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Błażej Olżewski 

MORALNY  WYMIAR  RELIGII   
W  ŻYCIU CZŁOWIEKA  DOROSŁEGO 

Badania nad religią mogą odbywać się na bardzo wielu płaszczyznach: 
można rozpatrywać ją jako zjawisko kulturowe, społeczne, polityczne, można 
prowadzić nad nią badania historyczne, czysto teologiczne, a także psycholo-
giczne i pedagogiczne. Trudno jest zatem sformułować jedną, spójną defini-
cję, obejmującą swym zasięgiem wszystkie sfery, których religia dotyczy. 
Jedno jest jednak pewne: religia jest, by tak rzec, nieodłącznym elementem 
krajobrazu życia każdego człowieka, a już na pewno każdego Polaka. Nieza-
leżnie od tego, czy jest się człowiekiem religijnym, wierzącym, ateistą, czy 
agnostykiem, nie da się od niej uciec. Sami nie zdajemy sobie bowiem sprawy 
z tego, jak duża część naszej codzienności należy do tak zwanej sfery sacrum. 
Co za tym idzie, religia wpływa na każdego z nas, a wpływ ten może dotyczyć 
przeróżnych sfer życia – od wrażliwości estetycznej, poprzez poglądy poli-
tyczne, postawy moralne, aż do zwykłych codziennych działań, czy tak zwa-
nego stylu życia. Każdy z nas pozostaje z religią w jakiejś relacji, a najwięcej 
tych relacji, które ponadto zdają się szczególnie silne, mają ludzie religijni, są 
wobec tego grupą szczególnie ciekawą. 

W niniejszym artykule pragnę poruszyć kwestię religii jako elementu ży-
cia dorosłych ludzi religijnych, a konkretnie elementu współkształtującego 
indywidualny zespół postaw moralnych. Grupę, która będzie mnie interesowa-
ła stanowią wyznawcy judaizmu, katolicyzmu i protestantyzmu. Zaprezentuję 
wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań na piętnastoosobowej grupie 
Żydów1, katolików i protestantów2. Główną pobudką, jaka skłoniła mnie do 
podjęcia zasygnalizowanego problemu jest jego wymiar praktyczny. Mam 

                                                           
1 W całym artykule wyraz „Żyd”, w przeciwieństwie do „katolik” czy „prote-

stant” będę pisał wielką literą. Podyktowane jest to faktem, iż bycie Żydem nie ozna-
cza jedynie bycia wyznawcą judaizmu, ale i przynależność do konkretnej grupy naro-
dowościowej. 

2 Protestantyzm nie istnieje dzisiaj jako jednolita religia. Z pierwotnego prote-
stantyzmu, który stanowiła religia Marcina Lutra, powstało do dnia dzisiejszego tysią-
ce jej odłamów. Wiele z nich zatraciło swój luterański korzeń tak w doktrynalnym, jak 
i etycznym wymiarze. Problem ów doskonale opisuje w swej książce „Kiedy sól traci 
smak. Etyka protestancka w kryzysie” ( Warszawa 2005) Tomasz Terlikowski. Wydaje 
się, iż obecnie nie można mówić o wspólnym protestanckim paradygmacie, dlatego 
badaniami postanowiłem objąć członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – 
wspólnoty względnie najbliższej pierwotnemu luteranizmowi. Zamiast o protestantach, 
będę zatem odtąd mówił o ewangelikach, jak zresztą sami pragną być nazywani. 
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osobiście nieodparte wrażenie (a w swym odczuciu nie jestem z pewnością 
odosobniony), że moralność w dzisiejszych, szczególnie wysoko rozwiniętych 
społeczeństwach, coraz bardziej traci na znaczeniu; wypierana jest przez tak 
zwaną propagandę sukcesu. Coraz częściej głównymi wartościami stają się 
przyjemność, użyteczność czy zysk, zastępując takie wartości, jak Dobro 
i Prawda. Jestem przekonany, że żyjemy w dobie czegoś, co nazwałbym kry-
zysem moralności; nie moralności chrześcijańskiej, mieszczańskiej czy innej, 
ale moralności w ogóle. Dlatego też widzę wyraźną potrzebę zarówno reflek-
sji, jak i działań zmierzających do odnalezienia fundamentu, na którym można 
by tę zanikającą moralność odbudować oraz źródeł, z których można by czer-
pać zasady i narzędzia do tej odbudowy niezbędne. Moje przedsięwzięcie jest 
częścią poszukiwań tych źródeł, a eksplorowanym przeze mnie terenem jest 
właśnie religia. Podjąłem próbę zbadania postaw moralnych wyznawców 
judaizmu, katolicyzmu i ewangelicyzmu oraz weryfikacji czy religia wpływa 
na te postawy, a jeśli tak, to czy jest to wpływ pozytywny. Wyniki badań zdają 
się potwierdzać ów wpływ. Pokazują ponadto, iż jest on nader pozytywny, 
dlatego też sądzę, iż można uznać religię za jedno z poszukiwanych źródeł.  

Czytelnikowi należy się jeszcze słowo wyjaśnienia co do powodów, dla 
których zdecydowałem się rozważyć problem w odniesieniu do tych, a nie 
innych religii. Przesłanki są co najmniej trzy. Po pierwsze, te trzy religie są 
najbardziej znaczące dla naszego kręgu kulturowego, dlatego można mieć 
nadzieję, że wyniki badań będą bardziej użyteczne, niż miałoby to miejsce 
w przypadku analizy postaw moralnych muzułmanów czy buddystów. Wyniki 
badań będą ponadto mogły mieć zastosowanie w działalności pedagogicznej 
w naszym kraju i Europie, która przecież wciąż pozostaje pod silnym wpły-
wem chrześcijaństwa. Po drugie, zajmując się tymi, a nie innymi religiami, 
miałem stosunkowo łatwy dostęp do odpowiedniej próby badawczej. Po trze-
cie w końcu, najobszerniejsza dostępna literatura traktująca o zagadnieniach 
związanych z tematem mojej pracy dotyczy właśnie judaizmu, katolicyzmu 
i religii protestanckich. 

  
 

 
Judaizm, katolicyzm i protestantyzm to religie tworzące pewną całość. 

Chrześcijaństwo wyrosło wprost z religii mojżeszowej, a protestantyzm, za 
sprawą Marcina Lutra i jego sprzeciwu wobec pewnych praktyk i elementów 
doktryny Kościoła katolickiego, stał się samodzielną religią. Warto zwrócić 
uwagę na główne tezy etyczne tych trzech religii, a także na wymogi moralne, 
jakie stawiane są ich wyznawcom. 

Etykę judaizmu ustala Tora i jej talmudyczne odczytanie. Żyd powinien 
być posłuszny Bogu – postępować zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Pi-
smach, a każdy czyn winien być dokonywany przez niego ze względu na pod-
stawową i absolutnie najważniejszą zasadę „Nie czyń drugiemu, czego nie 
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chcesz, aby czyniono tobie" (The 614th Commandment Society). Jak stwier-
dza Herman Cohen, judaizm to „etyczny monoteizm” (Solomon 1997, s. 111) 
i wbrew temu, co się czasem sądzi, to właśnie etyka, a nie rytuał czy zabar-
wienie narodowe stanowi jego istotę. Przeciwnie, niż to ma miejsce w prote-
stantyzmie, jasno i otwarcie stwierdza się prymat czynów nad wiarą. Za fun-
dament judaistycznej etyki uznać należy oczywiście Dekalog, dokładnie przy-
kazania 4–10 (w numeracji katolickiej3). Najważniejszą wartością jest dla 
Żydów życie ludzkie. Talmud zakazuje nie tylko zabijania: „Ten kto podnosi 
rękę przeciw swemu bliźniemu, chociaż go nie uderzył, jest złym człowiekiem 
(TB Sanhedrin, 58b)” (Tyloch 1987, s. 295). 

Etyka katolicka, podobnie jak judaistyczna, opiera się na Dekalogu. Ka-
tolicy jednak odrzucają cały szereg szczegółowych wytycznych, które przyj-
mują Żydzi, a to za sprawą  innego, zgodnego z nauką Jezusa Chrystusa, po-
dejścia do Starego Testamentu, skąd Żydzi te wytyczne czerpią. Różnice zasa-
dzają się także na odmiennej często interpretacji dziesięciorga przykazań. Tak, 
jak dla Żydów dwa filary etyki stanowi Tora i jej odczytania talmudyczne, tak 
dla katolików tymi filarami jest nauka Chrystusa i, co pokazuje Józef Keller, 
odczytanie tej nauki ugruntowane w tradycji Kościoła (Keller 1979, s. 8). 
Katolicyzm szczególnie bezkompromisowo wypowiada się na temat przyka-
zania piątego (Nie zabijaj!). Katolicka wykładnia tego przykazania ma szcze-
gólne znaczenie we współczesnej cywilizacji, która stawić musi czoła takim 
problemom, jak aborcja, in vitro, eutanazja czy kara śmierci. Kościół katolicki 
stoi twardo na tzw. stanowisku pro life, polegającym na ochronie (aktualnego 
czy też potencjalnego) życia ludzkiego, a to ze względu na jego szczególny 
wymiar (Jan Paweł II, 1995). Kościół zdecydowanie sprzeciwia się aborcji, 
uznając ją za zabójstwo, zakazuje praktyk sztucznego zapłodnienia, zwracając 
uwagę na zarodki, które przy okazji takich praktyk są niszczone, występuje 
przeciwko eutanazji, głosząc, iż tylko i wyłącznie Bóg ma prawo odbierać 
życie; ta argumentacja jest również narzędziem sprzeciwu wobec kary śmier-
ci4. Stanowisko Kościoła jest wiążące dla swoich wiernych. 

Zupełnie inaczej jest w przypadku ewangelicyzmu. Jako jedna z religii 
protestanckich (jedna z najbliższych luterańskiej ortodoksji) ewangelicyzm nie 
posiada czegoś, co można byłoby określić mianem doktryny etycznej. Oczy-
wiście opiera się na nauce Chrystusa i zasadach Dekalogu podobnie jak kato-

                                                           
3 Tradycja judaistyczna zachowuje oryginalne brzmienie Dekalogu zawarte w Bi-

blii, zachowując przykazanie nr 2 zakazujące przedstawiania postaci ludzkich i zwie-
rzęcych i oddawania im czci: „Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co 
jest na niebie w górze i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie 
będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem 
zazdrosnym (...).” (Wj 20, 3-5). 

4 Na temat tych i podobnych problemów współczesnej cywilizacji reprezentatyw-
ne dla Kościoła katolickiego jest stanowisko Tomasza Terlikowskiego, zob.: „Moralny 
totalitaryzm” (Warszawa 2006). 
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licyzm oraz uznaje Stary Testament, jednak wysuwany na plan pierwszy przez 
cały protestantyzm indywidualizm (zarówno w kwestii wiary, jak i moralno-
ści), nie pozwala, jak to ma miejsce w religii katolickiej, skonstruować ścisłej 
wykładni słów Jezusa i narzucić jej wiernym. Zresztą charakterystyczne dla 
protestantów jest hasło „samej wiary”. Chodzi w nim o to, że do zbawienia 
prowadzi szczery akt wiary, nie zaś ogólnie pojęte uczynki: czynności kulto-
we, posty, dobroczynność etc. Moralne postępowanie jest dopiero konsekwen-
cją prawdziwej wiary i o niej zaświadcza (Ziemann 2006, t. XI). Wspomniany 
indywidualizm implikuje etykę odpowiedzialności. To wierni są odpowie-
dzialni za samych siebie; sami odpowiadają za swoją relację z Bogiem oraz za 
własne postępowanie. Między innymi ze względu na to sam Kościół luterań-
ski, niemający charakteru autorytarnego, a składający się z niezależnych od 
siebie wspólnot, jest wewnętrznie zróżnicowany w kwestiach moralnych (Ter-
likowski 2005, s. 15). 

Przede wszystkim, jak sądzę, trzeba zwrócić uwagę na punkty łączące 
trzy omawiane religie, a nie są to punkty mało znaczące. Wszystkie za funda-
ment moralności uznają miłość bliźniego, egoizm mając za coś nagannego. 
Wszystkie bazują na wierze w tego samego Boga, czczą to samo święte pismo 
oraz za prawo mają ten sam zestaw dziesięciu reguł moralnych, choć czasem 
odmiennie je interpretują. Wszystkie zatem mogą mieć taki sam przemożny 
udział w kształtowaniu moralności młodego człowieka. Kształtowanie to może 
przybrać formę wychowania religijnego, które, nie może być, w moim rozu-
mieniu, czymś na modłę religijnej indoktrynacji, lecz jednym z narzędzi 
kształtowania sumienia. Sumienie bowiem, aby mogło być zdrowe, nie może 
wykształcić się samo. Grozi to skrajnym subiektywizmem i relatywizmem 
moralnym. Jak pisze Georg Hansemann (notabene przedstawiciel Kościoła 
katolickiego) przytaczając słowa Soboru Watykańskiego II „W głębi sumienia 
człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien 
być posłuszny i którego głos wzywa go zawsze tam, gdzie potrzeba, do umi-
łowania i czynienia dobra, a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem: czyń 
to, tamtego unikaj. Człowiek bowiem ma w swym sercu wypisane przez Boga 
prawo, wobec którego posłuszeństwo stanowi o jego godności i według które-
go będzie sądzony” (Hansemann 1988, s. 175). 

 
 

 
Przed prezentacją wyników badań należy przede wszystkim wyjaśnić 

podstawowe pojęcie stanowiące jednocześnie jądro problematyki badawczej, 
mianowicie pojęcie postawy moralnej. Samo pojęcie postawy, jak się zdaje, 
nie jest całkiem jasne. Mamy pewną intuicję mówiącą, że postawa to coś na 
kształt poglądu. Nie widzimy znacznej różnicy, gdy ktoś mówi „moje poglądy 
na temat aborcji są takie a takie” oraz „moja postawa wobec aborcji jest taka  
a taka”. Gdyby różnicy nie było, zbędne byłoby wprowadzanie nowego poję-
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cia. Postawa myli nam się również dosyć często z samym działaniem bądź 
wolą działania. Gdy ktoś, będąc świadkiem przestępstwa, informuje o nim 
odpowiednie służby, mówimy, iż jego czyn był chwalebny, lecz równie dobrze 
powiedzieć możemy o jego chwalebnej postawie. Stosownych rozróżnień 
dokonała w swej książce Wilhelmina Wosińska. Autorka zwraca uwagę na 
trójkomponentową strukturę postaw. Składają się na nią takie elementy, jak 
p r z e k o n a n i a, u c z u c i a  oraz i n t e n c j e  z a c h o w a ń. We-
dług autorki postawy „są reakcją oceniającą wobec obiektu odzwierciedloną  
w przekonaniach, uczuciach i gotowości jednostki do określonego wobec 
niego zachowania. Przekonania obejmują wiedzę, wyobrażenia i posiadane 
przez jednostkę wierzenia; uczucia sprowadzają się do lubienia/nielubienia 
obiektu; intencje oznaczają gotowość do reagowania na obiekt w określonej 
sytuacji” (Wosińska 2003, s. 139). Z tak pojętej postawy może, ale nie musi 
wynikać określone zachowanie. Warto zilustrować taką strukturę postaw przy-
kładem. Ktoś może mieć negatywną postawę wobec ludzi o ciemnym kolorze 
skóry. Na jego przekonania składać się może wiedza zaczerpnięta z jakichś 
pseudonaukowych książek, gdzie głosi się teorię, że osobnicy czarnoskórzy 
mają inaczej, „gorzej” niż biali skonstruowany mózg. Inną część tych przeko-
nań stanowić może wiedza na temat statystyk mówiących, że w USA więk-
szość przestępców to Afroamerykanie i tak dalej. Komponentem uczuciowym 
może być niechęć do ludzi zasadniczo różniących się od większości społe-
czeństwa oraz podejrzliwość wobec nich, a intencją działania – chęć popiera-
nia partii i organizacji przestrzegających przed napływem imigrantów, co do 
których postępowania istnieją „poważne wątpliwości”. Z w ten sposób złożo-
nej postawy wynikać może zachowanie polegające na głoszeniu rasistowskich 
i ksenofobicznych haseł podczas dyskusji ze znajomymi i w kręgu rodziny 
i/lub udziale w akcjach protestacyjnych przeciw napływowi imigrantów  
a w skrajnych przypadkach – dokonywanie aktów przemocy. Przedmiotem 
postaw mogą być „obiekty materialne, ludzie, idee, zachowania innych lub 
własne” (Wosińska 2004, s. 140). Co zatem, w myśl tego, co zostało powie-
dziane, będzie stanowiło przedmiot postawy moralnej? Będą to zachowania 
moje, innych oraz idee, które mogą zostać ocenione jako moralnie dobre lub 
złe. 

Kiedy wiemy już, co rozumieć będziemy przez pojęcie postawy moralnej, 
możemy przejść do przedstawienia próby badawczej. Metodą, którą posłuży-
łem się w doborze odpowiedniej próby był dobór celowy. Grupą, jakiej po-
święciłem badania, byli dorośli ludzie religijni, wyznawcy judaizmu, katolicy-
zmu i ewangelicyzmu. Reprezentanci religii judaistycznej to członkowie Gmi-
ny Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi skupiającej ortodoksyjnych Żydów. 
Katolicy to członkowie różnych łódzkich parafii rzymskokatolickich. Ewange-
licy zaś to członkowie parafii ewangelicko-augsburskiej pod wezwaniem św. 
Mateusza w Łodzi. Za wstępne kryterium przynależności do grupy l u d z i  
r e l i g i j n y c h  uznałem deklarację potencjalnego badanego, że jest czło-
wiekiem wierzącym i praktykującym oraz wyznaje jedną z trzech wymienio-
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nych religii. Do interesującej mnie populacji zaliczali się ludzie dorośli,  
w wieku 18–65 lat mieszkający na terenie Łodzi. Grupa badawcza składała się 
z piętnastu osób (po pięć osób z każdej religii). Wśród Żydów znajdowało się 
pięciu mężczyzn, z których najmłodszy miał 18, najstarszy 52 lata. Wśród 
katolików były dwie kobiety i trzech mężczyzn, z których najmłodsza osoba 
miała 23, najstarsza 41 lat. Wśród ewangelików natomiast były trzy kobiety  
i dwóch mężczyzn. Najmłodsza osoba miała 19, a najstarsza 65 lat.  

Badania odbyły się w okresie od połowy lipca do końca sierpnia 2009 
roku. Metoda badań, jaką się posłużyłem to metoda indywidualnych przypad-
ków, a technikę stanowił wywiad częściowo standaryzowany, jawny i indywi-
dualny. 

  
 

 
 
Aby niniejsza publikacja nie rozrosła się do rozmiarów znacząco wykra-

czających poza przyjęte ramy objętościowe standardowego artykułu naukowe-
go, jestem niejako zmuszony do ukazania jedynie najważniejszej części moich 
badań. Cel badań to oczywiście odpowiedź na pytanie j a k  k s z t a ł t u j ą  
s i ę  p o s t a w y  m o r a l n e  r e l i g i j n y c h  l u d z i  d o r o-
s ł y c h  o r a z  c z y  i  j a k i e g o  r o d z a j u  w p ł y w  w y-
w i e r a  n a  t e  p o s t a w y  w y z n a w a n a  r e l i g i a. Głównym 
problemem badawczym są zatem postawy moralne badanych. Sformułowałem 
ponadto wiele problemów szczegółowych, z których na szczególną uwagę 
zasługuje kilka najważniejszych: 
1) Jaką rolę spełnia religia w życiu jej wyznawców według nich samych? Jak 

jest dla nich ważna? 
2) Czy poglądy moralne deklarujących się jako wierzący i praktykujący są 

zgodne z doktryną etyczną wyznawanej religii? 
3) Jaki jest w oczach wyznawców trzech religii obraz ideału moralnego? 
4) Jak faktycznie postępowali Respondenci w obliczu dylematów moralnych? 

Główna hipoteza, jaką postawiłem przed przystąpieniem do badań głosi, 
iż każda z trzech religii wywiera wpływ na postawy moralne dorosłego jej 
wyznawcy i jest to wpływ pozytywny. 

Respondenci: 
Wyznawcy judaizmu: Amihaj (A), 52 lata, Szymon (S), 29 lat, Maciej 

(Mc), 38 lat, Leszek (L), 48 lat, Borys (B), 18 lat. 
Wyznawcy katolicyzmu: Piotr (P), 41 lat, Jakub (J), 31 lat, Anna (An), 30 

lat, Monika (Mo), 23 lata, Michał (Mh), 24 lata. 
Wyznawcy ewangelicyzmu: Maria (M), 65 lat, Krystyna (K), 64 lata, 

Olaf (O), 19 lat, Renata (R), 31 lat, Jakub Piotr (JP), 30 lat. 
Przyjrzyjmy się analizie przeprowadzonych badań w kontekście czterech 

przytoczonych szczegółowych problemów badawczych. 
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1) Deklarowana rola wyznawanej religii w życiu Respondentów 
Za podstawowe wskaźniki świadczące ważnej roli w życiu człowieka 

uznałem deklaracje wprost oraz zaangażowanie religijne. 
Czterech żydowskich Respondentów świadomie przyjęło judaizm dopie-

ro w wieku dorosłym: B – 18 lat, S – 21 lat, Mc – 28 lat, A – 37 lat. Tylko pan 
Leszek był już wychowany w religijnej rodzinie żydowskiej. Trzech z nich 
wprost zadeklarowało, że religia jest bardzo ważną (Mc, L) lub ważną (A) 
częścią ich życia. Maciej powiedział, że religia jest „determinantem” jego 
poczynań, a pan Leszek wyraził pragnienie życia zgodnego z Torą. Jeżeli 
chodzi o pozostałe dwie osoby (S, B), to Szymon zwrócił uwagę szczególnie 
na wartość aspektu moralnego judaizmu: „Religia jest dla mnie kręgosłupem 
moralnym, czymś, co mnie trzyma. Jest swego rodzaju batem, bo wydaje mi 
się, że my – ludzie jesteśmy bardzo słabi, a religia przypomina mi wciąż, co 
jest dobre, a co złe i wskazuje odpowiednią drogę. A jednocześnie to właśnie 
dzięki religii jestem w stanie samodzielnie stwierdzać, co w moim życiu jest 
dobre, a co złe”. Borys przyznał, że jego „przygoda” z judaizmem dopiero się 
zaczyna, lecz już widzi, że religia ta bardzo mu pomaga. Warto zwrócić uwa-
gę na wysokie zaangażowanie religijne wymagane od ortodoksyjnych Żydów. 
Każdy z pięciu badanych deklarował stałe praktykowanie indywidualnych 
i zbiorowych modlitw, rytuałów i ścisłego przestrzegania Szabatu. Trzy czyn-
niki, o których była mowa (świadome przyjęcie judaizmu przez czterech Re-
spondentów, deklaracja wprost o dużej roli religii w życiu oraz zaangażowanie 
religijne na wysokim poziomie) świadczą o tym, że religia odgrywa ważną 
rolę w życiu Respondentów wyznania mojżeszowego. 

Respondentów katolickich można podzielić na dwie grupy. Pierwszą sta-
nowią osoby (P, J, An) bardzo związane z religią katolicką z całym jej apana-
żem oraz przede wszystkim z Kościołem i życiem Kościoła. W drugiej grupie 
znajdują się osoby (Mo, Mh), których związek z Kościołem jest luźniejszy 
i dla których religia w swym wymiarze doktrynalnym może być poddana 
mniej lub bardziej krytycznej refleksji. Wszystkie z osób przypisanych przeze 
mnie do grupy pierwszej zadeklarowały wprost, że religia jest ich w życiu 
czymś bardzo ważnym. Religia była przez nich określana jako determinanta 
wszelkich działań (P) oraz pole, na którym możliwy jest osobisty kontakt 
z „żywym Bogiem” (J). Zaangażowanie religijne trojga Respondentów jest lub 
było duże. Oprócz obowiązków każdego katolika, takich jak codzienna modli-
twa i uczęszczanie na niedzielne msze święte, Respondenci byli aktywnymi 
członkami Duszpasterstwa Akademickiego (J, An), uczestniczą w różnego 
rodzaju nabożeństwach i katechezach oraz zgłębiają treść Pisma Świętego 
(szczególnie P). Jeżeli chodzi o drugą grupę badanych przeze mnie katolików, 
to jedna osoba (Mo) stwierdziła, że najważniejszy dla niej w religii jest jej 
wymiar etyczny: „moja moralność opiera się na dziesięciu przykazaniach, ale 
oczywiście są odchyły od tych norm”. Monika nie jest mocno przywiązana do 
tradycji katolickiej i prezentuje krytyczny stosunek do zasad tej religii. O swo-
im zaangażowaniu religijnym powiedziała, iż jest takie, jak akurat jej pasuje. 
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Michał uznał, iż religia jest „dosyć ważnym elementem jego życia”, choć nie 
jest tak, że religia kształtuje to życie. Swoją postawę wobec religii Michał 
określił mianem „schizofrenicznej”: „Czuję, że mam swój rozum, ale z drugiej 
strony wciąż czuję, że ta religia z rozumem jednak da się pożenić”. Zaanga-
żowanie religijne Michała jest na poziomie podstawowym. Można skonklu-
dować, że grupa pierwsza wykazuje większe przywiązanie tak do religii, jak 
i do Kościoła katolickiego, druga zaś prezentuje postawę bardziej krytyczną, 
choć dla każdej osoby religia pełni w życiu jakąś, większą czy mniejszą, rolę. 

Wszyscy z Respondentów wyznania luterańskiego stwierdzili, że religia 
jest ważnym (O) lub bardzo ważnym (pozostałych czworo Respondentów) 
elementem życia. Religia porównana była do „słupa podtrzymującego życie” 
(JP) i określona mianem czynnika „dodającego energii” (R). Jednocześnie 
żaden z Respondentów nie wymienił religii jako rzeczy najważniejszej w ży-
ciu. Tylko pani Krystyna powiedziała, że najważniejsza jest dla niej modlitwa. 
Każdy z Respondentów przejawia zaangażowanie religijne na przynajmniej 
podstawowym poziomie (uczęszczanie na nabożeństwa niedzielne). Jedna 
osoba (O) określiła swe zaangażowanie jako bardzo duże, lecz nie sprecyzo-
wała, na czym ono polega, natomiast trzy osoby (K, R, JP) wymieniły formy 
swojej dodatkowej aktywności. Także trzy osoby (M, K, R) wspomniały 
o prywatnej formie aktywności religijnej, jaką jest modlitwa. Każda z osób 
jest mocno związana z parafią i jej sprawami, w czym w pewien sposób po-
maga niewielka ilość wiernych oraz inicjatywy integracyjne samej parafii: 
„herbatki parafialne”, pikniki i tym podobne. 

  
2) Zgodność poglądów moralnych z doktryną etyczną wyznawanej religii 

Konfrontując wypowiedzi Respondentów na pytania związane z najbar-
dziej palącymi problemami moralnymi współczesności i ich argumentację 
z własną wiedzą, jaką posiadam na temat stanowisk trzech religii, mogłem 
podjąć próbę odpowiedzi na pytanie problemowe. 

Opinie żydowskich Respondentów na tematy moralne, mimo że nieraz 
różniące się między sobą, pozostają w obrębie akceptacji stanowiska juda-
izmu. Wypowiedzi były również często niejednoznaczne lub niejasne. Co jest 
znamienne, to fakt, że nieraz Respondenci pytani o ich własny pogląd na jakąś 
kwestię moralną, przywoływali stanowisko judaizmu lub co na ten temat mówi 
Tora. Nikt świadomie nie odrzuca któregoś z elementów doktryny etycznej 
religii mojżeszowej, choć wypowiadając się na tematy moralne, takie jak 
aborcja, eutanazja, kara śmierci, homoseksualizm, Respondenci czasem od-
biegali od stanowiska Synagogi; na przykład pan Leszek określił aborcję mia-
nem „zwykłego morderstwa”, Maciej zaś opowiada się za jej legalizacją, pod-
czas gdy religia judaistyczna zachowuje w tej sprawie umiar i ściśle określa 
sytuacje, w których aborcja jest dopuszczalna. Nie zmienia to faktu, że poglą-
dy moralne Respondentów w przeważającej części pokrywają się z doktryną 
etyczną judaizmu. 
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Analiza tego problemu w przypadku religii katolickiej jest bardzo prosta 
na tle innych religii. Kościół katolicki prezentuje najczęściej jednoznaczne 
stanowisko w sprawach problematycznych kwestii moralnych, a co więcej, 
stanowisko to jest wiążące dla wyznawców religii katolickiej. Poglądy wy-
znawców katolicyzmu na trudne problemy moralne były w znacznej mierze do 
siebie zbliżone i w większości zgodne ze stanowiskiem Kościoła, choć w nie-
których kwestiach jest wręcz przeciwnie. Dwoje Respondentów (Mo, Mh) nie 
podziela katolickiego poglądu na eutanazję i nie potępia aktów homoseksual-
nych. Wszelako są to jedyne wypadki, w których Respondent wyznania kato-
lickiego odbiega od oficjalnego stanowiska Kościoła. U trojga badanych (P, J, 
An) wyraźnie pobrzmiewała argumentacja stricte religijna, czego w zasadzie 
w ogóle nie było u pozostałych dwojga (Mo, Mh). Wydaje się, że wynika to 
z mniejszej więzi, jaka łączy wspomniane osoby z Kościołem, niż to ma miej-
sce w wypadku pana Piotra, Jakuba i Anny. Można z dużą dozą prawdopodo-
bieństwa powiedzieć, że istnieje pełna zgodność poglądów moralnych z na-
uczaniem Kościoła u owej trójki, jak również poglądy te w znacznej mierze 
z tego nauczania wypływają. W przypadku Moniki i Michała mamy do czy-
nienia ze zgodnością częściową, która jednak wypływa z innych, niż czysto 
religijne, przesłanek. 

Kościół luterański, podobnie jak wszystkie wyznania protestanckie, nie 
posiada czegoś, co można by określić mianem wykładni etycznej. Z interpre-
tacji dziesięciu przykazań różne odłamy protestantyzmu wyciągają nieraz 
wręcz przeciwstawne przekonania moralne. Należy, jak podkreślali pani Rena-
ta i Jakub Piotr, zwrócić uwagę na protestancką etykę odpowiedzialności, aby 
zrozumieć, dlaczego nawet odmienne poglądy na kwestie moralne pozostają 
w zgodzie z etyką luterańską. Mimo że wszyscy z badanych ewangelików 
wykazywali się w sprawach moralności umiarkowaniem i nie występowały 
wśród nich raczej przekonania skrajne, to niektórzy prezentowali poglądy 
odmienne, na przykład na tematy aborcji (pani Maria jest zwolenniczką, pani 
Renata zdecydowaną przeciwniczką) lub kary śmierci (pani Krystyna za, Ja-
kub Piotr przeciw). Należy z całą mocą podkreślić: wszystkie one mogą pozo-
stawać w sferze zgodności z nauką luteranizmu. Większość Respondentów 
w swych wypowiedziach zwracało szczególną uwagę na wartość odpowie-
dzialności i tolerancji, co zdradza wpływ religii na ich rozumienie moralności. 
 
3) Obraz ideału moralnego w oczach wyznawców trzech religii 

Cechy, którymi charakteryzować się powinien wzorzec moralny oraz ze-
staw szczególnie ważnych, uniwersalnych według Respondenta wartości po-
kazały, co Respondenci najbardziej cenią w sferze moralności. 

 Nie było cechy czy wartości, która pojawiłaby się w wypowiedziach 
wszystkich pięciu Respondentów wyznania mojżeszowego, niektóre jednak się 
powtarzały. Najczęściej badani, choć nie zawsze bezpośrednio, wymieniali: 
miłość bliźniego (A, L, B), zasady Dekalogu (S, Mc) i tolerancję (S, B). Po-
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nadto w wypowiedziach pojawiały się: szacunek (A), cierpliwość (S), spra-
wiedliwość i łagodność (L).  

Dla katolików najważniejsze cechy ideału moralnego to miłość bliźniego 
(P, J, Mo, Mh) i miłość Boga (P, J), a ponadto przestrzeganie Dekalogu, wiara 
(P), szczerość i dążenie do prawdy (An). Za wartości uniwersalne Responden-
ci uznawali sprawiedliwość (J, Mh), życie (An, Mh), prawdę, wolność (An), 
uczciwość (J). Jedna osoba (Mo) uważa, iż uniwersalne wartości nie istnieją. 

Wartości, którymi powinien kierować się ideał moralny, utożsamiane 
w zasadzie z wartościami uniwersalnymi to wedle ewangelików: miłość bliź-
niego (K, R, JP, O), uczciwość (M, O, R), prawda (R, JP). Ponadto prawdo-
mówność, wiara (O), Dekalog i życie zgodne z nim (R), tolerancja (M) oraz 
prowadzenie życia zgodnego z sobą samym (JP). 

 
4) Faktyczne postępowanie Respondentów w obliczu dylematów moralnych 

Szczere wypowiedzi respondentów pozwoliłyby na skonfrontowanie de-
klarowanych przez Respondentów postaw z ich faktycznym postępowaniem, 
tym samym bardzo ułatwią odpowiedź na pytanie główne. 

Nie sposób zweryfikować, jak prezentują się faktyczne postawy moralne 
żydowskich Respondentów, bowiem żaden z nich nie przywołał żadnej kon-
kretnej, moralnie problematycznej sytuacji, w jakiej się znalazł. Jednocześnie 
każdy z nich kategorycznie stwierdził, że jego religia wywiera wpływ na jego 
działania w sprawach związanych z moralnością. 

W grupie katolików trzy osoby (An, Mo, Mh) nie potrafiły przytoczyć 
żadnej, problematycznej moralnie sytuacji, w obliczu której w przeszłości 
stanęły. Pan Piotr przyznał, iż takie sytuacje miały miejsce i zachowywał się 
w nich różnie, czasem szedł drogą swoich zasad, czasem ulegał pokusom 
i sprzeniewierzał się tym zasadom, lecz podobnie jak troje innych Responden-
tów nie podał żadnego przykładu takiego dylematu. Dla Jakuba, z szeregiem 
takich trudnych wyborów, wiązał się okres studiów, kiedy, jak sam stwierdził, 
był rozdarty między dwoma światami: światem religii poprzez uczestnictwo 
w spotkaniach Duszpasterstwa Akademickiego, a światem studenckich imprez. 
Jakub: „W pewnym momencie powiedziałem „stop”, powiedziałem sobie, że 
jestem wierzący i nie mogę pewnych rzeczy robić, przestałem na przykład 
w ogóle pić alkohol”. Każdy z Respondentów zadeklarował, że odczuwa istot-
ny wpływ religii na swe postępowanie moralne, choć nie zawsze w sprawach 
szczegółowych (Mo). 

Spośród ewangelików dwie osoby (K, R) powiedziały, że nie przypomi-
nają sobie takiej problematycznej moralnie sytuacji, dwie osoby (M, O) przy-
toczyły przykłady zupełnie nieadekwatne, sytuacje, które nie stanowiły dyle-
matu moralnego. Tylko jedna osoba (JP) opisała dokładnie sytuację, w której 
musiała dokonać wyboru moralnego i rozstrzygnąć czy zachować się w zgo-
dzie z wyznawanymi przez siebie zasadami, czy też im się sprzeniewierzyć. 
Jakub Piotr stanął przed dylematem czy pomóc małemu chłopcu, nosicielowi 
wirusa HIV, który się skaleczył, czy też nie udzielić mu pomocy, samemu nie 
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ryzykując zakażenia. Powiedział, iż mimo że się bał, choć ryzyko nie było 
duże, pomógł chłopcu. Zadeklarował również że dzisiaj postąpiłby dokładnie 
tak samo. Wszyscy Respondenci zadeklarowali, że zauważają istotny wpływ 
wyznawanej przez siebie religii na własne postępowanie w sprawach związa-
nych z moralnością. 

 
 

 
Analiza wypowiedzi Respondentów pod kątem czterech postawionych 

problemów badawczych oraz, rzecz jasna, problemu głównego, prowadzi nas 
do następujących wniosków. Po pierwsze: w y z n a w a n a  r e l i g i a  
j e s t  w  ż y c i u  R e s p o n d e n t ó w  c z y m ś  n i e z a p r z e-
c z a l n i e  w a ż n y m. Wskazują na to deklaracje wyznawców wszystkich 
trzech religii oraz ich zaangażowanie religijne, które u zdecydowanej więk-
szości jest na wysokim poziomie. Warto zwrócić szczególną uwagę na wypo-
wiedzi wielu Respondentów (głównie wyznawców judaizmu) akcentujące 
etyczny wymiar religii. Religia nazywana była „kodeksem moralnym”, „kręgo-
słupem moralnym”, „drogowskazem”, czy „instrukcją życia”. 

Po drugie: biorąc pod uwagę znaczenie religii w życiu swych wyznaw-
ców oraz ujawnioną w toku badań zgodność przekonań moralnych ze stanowi-
skiem etycznym wyznawanej religii, u większości Respondentów wszystkich 
wyznań można stwierdzić, iż z  c a ł ą  p e w n o ś c i ą  w s k a z a n i a  
e t y c z n e  r e l i g i i  m a j ą  w p ł y w  n a  p o s t a w y  m o- 
r a l n e  j e j  w y z n a w c ó w. W przypadku każdej z trzech religii taki 
wpływ się ujawnia i ma on podobną siłę, choć pamiętać należy o szczególnej 
sytuacji ewangelicyzmu niedysponującego czymś takim, jak doktryna etyczna, 
a jedynie poddającego pewne wskazówki moralne oparte na fundamentalnych 
zasadach judeochrześcijaństwa5 z zasadą miłości bliźniego na czele. Religie 
protestanckie, jak się zdaje, stawiają sobie zupełnie inny cel w sferze moralno-
ści: nie próbują wpoić wyznawcom pewnego stałego zestawu szczegółowych 
poglądów, lecz kładąc nacisk na indywidualizm, tak w sferze wiary (indywi-
dualna relacja z Bogiem), jak i moralności chcą uczynić człowieka w pełni za 
siebie odpowiedzialnym. 

Po trzecie: obraz ideału moralnego w oczach wyznawców wszystkich 
trzech religii jest budujący, a zatem w p ł y w  r e l i g i i  n a  p o s t a w y  
m o r a l n e  s w y c h  w y z n a w c ó w  m u s i  b y ć  p o z y t y w- 
n y. W wypowiedziach żadnego z piętnaściorga Respondentów nie da się 
odnaleźć  najmniejszych znamion egoizmu. Żadna z cech wzorca, do którego 

                                                           
5 Jestem przekonany, iż, jak pokazuje lektura prac religioznawczych oraz wyniki 

przeprowadzonych przeze mnie badań, religia judaistyczna, jak i religie chrześcijań-
skie nie różnią się co do podstawowych założeń etycznych, a co za tym idzie tworzą 
jeden wspólny paradygmat moralny, który można nazwać paradygmatem judeochrze-
ścijańskim. 



Moralny wymiar religii w życiu człowieka  dorosłego  305

należy dążyć według Badanych, nie wpisuje się w zastaw cech szczególnie 
cenionych w paradygmacie powszechnej rywalizacji i dążenia do coraz więk-
szego zysku. Zamiast tego dla wyznawców trzech religii najważniejsza jest 
miłość bliźniego. Świadczy to o szczególnie pozytywnym wpływie religii na 
indywidualną moralność, wpływie kształtującym, jeśli nie altruistyczne, to 
przynajmniej nieegoistyczne postawy. Inne wartości, którym powinien wedle 
Respondentów hołdować ideał moralny to między innymi uczciwość, sprawie-
dliwość i przestrzeganie zasad Dekalogu. Hołdowanie takim wartościom przez 
nikogo rozsądnego nie zostanie ocenione jako zjawisko negatywne, zarówno 
w sferze indywidualnej, jak i zbiorowej moralności. 

Badacz moralności ludzkiej nie może ignorować osiągnięć klasyków tego 
typu badań. Jednym z nich jest z pewnością Lawrence Kohlberg – twórca 
znanej teorii rozwoju moralnego człowieka. Ciekawa wydaje się, konfrontacja 
wyników moich badań z koncepcją Kohlberga. Ktoś mógłby mniemać, jak to 
często zdają się czynić ateiści, iż moralność ludzi religijnych plasuje się na 
pierwszym poziomie Kohlbergowskiej „drabiny”, tak zwanym „stadium kary 
i posłuszeństwa”, na którym człowiek za dobre uznaje to, co nakazuje mu 
jakiś autorytet; w przypadku ludzi religijnych – Bóg. Nic bardziej mylnego! 
Moim zdaniem moi Respondenci wykazywali cechy właściwe dwóm najwyż-
szym stadiom opisanym przez Kohlberga: „stadium umowy społecznej i lega-
lizmu” oraz „stadium uniwersalnych zasad sumienia”. Przywołajmy słowa 
Ann Birch charakteryzującej czwarte stadium „Pojawia się głęboki szacunek 
do autorytetów i przekonanie, że reguły społeczne muszą być przestrzegane. 
Zwraca się uwagę nie tylko na motywy działania jednostki, ale również na 
punkt widzenia systemu społecznego” (Birch 2007, s. 167). Jeżeli zastąpimy 
w owym cytacie termin „społeczny” terminem „religijny”, czy raczej „religij-
no-wspólnotowy”, zrozumiemy, że Respondentom bliżej jest właśnie do 
czwartego, niźli pierwszego, właściwego pięciolatkom, stadium. Jednakże 
Badani, mając przecież bardzo silne, ugruntowane w religii, jednoznaczne 
poglądy moralne, często podczas wywiadów wypowiadali sądy w rodzaju: 
„nie można nikomu niczego narzucać”, „należy szanować innych ludzi i ich 
poglądy”, „każdy ma prawo wyznawać takie zasady, jakie uważa za słuszne”. 
To zaś sugeruje, iż można zastanowić się nad przypisaniem ich do grupy ludzi 
wykazujących cechy stadium piątego. Ponownie zacytujmy Birch: „Regulato-
rem zachowania są wybrane przez jednostkę zasady etyczne: równość praw 
każdej jednostki oraz szacunek dla jej godności mają największe znaczenie” 
(Birch 2007, s. 167). Podkreślanie przez Badanych wartości miłości bliźniego 
(przez co rozumie się także poszanowanie godności i praw człowieka) również 
nasuwa wniosek o wysokim poziomie rozwoju moralnego ludzi religijnych. 
Nie odnajduję wobec tego racji, aby religijną moralność sprowadzać do ślepe-
go, pozbawionego refleksji poddaństwa narzuconym przez autorytet zasadom 
(przynajmniej w przypadku badanych przeze mnie osób). Wszelako, aby za-
sugerowane przeze mnie konkluzje miały charakter kategoryczny, niezbędne 
jest opracowanie badań wprost odnoszących się do teorii Kohlberga i prze-
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prowadzenie ich odpowiednimi metodami. Cel mojego przedsięwzięcia, jak 
już sygnalizowałem, był jednak zgoła inny. 

Przyglądając się wynikom moich badań trzeba mieć na uwadze dwie bar-
dzo ważne rzeczy. Otóż badania te opierają jedynie na deklaracjach Respon-
dentów. Aby były one w pełni wiarygodne, należałoby zastosować metodę 
obserwacji lub eksperymentu pedagogicznego i tym sposobem zweryfikować 
faktyczne postawy moralne, jak i wynikające z nich zachowania Badanych, co 
za tym idzie – rzeczywisty w p ł y w  religii na postawy moralne jej wyznaw-
cy. Innym problemem jest niewielka próba badawcza. Aby wyniki prac ba-
dawczych mogły być uznane za reprezentatywne, należałoby poddać im o wie-
le większą liczbę osób. Moje badania należy uznać za pilotażowe i potrakto-
wać jako przyczynek do kwestii i, mam nadzieję, inspirację do szerszych, 
bardziej szczegółowych poszukiwań.  

 
 

 
Pora teraz zastanowić się nad praktycznym wymiarem przeprowadzonych 

przeze mnie badań i przedstawić korzyści, jakie może przynieść ich zastoso-
wanie w sferze wychowania i kształtowania moralności. Najpierw jednak 
trzeba zastanowić się, co chcemy osiągnąć, czyli jakiego człowieka chcemy 
wychować. Musimy przede wszystkim, jak sądzę, postawić się w pozycji are-
ligijnej. Jako pedagogom nie powinno nam zależeć na wychowaniu przykład-
nego Żyda, katolika czy ewangelika, nie żyjąc także w epoce totalitaryzmów, 
nie jesteśmy ograniczeni więzami panującej ideologii. Naszym celem powinno 
być wobec tego w y c h o w a n i e  p e ł n o w a r t o ś c i o w e g o  
c z ł o n k a  p l u r a l i s t y c z n e g o  i  d e m o k r a t y c z n e g o  
s p o ł e c z e ń s t w a. Świadomi jednak zagrożeń cywilizacyjnych doby 
rozwijającego się w szaleńczym tempie konsumpcjonizmu oraz świadomości 
społecznej mającej za główny priorytet bogacenie się jednostki i pogoń za 
pieniądzem, powinniśmy dążyć do wychowania kogoś, kto nie da się porwać 
temu groźnemu nurtowi; kogoś wysoce moralnego, uduchowionego i odpo-
wiedzialnego. Zamierzam pokazać, jak zasady, wartości i tradycja trzech reli-
gii może w takim przedsięwzięciu pomóc. 

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, co jest wspólne wszyst-
kim religiom. Dla wszystkich omawianych wyznań niezaprzeczalną wartością 
jest zasada miłości bliźniego (odnajduje to potwierdzenie w wypowiedziach 
Respondentów). Nie mam tu na myśli takiej miłości bliźniego, która niezależ-
nie od okoliczności każe nadstawiać „drugi policzek”, ale polegającą na po-
szanowaniu praw i godności drugiego człowieka. Zasada ta jest fundamentem 
demokracji oraz indywidualnej moralności, a wdrażanie jej jako takiej powin-
no stanowić nieodłączną składową wychowania. Innym elementem, czy raczej 
elementami spajającymi trzy religie, jest siedem ostatnich przykazań Dekalo-
gu. Czy to się komuś podoba czy nie, stanowią one fundament kultury za-
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chodnioeuropejskiej i sprzyjają zgodnemu pożyciu społeczeństw, dlatego 
propagowanie ich, niezależnie od formy, powinno być czymś w najwyższym 
stopniu pożądanym. 

Odpowiedzmy teraz na pytanie, co można uznać za unikalne elementy 
wszystkich trzech religii, których wykorzystanie w procesie wychowania, 
zaowocować może osiągnięciem lub choćby zbliżeniem się do osiągnięcia 
postawionego powyżej celu wychowawczego. Judaizm, jak się zdaje, ze swo-
im nakazem studiowania Tory przez całe życie, może stanowić doskonały 
przykład samokształcenia i kształcenia ustawicznego. Ponadto powinno się 
zwrócić uwagę na konsekwencję i wytrwałość, jaką wykazują się Żydzi prak-
tykując codzienne rytuały, jak chociażby zbiorowe modlitwy i zachowywanie 
zasad koszerności. Ciągłe uczenie się i konsekwencja byłyby z pewnością 
cennymi cechami naszego wychowanka, dlatego też stawianie takich postaw 
Żydów za wzór i przekazywanie wiadomości na temat ich trybu życia i jego 
genezy powinno być jak najczęściej wykorzystywane, co przy okazji może 
pomóc w niwelowaniu wciąż żywego antysemityzmu wśród wielu społe-
czeństw Europy (w tym także polskim). 

Jeżeli chodzi o katolicyzm, to mimo, iż nie zawsze w pełni tolerancyjna 
postawa katolików nie sprzyja wychowaniu postawionego sobie wzorca, ist-
nieją takie elementy tej religii i postaw prezentowanych przez jej wyznawców, 
które mogą bardzo pomóc w osiągnięciu celu. Otóż katolicy, co w znacznej 
mierze wynika z doktryny etycznej Kościoła, są mocno przywiązani do warto-
ści konserwatywnych, z postulatem ochrony życia na czele. Uważam, iż pre-
zentowanie wychowankom punktu widzenia katolików na wiele spraw spo-
łeczno-obyczajowych oraz propagowanie przynajmniej części z nich może 
przynieść dużo korzyści, szczególnie zważywszy na fakt, że wartości te coraz 
bardziej zanikają w kulturze Zachodu. Wychowankowi nie powinno się narzu-
cać żadnego światopoglądu, lecz nie powinien on również być skazany na 
poznawanie tylko jednego światopoglądu, na przykład liberalnego. Wartości 
katolickie mogą stanowić wyjście alternatywne, być przeciwwagą do tego, co 
prowadzi do często przywoływanych przez Respondentów sytuacji, jak na 
przykład „dzika eutanazja” w Holandii. 

Być może najważniejsze cechy pełnowartościowego członka plurali-
stycznego i demokratycznego społeczeństwa na plan pierwszy wysuwa ewan-
gelicyzm. Konsekwentne wdrażanie w życie wartości szczególnie przez tę 
religię propagowanych dałoby ideał, o jaki nam chodzi. Tymi wartościami są 
tolerancja i odpowiedzialność. Tolerancja, rozumiana jako poszanowanie 
indywidualności każdego człowieka, z konieczności musi być istotą społe-
czeństwa pluralistycznego, odpowiedzialność zaś nie tylko stanowi fundament 
państwa prawa, ale jest oznaką dojrzałości. Postawienie przez ewangelicyzm 
na indywidualną relację z Bogiem oraz głoszenie etyki odpowiedzialności to 
w moim przekonaniu elementy w najwyższym stopniu godne wykorzystania 
w procesie wychowania, a w szczególności wychowania moralnego, młodego 
człowieka. 
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Konkludując, należy zgłosić postulat wykorzystania wyłuszczonych ele-
mentów wspólnych trzem religiom, jak i elementów unikalnych każdej z nich 
z osobna. Formy ich wykorzystania mogą być różnorodne i wymagają rzetel-
nego opracowania. Pole wykorzystywania tych elementów zaś jest naprawdę 
szerokie: od lekcji religii w szkołach podstawowych poprzez lekcje etyki 
w szkołach średnich, aż po działalność naukową specjalistów zajmujących się 
tak zwaną pedagogiką religii. 

Ewidentny wpływ religii na postawy moralne dorosłych ich wyznawców 
z całą siłą domaga się wykorzystania, daje bowiem podstawy, by sądzić, iż 
religia stanowić może jedno ze źródeł, z których należy czerpać podstawowe 
zasady oraz narzędzia służące do odbudowy moralności, nie tylko wśród ludzi 
wierzących, ale dla całych społeczeństw; społeczeństw, dla których zanik 
moralności oznaczałby wkroczenie na ścieżkę rychłego upadku. 

Bibliografia 

Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (1975), Brytyj-
skie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa. 

Birch A. (2007), Psychologia rozwojowa w zarysie, Warszawa. 
Encyklopedia katolicka (2006), t. XI, red. Ziemann E., Towarzystwo Na-

ukowe KUL, Lublin. 
Hansemann G. (1988), Wychowanie religijne, Instytut Wydawniczy 

PAX, Warszawa. 
Jan Paweł II (Wojtyła K.) (1995),  Evangelium Vitae, Wydawnictwo 

TUM, Wrocław. 
Solomon N. (1997), Judaizm. Bardzo krótkie wprowadzenie, Wydawnic-

two Prószyński i S-ka, Warszawa. 
Terlikowski T. (2005), Kiedy sól traci smak. Etyka protestancka w kryzy-

sie, Fronda, Warszawa. 
Terlikowski T. (2006), Moralny Totalitaryzm, Fronda, Warszawa. 
Tyloch W. (1987), Judaizm, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa. 
Wosińska W. (2004), Psychologia życia społecznego, Gdańskie Wydaw-

nictwo Psychologiczne, Gdańsk. 
 

Netografia: 
The 614th Commandment Society, 

http://the614thcs.com/40.349.0.0.1.0.phtml (otwarty 02.08.2008). 
 

 

 



Moralny wymiar religii w życiu człowieka  dorosłego  309

Summary 

The moral dimension of religion in adult man’s life 
 
Keywords: Axiology of education, values, religion, morality 
 
In this article I would like to touch a problem of the religion as an 

element of the adult religious people’s life, specifically the element 
participating in the formation of an individual set of the moral attitudes. The 
group I am interested in is constituted by the Judaic, Catholic and Protestant 
worshippers. The main reason which inclined me to undertake the signalled 
problem is it’s practical dimension. Personally, I have an irresistible 
impression (surely, not being isolated in my judgement), that morality is losing 
more and more of it’s importance in today’s, especially highly developed, 
societies. Superseding such values as Good and Truth, pleasure, utility and 
profit increasingly become the leading values. I am certain that we live in the 
days of something what I would call the crisis of morality; morality in general. 
Therefore, I see a clear need both of reflection and action that tends to find the 
foundation which this fading morality could be rebiult on and the sources 
which the principles and the instruments essential for this rebuilding could be 
derived from. My project is a part of the search of these sources and the area I 
explore is religion. I gave a try at investigating moral attitudes of the Judaic, 
Catholic and Protestant worshippers and also verifying whether the religion 
has an influence on these attitudes, and if it has, is this attitude a possitive one. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


