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Przesłanie Chrystusa nadało ludzki kształt prawu 

europejskiemu 
 
 
Drodzy Przyjaciele! 
 
Europa została dogłębnie uformowana i zmieniona poprzez Ewangelię.  
Kiedy patrzymy na rozwój prawa – zauważamy powolny postęp, który możemy nazwać 
„humanizacją prawa”. Chrystus i jego przesłanie dało europejskiemu prawu ludzki 
kształt. Ten proces humanizacji jeszcze się nie zakończył, tak jak Chrystus nie jest tylko 
wspomnieniem – On jest żywą obecnością. Dlatego humanizacja prawa jest nie tylko 
historycznym osiągnięciem, ale także aktualnym wyzwaniem dla nas chrześcijan, 
zwłaszcza dzisiaj, kiedy poprzednie osiągnięcia są zagrożone współczesnymi ideologiami.  
 
 
Wasz zespół „Europy dla Chrystusa!”  

 
P.S. Pamiętajcie o codziennym Ojcze nasz w intencji Europy opartej na chrześcijańskich 

wartościach!  
 
P.S.S.: Z radością informujemy, że niedługo pojawi się chorwacka strona internetowa. 
Jeżeli macie znajomych czy przyjaciół w Chorwacji, prosimy - poinformujcie ich o niej  
i prześlijcie im nasz adres: www.europe4christ.net. 
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Chrześcijaństwo i humanizacja prawa w Europie 
 

Od Dziesięciu Przykazań w Księdze Wyjścia do Kazania na górze w Ewangelii według św. 
Mateusza, możemy obserwować Boże staranie o humanizację ludzkiego - często 
bezlitosnego, prawa. W tym duchu Europa jest głęboko naznaczona i przemieniona. 
Dziesięć Przykazań i Chrystusowa złota zasada „kochaj bliźniego jak siebie samego” 
tworzą podstawy prawdziwej sprawiedliwości. Chrześcijańska wizja człowieka zmieniła 
historię prawa na Zachodzie, którego procesy humanizacji możemy zauważyć jeszcze  
w formowaniu się prawa Rzymskiego, prawa kanonicznego i kodyfikacji prawa krajów 
kontynentu europejskiego. 

 
Kilka przykładów może nakreślić obszar tego wpływu. Weźmy chociażby prawo do życia 
nowonarodzonych. W antycznym Rzymie nowonarodzonych – chłopca czy dziewczynkę – 
składano u stóp ojca. Ten – bez wytłumaczenia czy uzasadnienia – albo uznawał dziecko 
podnosząc je ku górze, bądź też odrzucał uznanie potomka, zostawiając go gdzie był. 
Rozpoznane dziecko stawało się członkiem rodziny, nierozpoznane zaś – porzucone, 
umierało z głodu. Ta władza pater familias zwana była patria postestas.  
Decyzja o życiu lub śmierci leżała w arbitralnej decyzji jednej osoby.  



 
 
Ojcowie pierwotnego Kościoła nauczali przeciwko zabijaniu noworodków i zdołali 
rozpowszechnić ten zwyczaj skuteczniej niż filozofie pogańscy. Pierwsi chrześcijanie 
zatem postępowali inaczej od swych niechrześcijańskich sąsiadów w Imperium 
Rzymskim. Wraz z rozwojem Kościoła prawo do życia dziecka stawało się coraz bardziej 
rozpowszechnione.  

 
W podobny sposób obserwujemy tę humanizacje prawa w wielu dziedzinach. Weźmy na 
przykład obronę słabszych. Choroba czy niepełnosprawność, podeszły wiek, utrata 
małżonka czy śmierć kogoś z rodziców często oznaczały skrajną biedę i walkę  
o przetrwanie. Zawsze znalazły się osoby, które organizowały pomoc, ale przez wielkie 
zaangażowanie chrześcijan, naśladujących przykład dobrego Samarytanina, solidarność 
stała się jedną z podstawowych zasad społeczeństwa. Dzisiaj zasada solidarności jest 
mocno zakorzeniona w naszym kodeksie prawnym. Obecnie stawia ona czoła nowym 
wyzwaniom: na przykład jak my, chrześcijanie, reagujemy na los tych wielu 
zdesperowanych emigrantów, czekających w ośrodkach dla uchodźców na granicach Unii 
Europejskiej? 

 
Weźmy także pod uwagę zniesienie niewolnictwa. Już w późnym, schrystianizowanym 
Imperium Rzymskim, w Corpus Iuris Civilis, możemy przeczytać, że niewolnictwo 
sprzeciwia się prawu naturalnemu. Chrześcijańska wizja człowieka stanowi fundament dla 
rozumienia godności każdego członka rodziny ludzkiej i dlatego istota ludzka nie może 
zostać użyta jako środek do celu. Dziś znane jest to pod nazwą zasady  
nie-instrumentalizacji. To ogromne osiągnięcie jest myślą leżącą u podstaw wielu praw, 
które chronią jednostkę. 

 
Wiele innych przykładów można by przytaczać: zmniejszenie „odpowiedzialności za 
śmierć i życie”, świadomość praw człowieka, zniesienie tortur i kary śmierci, 
wprowadzenie minimalnych standardów dla warunków aresztu, ograniczanie działań 
wojennych (teoria sprawiedliwej wojny). 

 
Humanizacja prawa jest procesem. Rodzi się więc inne pytanie – wszystko to, co zostało 
osiągnięte nie jest zagwarantowane na zawsze - może zostać zagrożone przez 
współczesne ideologie. Na przykład małżeństwo: Jesus wyraźnie sprzeciwiał się 
rozłączaniu tego, co Bóg złączył. Małżeństwo odzwierciedla Boże przymierze z ludźmi. 
Chrześcijańskim osiągnięciem było porzucenie poligamii, rozwodów i prawa mężczyzny do 
oddalenia żony. To był niesamowity postęp w kierunku chronienia praw kobiet! Dzisiaj 
jednakże małżeństwo bywa postrzegane jedynie jako zwykły kontrakt. Rozwód jest 
prostszy niż kiedykolwiek. Związkom osób tej samej płci już prawie przyznano te same 
prawa i status jak parom heteroseksualnym. Nawet poligamię dyskutuje się dzisiaj jako 
jedną z możliwych opcji. Takie konstrukcje ukazują obszar filozoficznego i moralnego 
zamieszania, jakie przenika do współczesnego społeczeństwa. 

 
Zasada nie-instrumentalizacji staje się w równej mierze wyzwaniem gdy w wielu krajach 
europejskich najmłodszy członek ludzkiej rodziny – embrion - jest niszczony lub używany 
dla prowadzonych przez UE badań, kiedy jesteśmy o krok od jego klonowania. Lub 
spójrzmy na powrót patria potestas: prawo do życia dziecka zależy znowu od tego, czy 
akceptują je jego rodzice – co było kiedyś rozpoznaniem nowo narodzonego dziecka 
przez ojca w antycznym Rzymie - teraz jest aborcją nienarodzonego.  

 
Pozwólcie, że podsumuję. Chrześcijanie nie zawsze żyli w zgodzie z wymaganiami ich 
wiary. Ale poprzez swoją przekonującą siłę Chrystus i jego przesłanie nadało 
europejskiemu prawu ludzki kształt. Dzisiaj na nas chrześcijanach spoczywa to zadanie 
humanizacji. Teraz te decyzje są zazwyczaj przenoszone na sferę kulturalno-społeczną. 
Chrześcijańskie zaangażowanie – począwszy od udziału w publicznej dyskusji (napisania 
listu do redakcji) po dzieła i przykłady miłości – zadecyduje w jaki sposób ten proces się 
rozstrzygnie.    


