 65 took part.
The study did not involve people between 46 and 65 years of age.
The surveyed respondents indicate that the most frequent form indicated
in the even necessary contact is the form of conducted classes such as: 100%
exercises and 33.9% lectures (Figure 5).
If it is necessary to have a form without the possibility of personal contact, students mostly as much as 65.3% would prefer to have the materials
sent meilly, while 42.4% understand all the messages and are indifferent to it.
16.9% do not need to be contacted and 7.6% see no other possibilities, like
direct contact (Figure 6).
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Figure 5. The attitude of respondents who prefer service as a necessary exercise to
lectures

Source: Own study.
Figure 6. Preferred possibility of contact in a crisis situation (no possibility of conducting classes personally).

Source: Own study.

Figure 7. Form of functioning in terms of contact issues

Source: Own study.

As far as functioning is concerned, most of the respondents (as much as
49.2%) prefer to solve tasks at a distance in any form. In turn, 45.8% indicate
that it is enough to hear only the voice. As much as 35.9% indicate that they
will adapt to others. Only 3.4% of the respondents stated that a mutual opportunity to see each other is required (Figure 7).
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Figure 8. The form of the preferred tool to support remote learning

Source: Own study.

It turns out that as a support tool, most respondents prefer facebook
(as much as 55.9%). On the other hand, as much as 33.9% indicate that they
do not care and will manage in any situation, while Skype 22.9% likewise
22.8% prefer Ciso Webex Meetings and ZOOM VIDEO 15.3%. The respondents indicated the other 6.8% in the least way (Figure 8).
Conclusion
The introduction of e-learning at universities in Poland was dictated by
conditions created by the outbreak of coronavirus. Although lecturers and
students were largely unprepared for such a form of cooperation, most students are satisfied with the new form of education. It turns out that communication in the form of personal contact with the lecturer is in principle not
important. Also during online classes, students do not pay much attention
to the possibility of visual contact with the lecturer. The research also shows
that social networks play an important role in the process of learning online,
which is evidence of either poorly developed technical infrastructure at universities in terms of online courses, or the reluctance of the academic community to solutions proposed by universities.
As online courses have been forced by the threat of epidemics, research
on e-learning in Poland should focus on answering the question of how online communication should proceed in order to benefit the main stakeholders
of education at the academic level, i.e. lecturers and students. It is also worth
exploring the barriers to conducting online courses, as well as factors encouraging students to participate in such classes. The analysis of the presented
research results shows that the majority of respondents prefer to solve tasks
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at a distance in any form. Students are satisfied with the adopted solutions, as well as with the offered methods of communication with lecturers
and other participants. The introduction of e-learning positively influences
the acquisition and dysfunction of knowledge by students.
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