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Jaka jest chrześcijańska koncepcja człowieka? 
 
 
Drodzy Przyjaciele, 
 
Nie dla miliona dolarów, ale dla Chrystusa i dla człowieka! Czyż chrześcijańska wizja 
człowieka nie jest rewolucyjna? W tekście poniżej znajdziecie więcej na ten temat - próbę 
opisania na jednej stronie korzeni chrześcijańskiej wizji człowieka i jej konsekwencji. 
 
Pomóżcie "Europie dla Chrystusa!" przesyłając ten newsletter do swoich przyjaciół  
i znajomych, zapraszając ich do zajrzenia na stronę www.europe4christ.net . 
 
 
Pamiętajcie o codziennej modlitwie Ojcze Nasz w intencji Europy opartej na chrześcijańskich 
wartościach. 
 
Wasz zespół "Europy dla Chrystusa!" 
 
 
P.S. Newslettery, które zostały już wysłane, a które chcielibyście zatrzymać lub przesłać 
dalej do znajomych znajdziesz klikając na link: 
http://www.europe4christ.net/index.php?dowód tożsamości = 54 & no_cache = 1 & L = 7  
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Nie dla miliona dolarów - 
Co tworzy chrześcijańską wizję człowieka? 
Dr Gudrun Kugler 
 
 
 
Elegancka Amerykanka towarzyszyła Matce Teresie gdy ta zajmowała się 
chorymi. Na widok trędowatego, którego myto, odwróciła twarz ze 
wstrętem: “nie zrobiłabym tego za milion dolarów!” - powiedziała. “Ani ja 
bym tego nie zrobiła” odpowiedziała Matka Teresa. 
 
Matka Teresa miała silniejszą motywację – opartą na Chrystusie 
chrześcijańską wizję człowieka: “ zrozumienie człowieka jako obrazu 
Boga”, rozpoznawanie Chrystusa w każdym i dostrzeganie wartości 
osoby w jej “byciu człowiekiem”, a nie ogniwem w łańcuchu 
produkcji lub przedmiotem czyjegoś zainteresowania. 



 
Człowiek jest wspaniały: człowiek nie jest czymś, ale kimś. Nie jest jedynie poddany 
swoim instynktom. Jest “osobą”, nosi w sobie własny świat: percepcje, przemyślenia, 
pragnienia, aspiracje i decyzje – wszystkie razem tworzą unikalne życie wewnętrzne, które 
ostatecznie wzbudza pragnienie, by poszukiwać dobra, prawdy i piękna. Człowiek jest 
stworzeniem, któremu objawia się rzeczywistość i prawda. Może się nimi dzielić  
i odkrywać życie wewnętrzne także w innych osobach. Również zdolność do 
miłości, czyli dawania samego siebie, jest typowo ludzka i osobista. 
 
Te doświadczenia i obserwacje wystarczają, by uznać godność człowieka, jego prawa  
i konieczność ich ochrony. Ale jako chrześcijanie patrzymy jeszcze dalej: nie tylko 
człowiek został stworzony na obraz Boga, ale przez to, że sam Bóg stał się 
człowiekiem, wyniósł go do godności przyjaciela i dziedzica. 
 
Jakie praktyczne wnioski nasuwają te spostrzeżenia? Jeden człowiek jest wart więcej niż 
cały wszechświat. Oto dlaczego nie może być traktowany jako środek do osiągnięcia celu. 
Dlatego właśnie nie może być używany jako tarcza obronna, ani nie może być zakładnikiem 
do wywierania nacisku politycznego. W ten sam sposób nie może być wykorzystywany dla 
czyjejś seksualnej przyjemności. Od konkretnych państw, chrześcijańska wizja człowieka 
domaga się uznania, że celem polityki nie jest dobro większości, ale największe z możliwych 
dobro wszystkich ludzi. W tym kontekście nie wolno nam zapominać o słabych, nawet jeśli 
ich życie wydaje się pozbawione sensu i produktywności. Ze względu na tą chrześcijańską 
wizję człowieka wyzysk i przymus w niektórych krajach są nie do przyjęcia - prawa człowieka 
muszą być bezsprzecznie szanowane. Każdej jednostce musi być zagwarantowane prawo do 
rozwoju i samorealizacji. 
  
Życie nie leży w naszych rękach - nie mamy prawa, aby je „wziąć”. Człowiek został 
stworzony na wzór Kogoś od niego o wiele większego. Tylko Bóg jest Panem życia i śmierci. 
Nawet jeśli to życie nie wydaje się życia warte, nie leży w naszej gestii, aby o tym 
decydować. Dokładnie tę relację miał na myśli Dostojewski kiedy pisał: “jeżeli Boga nie ma, 
wtedy wszystko wolno”. Eliminacja cierpienia - od eutanazji na życzenie do zabijania 
nienarodzonych dzieci - nie da się pogodzić z pojęciem godności osoby ludzkiej. 
 
Europa jest nadal silnie naznaczona wartościami chrześcijaństwa: wielu ludzi uznaje 
chrześcijańską wizję osoby. Ale im bardziej ta wizja zostaje odłączona od swoich korzeni,  
od wiary, tym bardziej ulega rozmyciu i tym bardziej osoba ludzka jest zagrożona. Kiedy 
przekonania chrześcijańskie tracą swoje znaczenie w życiu publicznym, powstaje 
ogromna dysproporcja między naszymi technicznymi możliwościami a naszą siłą 
moralną. 
 
W debacie nad definicją Europy nie chodzi więc o nostalgiczną walkę jednostek wiecznie 
żyjących przeszłością, ale o ogromną odpowiedzialność za całą dzisiejszą ludzkość. 
 
 
Dr Gudrun Kugler, "Europa dla Chrystusa!", Wiedeń  
 
 


