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BIBLIA A MORALNOSÂCÂ CHRZESÂCIJANÂSKA

Pismo SÂwieÎte nie zawiera systematycznego wykøadu nauki na temat zÇycia
moralnego. Objawione w nim oreÎdzie BozÇe o zÇyciu i wolnosÂci czøowieka zawiera najwazÇniejsze przesøanki dotyczaÎce sposobu ludzkiego posteÎpowania.
We wrzesÂniu 2008 roku Papieska Komisja Biblijna opublikowaøa dokument,
ktoÂry w tøumaczeniu polskim ukazaø sieÎ pt. Biblia a moralnosÂcÂ. Biblijne korzenie posteÎpowania chrzesÂcijanÂskiego (wyd. Instytut Teologii Biblijnej ¹Verbumº, Kielce 2009)1. Powstaø on z inicjatywy papiezÇa Jana Pawøa II. TresÂcÂ
dokumentu poprzedzajaÎ dwie charakterystyczne ¹tabliceº, ktoÂre zawierajaÎ najbardziej znaczaÎce dla moralnosÂci Starego i Nowego Testamentu teksty biblijne:
Dekalog (Wj 20,2±17) i bøogosøawienÂstwa (Mt 5,3±12). CaøosÂcÂ dokumentu
skøada sieÎ z dwoÂch czeÎsÂci. Pierwsza nosi tytuø: ¹MoralnosÂcÂ objawiona: BozÇy
dar i odpowiedzÂ czøowiekaº, a druga: ¹NiektoÂre kryteria biblijne dla refleksji
moralnejº2.

1

JednaÎ z pierwszych analiz tego dokumentu przeprowadziø F. Targonski w artykule ¹Bibbia e
Moraleº. Un documento della Pontificia Commissione Biblica, ¹Miscellanea Francescanaº
109(2009) z.1±2, s. 228±249.
2
Dotychczasowa literatura na temat moralnosÂci chrzesÂcijanÂskiej w sÂwietle Biblii jest bardzo
skromna. MozÇna wskazacÂ jedynie pojedyncze hasøa w søownikach czy encyklopediach. Dla przykøadu w Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, red. P. Rossano, G. Ravasi, A. Girlanda, Cinisello
Balsamo 1988 znalezÂcÂ mozÇna jedynie kroÂtkie opracowania na temat dekalogu, sprawiedliwosÂci
i dziaøania chrzesÂcijanÂskiego. Por. takzÇe R. Tremblay, Was ist christliche Moral? Versuch einer
Definition auf dem Hintergrund der Fuûwaschung von Joh 13,1±20, w: In Christus zum Leben
befreit (FS B. HaÈring), red. J. RoÈmelt, B. Hidber, Freiburg im Br. 1992, s. 66±83; Th. Hieke,
K. Bieberstein, Gottes Gerechtigkeit im Jesajabuch. Spiegel menschlicher Sehnsucht und produktive
Utopie, w: A. PrekaÈr, Gottes Gerechtigkeit und die Moral der Menschen, Lucern 2008, s. 117±126;
M. Stowasser, HomosexualitaÈt und Bibel. Exegetische und hermeneutische UÈberlegungen zu einem
schwierigen Thema, ¹New Testament Studiesº 43(1997) z. 4, s. 503±526. PierwszaÎ proÂbaÎ nowego
spojrzenia na problemy moralne wspoÂøczesnego czøowieka w sÂwietle caøego, podstawowego oreÎdzia Biblii jest ksiaÎzÇka R. Hays, The moral vision of the New Testament. Community, cross, new
creation. A contemporary introduction to New Testament ethics, Edinburgh 1997.
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I. MORALNOSÂCÂ OBJAWIONA ±
BOZÇY DAR I ODPOWIEDZÂ CZèOWIEKA

W pierwszej czeÎsÂci dokumentu omoÂwione zostaøy gøoÂwne cechy moralnosÂci
objawionej w PisÂmie SÂwieÎtym. Najpierw dotyczy on ¹moralnosÂci objawionejº,
czyli moralnosÂci, ktoÂra ma swoje zÂroÂdøo w Objawieniu BozÇym3, jakkolwiek nie
jest sprzeczna z ludzkim rozumowaniem. Objawienie zawiera trzy prawdy,
ktoÂre moÂwiaÎ o zÂroÂdøach moralnego posteÎpowania chrzesÂcijan: 1) na pierwszym
miejscu jest dar (w trzech postaciach), pochodzaÎcy caøkowicie od Boga; winien
on bycÂ przez czøowieka rozpoznany i przyjeÎty; wraz z nim czøowiek otrzymuje
od Boga (w Objawieniu) wskazoÂwki, wedøug ktoÂrych winien posteÎpowacÂ, aby
jego zÇycie i dziaøanie pozostawaøo w harmonii z owym darem, czyli byøo sprawiedliwe; 2) dobrocÂ i szczodrosÂcÂ Boga objawia sieÎ nie tylko w darze, ale takzÇe
w przebaczeniu, ktoÂrego kazÇdy czøowiek potrzebuje, aby trwacÂ we wspoÂlnocie
z Bogiem, przezwycieÎzÇajaÎc grzechy uniemozÇliwiajaÎce albo powazÇnie utrudniajaÎce odpowiedzÂ na BozÇy dar; 3) ludzkie zÇycie nie jest ograniczone doczesnosÂciaÎ,
ale otwarte na wiecznaÎ komunieÎ z Bogiem.
1. DARY OD BOGA ± ODPOWIEDZÂ CZèOWIEKA

Pismo SÂwieÎte opisuje trzy wielkie dary, jakie BoÂg ofiaruje czøowiekowi. SaÎ
nimi: dar stworzenia czøowieka na ¹obraz BozÇyº; dar pierwszego Przymierza;
3

Na tym wøasÂnie ± jak podkresÂlajaÎ autorzy dokumentu ± polega roÂzÇnica mieÎdzy wszelkiego rodzaju ¹etykamiº (jakichsÂ grup, klas spoøecznych czy zawodowych ± wypøywajaÎcych ze
specyficznych zaøozÇenÂ i zasad ich efektywnego dziaøania) ± a moralnosÂciaÎ chrzesÂcijanÂskaÎ. Do
niedawna pojawiaøy sieÎ publikacje, opracowywane przez biblistoÂw, noszaÎce nawet w tytule
søowo ¹etykaº. Takie ustawienie problemu daje prymat rozumowaniu racjonalistycznemu nad
objawieniem zawartym w Biblii, ktoÂre nalezÇy najpierw odczytacÂ, a dopiero w drugiej kolejnosÂci
ujmowacÂ w jakisÂ system lub model otwarty roÂwniezÇ na ludzkie rozumowanie i mysÂlenie o zÇyciu
czøowieka na ziemi (ale nie tylko na niej!). Por. W.A. Meeks, The ethics of the fourth evangelist,
w: Exploring the gospel of John (FS in honor of D. Moody Smith), Louisville 1996, s. 317±326;
G. Dautzenberg, Neutestamentliche Ethik und autonome Moral, ¹Theologische Quartalschriftº
161(1981), s. 43±55; F. Lage, Pluralismo eÂtico del Antiguo Testamento, ¹Moraliaº 29(2006) z. 4,
s. 381±403; A. De Mingo, Pluralismo eÂtico en el Nuevo Testamento. El caso de la moral familiar,
¹Moraliaº 29(2006) z. 4, s. 405±415; M. Davies, Is there a future for New Testament ethics?, w:
Auguries. The jubilee volume of the Sheffield department of biblical studies, red. M. Davies,
D.J.A. Clines, Sheffield 1998, s. 184±203; L.E. Keck, Rethinking ¹New Testament Ethicsº,
¹Journal od Bible Literatureº 115(1996) z. 1, s. 3±16; R.B. Hays, The role of scripture in Paul's
ethics, w: Theology and ethics in Paul and his interpreters. Essays in honor of Victor Paul
Furnish, Abingdon 1996, s. 30±47; C.K. Barrett, Deuteropauline ethics. Some observations, w:
Theology and ethics in Paul and his interpreters, s. 161±172; M. Wojciechowski, Etyka Biblii,
KrakoÂw 2009.
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dar nowego Przymierza w Chrystusie4. KazÇdy z nich, gdy zostaje odkryty przez
czøowieka, a nasteÎpnie w peøni sÂwiadomie przyjeÎty, wyznacza mu najbardziej
wøasÂciwy sposoÂb posteÎpowania. Celem tego posteÎpowania jest mozÇliwie najwieÎkszy rozwoÂj kazÇdego z tych daroÂw. Normy posteÎpowania chrzesÂcijanÂskiego
nie saÎ narzucone, nie pochodzaÎ z zewnaÎtrz, ale jawiaÎ sieÎ jako implikacje owych
daroÂw. I tak Biblia objawia najpierw, zÇe BoÂg jest Stworzycielem caøego sÂwiata,
a Jego darem szczegoÂlnym jest uksztaøtowanie czøowieka jako istoty podobnej
do Boga (Rdz 1,26), czyli obdarzonej rozumnosÂciaÎ, wolnosÂciaÎ, ustanowionej
w sÂwiecie przewodnikiem wszystkich stworzenÂ. Czøowiek otrzymaø zdolnosÂcÂ
nasÂladowania Boga w Jego dziaøaniu, nienaruszalnaÎ godnosÂcÂ osoby powoøanej
do zÇycia w relacji z innymi osobami oraz zostaø obdarzony zÇyciem, ktoÂre jest
sÂwieÎte, czyli nietykalne. Ludzkie zÇycie nie podlega nikomu poza Bogiem, ktoÂry
wyznacza w swej MaÎdrosÂci i Wszechmocy jego poczaÎtek i koniec5. KazÇdy wymiar tego podstawowego daru BozÇego, jakim jest stworzenie czøowieka na
obraz BozÇy, implikuje okresÂlone prawa i normy, dzieÎki ktoÂrym posteÎpowanie
mozÇe bycÂ nazwane sprawiedliwym, czyli zgodnym z prawem Boga Stworzyciela, z Jego planem i wolaÎ dotyczaÎcaÎ czøowieka6.
Do poczaÎtkowego i podstawowego daru, jakim jest stworzenie, dochodzi
dar Przymierza, objawiony w Starym Testamencie. èaÎczy sieÎ on nierozerwalnie
z wyborem Izraela. W ten sposoÂb BoÂg zwraca sieÎ do swoich stworzenÂ, aby
ofiarowacÂ im swojaÎ aktywnaÎ ObecnosÂcÂ i prowadzicÂ ku zÇyciu w doskonaøej
wspoÂlnocie z Nim, ktoÂra zostanie ofiarowana w osobie Jezusa Chrystusa. Dar
Przymierza pieczeÎtuje wielkie dzieøo wyzwolenia ludu ± wybranego wolnym
aktem miøosÂci Boga ± z Egiptu. Objawiony na Synaju Dekalog to dziesieÎcÂ reguø,
ktoÂre winny strzec wolnosÂci ludu Przymierza oraz gwarantowacÂ mu zÇycie
w obecnosÂci Boga, ktoÂry darzy wszelkimi dobrami (bøogosøawi). Przymierze
Boga z Izraelem jest wydarzeniem absolutnie nieznanym poza Izraelem, stanowi absolutnaÎ nowosÂcÂ w stosunku do kodeksoÂw etycznych i kultycznych, ktoÂre kierowaøy zÇyciem ludoÂw starozÇytnego Wschodu. Dekalog objawia drogeÎ
posteÎpowania czøowieka nalezÇaÎcego do narodu wybranego, a nasteÎpnie do ludu
Przymierza (do KosÂcioøa), posteÎpowania, ktoÂre stanowi odpowiedzÂ na jedynaÎ
w swoim rodzaju øaskeÎ ± dar Boga, jakim byøo Jego autozaangazÇowanie w dzieje
tego ludu. Papieska Komisja Biblijna zaproponowaøa odczytanie prastarych
4

Por. A. Bondolfi, Der autonome Charakter einer ¹Christlichen Moralº, w: Berechtigte Hoffnung: UÈber die MoÈglichkeit, vernuÈnftig und zugleich Christ zu sein, red. J. GruÈndel, P. Schmidt-Leukel, 1995, s. 199±215.
5
NiektoÂre aspekty dzieøa stworzenia czøowieka i wyzwolenia z niewoli w Egipcie ludu Izraela
i ich konsekwencje dla moralnosÂci chrzesÂcijanÂskiej byøy badane przez pojedynczych egzegetoÂw.
Por. Ch. Dohmen, Um unserer Freiheit willen. Ursprung und Ziel biblischer Ethik im ¹Hauptgebotº
des Dekalogs, ¹Communioº 21(1992) nr 1, s. 7±24.
6
JednaÎ z nich ± fundamentalnaÎ ± szczegoÂøowo analizuje E Bosetti, Fare il bene. Una istanza
biblica fondamentale, ¹Revue Tiers Mondeº 94(1992), s. 181±192.
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praw Dekalogu nie tylko jako obowiaÎzkoÂw (nakazoÂw i zakazoÂw rozumianych
jako bariery, ograniczenia), ale nade wszystko w optyce wartosÂci, stanowiaÎcych
swego rodzaju zadanie moralne czy tezÇ program, ktoÂrego realizacja nigdy sieÎ
nie konÂczy7.
Trzeci dar BozÇy jest wprawdzie wypeønieniem obietnic zwiaÎzanych z pierwszym Przymierzem, jednak w nieskonÂczony sposoÂb je przewyzÇsza, gdyzÇ realizuje sieÎ w Osobie, ofiarowanej ludziom jako nowe i wieczne Przymierze. Darem tym jest Jezus Chrystus, ktoÂry peøni fundamentalnaÎ i determinujaÎcaÎ roleÎ
w relacji pomieÎdzy Bogiem a Izraelem i wszystkimi ludzÂmi8. Rzecz jasna, chodzi nie tylko o samaÎ Jego OsobeÎ, ale o takzÇe jego dzieøo (czyny i nauczanie)
oraz historieÎ zÇycia, sÂmierci i zmartwychwstania. W Jezusie z Nazaretu, Mesjaszu, ludzie otrzymujaÎ Dar Syna BozÇego, ktoÂry stajaÎc sieÎ czøowiekiem, wnosi
w dzieje czøowieka KroÂlowanie (aktywnaÎ ObecnosÂcÂ) Boga. KazÇdy chrzesÂcijanin, ktoÂry zÇyje i zmaga sieÎ w sÂwiecie beÎdaÎcym ¹antykroÂlestwemº i ¹antyprzymierzemº, otrzymuje od Niego Dar Ducha SÂwieÎtego ± Parakleta (ObronÂcy)
i Ducha Prawdy. Implikacje moralne tego Daru (Syna i Ducha SÂwieÎtego),
a zwøaszcza wzorczego posteÎpowania Jezusa Chrystusa oraz Jego zwycieÎstwa
nad diabelskim køamstwem i sÂmierciaÎ wskazujaÎ zaroÂwno ewangelisÂci, jak i sÂw.
Paweø oraz inni apostoøowie (w listach katolickich i w KsieÎdze Apokalipsy).
2. OD DARU DO PRZEBACZENIA

Biblia ukazuje liczne dary i inicjatywy Boga wzglaÎdem czøowieka, ale roÂwnoczesÂnie opowiada o ludzkich zøych czynach, søabosÂciach i upadkach. W ten
sposoÂb natchnione ksieÎgi objawiajaÎ prawdeÎ, zÇe BozÇym darom udzielonym czøowiekowi musi towarzyszycÂ øaska przebaczenia. BoÂg nie posteÎpuje z ludzÂmi jak
seÎdzia i nieubøagany windykator sprawiedliwosÂci. Lituje sieÎ nad swymi stworzeniami, ktoÂre upadøy, wzywa je do rozpoznania grzechu, do skruchy i do
nawroÂcenia ± przebacza im winy. Biblia, zaroÂwno w Starym, jak i w Nowym
Testamencie, wskazuje na niszczycielskaÎ, destrukcyjnaÎ siøeÎ grzechu, czy to
7
Dotychczasowe rozumienie praw dekalogu zob. N. Lohfink, I. Baldermann, Kennt das Alte
Testament einen Unterschied von ¹Gebotº und ¹Gesetzº? Zur bibeltheologischen Einstufung des
Dekalogs, ¹Journal of Bible and Theologyº 4(1989), s. 63±89; H. Witczyk, OreÎdzie Dekalogu (Wj
20,1±17). Analiza krytyczno-literacka, ¹Zeszyty Naukowe KULº 40(1997) z. 1±2, s. 41±74.
8
Dotychczas podkresÂlano przede wszystkim ideeÎ nasÂladowania Chrystusa. Prawda ta znajduje swoje odzwierciedlenie w Dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej, ale jest ubogacona o wiele
nowych wymiaroÂw tajemnicy Chrystusa i KroÂlestwa BozÇego. Por. O. Merk, R. Gebauer, Nachahmung Christi. Zu ethischen Perspektiven in der paulinischen Theologie, w: O. Merk, Wissenschaftsgeschichte und Exegese. Gesammelte AufsaÈtze zum 65. Geburtstag, Berlin 1998, s. 302±336; R. Hays,
Christology and Ethics in Galatians: The Law of Christ, ¹The Catholic Biblical Quarterlyº
49(1987), s. 268±290; J.G. Ziegler, Christozentrische Sittlichkeit ± christusfoÈrmige Tugenden, ¹Trierer Theologische Zeitschriftº 96(1987), s. 290±312.
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czøowieka jako jednostki, czy to caøego ludu Przymierza, a nawet ludzkosÂci jako
takiej. W dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej czytamy:
¹Zøe czyny sprawiajaÎ wypaczenie o charakterze kosmicznym. SaÎ skierowane
przeciwko porzaÎdkowi stworzenia i mogaÎ bycÂ zroÂwnowazÇone tylko za posÂrednictwem dziaøanÂ, ktoÂre odnawiajaÎ porzaÎdek sÂwiata. [...] BoÂg, ktoÂry okazuje
miøosierdzie i przebacza grzechy, jest øaskawym StwoÂrcaÎ, ktoÂry doprowadza
ludzi do sytuacji bytoÂw kochanych przez Niego i naprawia szkody, jakie oni
spowodowali w sÂwiecieº (nr 81).

Pisma Nowego Testamentu zgodnie podajaÎ jako centralnaÎ prawdeÎ, zÇe BoÂg
ofiarowaø swoje przebaczenie kazÇdemu czøowiekowi w Osobie i dziele Jezusa.
Odpuszcza On grzechy (por. Mt 9,2.6.13), a nade wszystko skøada OfiareÎ gøadzaÎcaÎ grzechy i przemieniajaÎcaÎ grzesznika w sprawiedliwego. OfiareÎ teÎ uobecnia kazÇda Eucharystia, podczas ktoÂrej obdarzony øaskaÎ miøosierdzia czøowiek
pije JezusowaÎ Krew Przymierza, wylanaÎ na odpuszczenie grzechoÂw (Mt 26,28).
Â LESTWIE NIEBIESKIM
3. PEèNIA ZÇYCIA W KRO

Ostatecznym horyzontem chrzesÂcijanÂskiego posteÎpowania nie jest sÂmiercÂ,
ale zÇycie przyszøe w Bogu. PrawdeÎ teÎ jasno i stanowczo przekazujaÎ ksieÎgi
Nowego Testamentu. Jedynie chrzesÂcijanie majaÎ mocnaÎ nadziejeÎ, zÇe zmartwychwstanaÎ z Chrystusem:
¹JesÂli bowiem wierzymy, zÇe Jezus istotnie umarø i zmartwychwstaø, to roÂwniezÇ
tych, ktoÂrzy umarli w Jezusie, BoÂg wyprowadzi wraz z Nim. [...] Sam bowiem
Pan zstaÎpi z nieba na hasøo i na gøos archanioøa, i na dzÂwieÎk traÎby BozÇej,
a zmarli w Chrystusie powstanaÎ pierwsi. Potem my, zÇywi i pozostawieni, wraz
z nimi beÎdziemy porwani w powietrze, na obøoki naprzeciw Pana, i w ten
sposoÂb zawsze beÎdziemy z Panemº (1 Tes 4,14.16±17).

Perspektywa zmartwychwstania i zÇycia z Chrystusem zmartwychwstaøym nie
pomniejsza waloru zÇycia na ziemi i sensu moralnego posteÎpowania. Przeciwnie,
horyzont eschatologiczny nadaje zÇyciu ziemskiemu peøne znaczenie, a czøowieka
obarcza prawdziwaÎ odpowiedzialnosÂciaÎ za doczesne posteÎpowanie.

II. KRYTERIA BIBLIJNE DLA REFLEKSJI MORALNEJ

W drugiej czeÎsÂci dokumentu Papieska Komisja Biblijna przedstawia najÇ
wazniejsze wynikajaÎce z Biblii kryteria rozwiaÎzywania wspoÂøczesnych proble-

94

KS. HENRYK WITCZYK

moÂw moralnych, ktoÂre nie byøy jeszcze znane w czasie powstawania ksiaÎg
Pisma SÂwieÎtego. Chodzi o dylematy wynikajaÎce z nowozÇytnego, a zwøaszcza
wspoÂøczesnego rozwoju nauk oraz z globalizacji komunikacji mieÎdzyludzkiej.
Do tych kwestii, na ktoÂre Pismo SÂwieÎte nie daje peønych odpowiedzi, mozÇna
zaliczycÂ nasteÎpujaÎce:
· przemoc, terroryzm, wojna;
· imigracja;
· podziaø bogactw, szacunek dla zasoboÂw naturalnych sÂwiata;
· zÇycie czøowieka, zaroÂwno w aspekcie jego zaistnienia, poczaÎtku, jak
i w perspektywie sÂmierci;
· zøozÇone kwestie dotyczaÎce pracy i ludzi pracy;
· seksualnosÂcÂ i dylematy z niaÎ zwiaÎzane;
· problemy wspoÂøczesnej rodziny;
· zagrozÇenia zÇycia wspoÂlnotowego, kwestie zwiaÎzane z zÇyciem spoøeczno-politycznym w nowoczesnych panÂstwach demokratycznych;
· wyzwania z zakresu genetyki.
Â DèA POZNANIA PRAWDY O CZèOWIEKU
1. POZABIBLIJNE ZÂRO

W punkcie wyjsÂcia Papieska Komisja Biblijna wyrazÂnie stwierdza, zÇe w celu
rozwiaÎzania problemoÂw moralnych zwiaÎzanych z tymi zagadnieniami i wymiarami zÇycia czøowieka wspoÂøczesnego, a takzÇe sÂwiata jako caøosÂci, trzeba uciec
sieÎ do innych jeszcze zÂroÂdeø poznania prawdy dotyczaÎcej czøowieka:
· do refleksji teologicznej;
· do odkrycÂ rozumu, czyli filozofii wspoÂøczesnych
· do osiaÎgnieÎcÂ nauk empirycznych.
WøasÂnie w drugiej, niezwykle cennej czeÎsÂci dokumentu Papieska Komisja
Biblijna stawia problem: jak zintegrowacÂ dane biblijne dotyczaÎce tych problemoÂw (przeanalizowane w pierwszej czeÎsÂci) z niekwestionowanymi osiaÎgnieÎciami nauk empiryczno-przyrodniczych, z nowymi filozofiami i antropologiami,
a takzÇe z nowymi systemami mysÂlenia teologicznego, dopuszczalnymi dzisiaj na
terenie teologii systematycznej.
2. KRYTERIA OCENY MORALNEJ LUDZKICH DZIAèANÂ

Aby rozwiaÎzacÂ ten bardzo trudny problem, Komisja postanowiøa zdefiniowacÂ kryteria metodologiczne refleksji moralnej wychodzaÎcej od tego zÂroÂdøa,
jakim jest Pismo SÂwieÎte. PozwolaÎ one odniesÂcÂ sieÎ w wymienionych wyzÇej kwestiach moralnych do ksiaÎg natchnionych tak, aby odkrycÂ w nich to, co one
rzeczywisÂcie w danej sprawie moÂwiaÎ i aby to odkrywacÂ wedøug zasad hermeneutyki. A saÎ to nasteÎpujaÎce reguøy i zalecenia:
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uwzgleÎdnicÂ objawione w nich tresÂci teologiczne, odkrywajaÎc je w jeÎzyku
uwarunkowanym historycznie, geograficznie i kulturowo;
bracÂ pod uwageÎ zøozÇonosÂcÂ kompozycyjnaÎ ksiaÎg i perykop biblijnych;
liczycÂ sieÎ z kanonicznym charakterem Pisma SÂwieÎtego (chodzi tu gøoÂwnie
o uwzgleÎdnianie reinterpretacji tekstoÂw Starego Testamentu w Nowym
Testamencie, dokonywanej wedøug modelu ciaÎgøosÂci, braku ciaÎgøosÂci i posteÎpu).

2.1. KRYTERIA PODSTAWOWE

W dokumencie papieskiej Komisji zostaøy wskazane i precyzyjnie opisane
dwa kryteria podstawowe ± zgodnosÂcÂ posteÎpowania z biblijnaÎ wizjaÎ istoty ludzkiej oraz odniesienie do modelu zÇycia czøowieka, jaki zostaø objawiony przez
Jezusa Chrystusa9. SaÎ to dwie osie mysÂlenia biblijnego: antropologiczna i chrystologiczna. Pierwsza kazÇe pamieÎtacÂ, zÇe biblijna wizja czøowieka podkresÂla jego
godnosÂcÂ jako osoby oraz jego powoøanie do komunii z Bogiem. Z kolei osÂ
chrystologiczna oznacza, zÇe Jezus jest przykøadem doskonaøego posteÎpowania
moralnego; Jego Osoba oraz nauczanie stanowiaÎ punkt orientacyjny posteÎpowania chrzesÂcijan. Zatem kazÇdy chrzesÂcijanin winien nieustannie weryfikowacÂ
swoje dziaøanie poprzez poroÂwnywanie go z czynami Jezusa oraz z biblijnaÎ
wizjaÎ czøowieka.
Â èOWE
2.2. KRYTERIA SZCZEGO

WychodzaÎc od tych podstawowych prawd (wzorcoÂw, odniesienÂ) Papieska
Komisja Biblijna sformuøowaøa ± na podstawie wnikliwej lektury caøej Biblii ±
szesÂcÂ kryterioÂw szczegoÂøowych, ktoÂre mogaÎ sieÎ okazacÂ bardzo pomocne w rozwiaÎzywaniu zøozÇonych problemoÂw, na jakie napotyka chrzesÂcijanin w sÂwiecie
wspoÂøczesnym. Pierwsze to kryterium zbiezÇnosÂci pomieÎdzy normami moralnymi objawionymi w Biblii a tymi, ktoÂrymi kierowaøy sieÎ ludy saÎsiadujaÎce z Izraelem baÎdzÂ kultura grecko-rzymska, beÎdaÎca sÂrodowiskiem zÇycia i dziaøania KosÂcioøa apostolskiego. SÂwiadomosÂcÂ takiej zbiezÇnosÂci zacheÎca KosÂcioÂø wspoÂøczesny
do dialogu z roÂzÇnymi kulturami w celu szukania chocÂby podstawowego uniwersalizmu etycznego i do wspoÂlnego rozwiaÎzywania najtrudniejszych proble9

Por. V. Eid, Christliches Ethos ± Hilfe zur DaseinsbewaÈltigung?, w: Christlich gelebte Moral.
Theologische und anthropologische BeitraÈge zur theologischen Ethik (2004), s. 25±40; W.A. Meeks,
A.R. Hilton, The circle of reference in Pauline morality, w: In search of the early Christians. Selected
essays, red. W.A. Meeks, Yale 2002, s. 167±182; D. Horrell, Theological principle or christological
praxis? Pauline ethics in 1 Corinthians 8.1±11.1, ¹Journal for the Study of the New Testamentº
67(1997), s. 83±114.
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moÂw. Drugie kryterium wskazuje na koniecznosÂcÂ przeciwstawienia sieÎ wszystkim obyczajom i praktykom istniejaÎcym w sÂwiecie pozabiblijnym, ktoÂre saÎ nie
do pogodzenia z wymienionymi wyzÇej podstawowymi prawdami o zÇyciu moralnym czøowieka. Trzecie kryterium szczegoÂøowe to posteÎp albo wydoskonalenie sumienia moralnego, jego wrazÇliwosÂci i ostrosÂci osaÎdu, widoczne wewnaÎtrz obydwu TestamentoÂw. Czwarte ± wymiar wspoÂlnotowy posteÎpowania
sprawiedliwego, wynikajaÎcy z natury samego Boga i natury czøowieka jako
osoby stworzonej na obraz Boga. Normy posteÎpowania moralnego nie mogaÎ
bycÂ ustanawiane autonomicznie przez jednostkeÎ, ale zawsze uwzgleÎdniajaÎ relacje ze wspoÂlnotaÎ; kazÇda osoba winna wszystkie relacje, jakie wynikajaÎ z jej
natury, ksztaøtowacÂ zgodnie z tymi normami. PiaÎte kryterium, czyli celowosÂcÂ,
sÂcisÂle øaÎczy sieÎ z horyzontem eschatologicznym posteÎpowania moralnego. Podejmowane w zÇyciu ziemskim decyzje i dziaøania saÎ sprawiedliwe tylko wtedy,
kiedy majaÎ roÂwniezÇ wartosÂcÂ w obliczu eschatologicznej peøni zÇycia z Chrystusem. Ostatnie kryterium: rozroÂzÇnienie ± to umiejeÎtnosÂcÂ dostrzegania, zÇe nie
wszystkie normy moralne saÎ jednakowo wazÇne. Trzeba zatem wyrazÂnie odroÂzÇniacÂ normy baÎdzÂ przepisy o charakterze relatywnym, wzgleÎdnym (uwarunkowanym okolicznosÂciami historycznymi i poziomem kultury), od norm baÎdzÂ
przepisoÂw o charakterze absolutnym.
WyzÇej wymienione kryteria to najwazÇniejsze zasady oceny moralnej konkretnych dziaøanÂ, ale nie wszystkie. Zostaøy one wyprowadzone z Biblii, a ich
znajomosÂcÂ mozÇe jedynie wesprzecÂ chrzesÂcijanina w trudnym procesie wøasÂciwej
oceny moralnej podejmowanych baÎdzÂ planowanych dziaøanÂ. Aby kryteria te
lepiej rozumiecÂ i owocniej stosowacÂ trzeba miecÂ na uwadze zarysowany
w pierwszej czeÎsÂci dokumentu model moralnosÂci objawionej, beÎdaÎcej wielkaÎ
szansaÎ rozwoju czøowieka ± ku peøni zÇycia i szczeÎsÂcia, w odpowiedzi na BozÇe
dary.
èaska BozÇa, ktoÂrej BoÂg nie odmawia ludziom, umozÇliwia kazÇdemu czøowiekowi nie tylko rozpoznanie Jego daroÂw, ale nade wszystko aktywne ich
przyjeÎcie ± na wzoÂr czøowieka z ewangelicznej przypowiesÂci, ktoÂry otrzymaø
talenty. Papieska Komisja Biblijna, idaÎc za wskazaniami Jezusa, apostoøa Pawøa
i KsieÎgi Apokalipsy, przestrzega przed postawaÎ pychy i niewiary, ktoÂre pochodzaÎ od Kusiciela i dla wielu wspoÂøczesnych stanowiaÎ powazÇne zagrozÇenie na ich
drodze do peøni zÇycia i szczeÎsÂcia z Chrystusem w Bogu. MogaÎ one bowiem
uniemozÇliwicÂ przyjeÎcie BozÇych daroÂw baÎdzÂ powodujaÎ, zÇe czøowiek je marnuje,
a sam wpada w sidøa ¹antystworzeniaº (por. Ap 18,2), ¹antykroÂlestwaº i ¹antyprzymierzaº ± wegetuje z daleka od Chrystusa, w sÂwiecie demonicznym i anty-BozÇym (nr 111±119).
Ostatecznie czøowieka czeka BozÇy saÎd. KazÇdy zostanie obiektywnie oceniony przez zmartwychwstaøego Pana i otrzyma od Niego odpowiedniaÎ nagrodeÎ (por. Rz 14,10±12). On ¹[...] rozjasÂni wszystko, co w ciemnosÂciach ukryte
i ujawni zamiary serc. Wtedy kazÇdy otrzyma od Boga pochwaøeÎº (1 Kor 4,4±5).
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Wynik saÎdu beÎdzie stosowny do dziaøania kazÇdego czøowieka podczas jego
zÇycia i beÎdzie zroÂzÇnicowany (por. 2 Kor 5,10). Konkretna forma odpøaty dla
tych, ktoÂrzy ewentualnie zostanaÎ poteÎpieni, wyrazÇona jest w sposoÂb bardzo
ogoÂlny (¹gniew i oburzenieº, ¹ucisk i utrapienieº ± Rz 2,8±9). Przeznaczeniem
tych, ktoÂrzy zostanaÎ zbawieni, beÎdzie zawsze èaska, czyli MiøosÂcÂ. Objawi sieÎ
ona w ¹Chrystusie Jezusie, Panu naszymº (Rz 6,23), z ktoÂrym zjednoczeni beÎdaÎ
zÇyli w peøni szczeÎsÂliwi w Bogu i dla Boga.

ÂW
III. WYZWANIA I HORYZONTY. ZADANIA DLA BIBLISTO

Nowy dokument Papieskiej Komisji Biblijnej Biblia a moralnosÂcÂ nie poprzestaje na zaprezentowaniu gøoÂwnych danych biblijnych dotyczaÎcych ludzkiego zÇycia rozumianego jako odpowiedzÂ na BozÇe dary. Komisja stawia przed
biblistami konkretne, bardzo wazÇne wymagania. Czyni to w przekonujaÎcy sposoÂb ± na tle wyzwanÂ pøynaÎcych ze wspoÂøczesnego sÂwiata, a zarazem sytuujaÎc je
w nowych perspektywach badawczych i poznawczych10. GøoÂwnaÎ zaletaÎ dokumentu jest podjeÎta w nim proÂba uchwycenia i ukazania zwiaÎzkoÂw mieÎdzy aktualnie dyskutowanymi problemami moralnymi a oreÎdziem teologicznym Biblii.
1. MIEJSCE MORALNOSÂCI W BOZÇYM PLANIE ZBAWIENIA

Papieska Komisja Biblijna umiejscawia moralnosÂcÂ chrzesÂcijanÂskaÎ na wøasÂciwym jej miejscu. MoralnosÂcÂ objawiona ± nie beÎdaÎc czymsÂ drugorzeÎdnym ±
jest druga. Tym, co zÂroÂdøowe, fundamentalne, jest inicjatywa Boga, Jego dary.
ZÇycie mozÇe bycÂ moralne, zgodne z wolaÎ Boga, tylko wtedy, gdy poprzedza je
rozpoznanie i przyjeÎcie Jego daroÂw. One tezÇ precyzyjnie okresÂlajaÎ ksztaøt
odpowiedzi czøowieka, saÎ zÂroÂdøem niezbeÎdnych siø duchowych. One tezÇ saÎ
zapowiedziaÎ tej peøni zÇycia, ku ktoÂrej prowadzi caøy dynamizm moralnego
dziaøania.

10

Por. R. Mokrosch, Christliche Gewissenserziehung angesichts von Wertpluralismus und
Wertkrise ± eine unmoÈgliche MoÈglichkeit?, ¹Wiener Jahrbuch fuÈr Theologieº 2(1988), s. 159±185;
L.J.Z. White, Does the Bible Speak about Gays or Same-Sex Orientation? A Test Case in Biblical
Ethics, ¹Biblical Theology Bulletinº 25(1995), z. 1, s. 14±23; M. Davies, New Testament Ethics and
Ours. Homosexuality and Sexuality in Romans 1:26±27, ¹Biblical Interpretationº 3(1995), z. 3,
s. 315±331.
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Â W BOZÇYCH
2. DYNAMICZNY CHARAKTER POZNAWANIA DARO

Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej uczy, zÇe dary BozÇe majaÎ charakter
dynamiczny i stopniowy. Podobnie implikacje moralne, wezwania, jakie z nich
pøynaÎ, zalezÇaÎ od tego, w jakim stopniu i z jakim dynamizmem wspoÂøczesny
czøowiek odkrywa powierzone mu przez Boga dary. Dary te to w gruncie rzeczy
roÂzÇne formy dziaøania Boga, w ktoÂrych objawia on swojaÎ dobrocÂ, maÎdrosÂcÂ,
moc, miøosierdzie i miøosÂcÂ ± ofiarowane czøowiekowi, aby je przyjaÎø, kierujaÎc
sieÎ osobistym rozpoznaniem i wolnosÂciaÎ.
Wielkim wyzwaniem teologoÂw ± gøoÂwnie moralistoÂw i biblistoÂw ± jest coraz
gøeÎbsze wnikanie w PrawdeÎ søowa BozÇego. PrzyjmujaÎc sÂwiatøo Objawienia,
dzieÎki ktoÂremu coraz lepiej mozÇna dostrzec wielkosÂcÂ daroÂw BozÇych, a roÂwnoczesÂnie korzystajaÎc ze sÂwiatøa rozumu, teologowie powoøani saÎ do tego, aby
prowadzicÂ wytrwaøy dialog z innymi religiami11, zwøaszcza z judaizmem12. Powinni takzÇe nawiaÎzywacÂ relacje z kulturaÎ wspoÂøczesnaÎ13, kontestujaÎc, ale i transcendujaÎc jej søabosÂci, oczyszczacÂ jej sumienie i prowadzicÂ jaÎ ku coraz wieÎkszej
dojrzaøosÂci. Dobrze by byøo zaproponowacÂ taki program wspoÂødziaøania KosÂcioøa i sÂwiata, ktoÂry prowadziøby wszystkich do peøni zÇycia w komunii z Bogiem
i mieÎdzy sobaÎ.
The Bible and Christian Morality
Summary
The topic ¹The Bible and Christian Moralityº was thoroughly studied by the
Papal Biblical Commission. The article's author presents the originality of this concept. He proves why we ought to speak of ¹revealed moralityº and not about Gospel
ethics, the writings of St. Paul or OT and NT ethics. Morality ± as opposed to ethics ±
does not rely on freely accepted initial assumptions, but is man's response to the gifts
received from God: creation, covenant and fullness of revelation in Christ. It brings
to light the criteria resulting from the Bible itself, which contemporary Christians
11

Na szczegoÂlnaÎ uwageÎ zasøuguje w tym konteksÂcie praca zbiorowa pod redakcjaÎ H. BuÈrkle,
Grundwerte menschlichen Verhaltens in den Religionen, New York 1993.
12
Studia nad tekstami Starego Testamentu wnoszaÎ wiele cennych inspiracji w mysÂlenie o zÇyciu
moralnym chrzesÂcijanina. Por. F. CruÈsemann, Dominion, Guilt, and Reconciliation. The Contribution of the Jacob Narrative in Genesis to Political Ethics, ¹Semeiaº 66(1994), s. 67±77. W istocie caøy
ten numer ¹Semeiaº posÂwieÎcony jest analizie metodologii, celoÂw i reguø moralnosÂci starozÇytnych
HebrajczykoÂw. Zob takzÇe: Tora und christliche Ethik, w: Auschwitz ± Krise der christlichen Theologie. Eine Vortragsreihe, red. F. CruÈsemann, R. Rendtorff, MuÈnchen 1980.
13
ProÂbaÎ takiego dialogu jest bez waÎtpienia publikacja D. Giesen, Biotechnologie, Verantwortung und Achtung vor dem menschlichen Leben, w: Staat, Kirche, Wissenschaft in einer pluralistischen Gesellschaft. Festschrift zum 65. Geburtstag von Paul Mikat, Berlin 1989, s. 55±79.
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should apply when dealing with problems that contemporary sciences, techniques
and culture present, but about which the inspired books do not directly speak of. He
stresses that the Bible itself, revealing what is unique and which does not undergo
discussion, at the same time calls the faithful of God to dialogue with the world in
which we live, particularly with believers of other religions.
S ø o w a k l u c z o w e: moralnosÂcÂ objawiona, dary BozÇe, czøowiek, kryteria oceny
moralnej
K e y w o r d s: revealed morality, gifts received from God, man, criteria of moral
discernement

