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ROZWÓJ JAKO POWOŁANIE CZŁOWIEKA

We współczesnym świecie obserwuje się dość wyraźne tendencje kładące 
duży nacisk na potrzebę ciągłego i szeroko pojętego rozwoju człowieka. Dzieje 
się tak w wymiarze niemal całego życia społecznego, ale chyba przede wszystkim 
w dziedzinie życia zawodowego. Dzisiejszy świat oczekuje bowiem nie tylko, by 
ludzie byli dobrymi specjalistami w danej dziedzinie, ale liczy także na ich poten
cjał osobowościowy: ich inteligencję, kreatywność, umiejętności interpersonal
ne, odpowiedzialność, zdolność radzenia sobie ze stresem i emocjami itd. Stąd 
obecnie, w ramach kultury organizacyjnej firm, a także indywidualnych ścieżek 
rozwoju zawodowego, istnieje duże zapotrzebowanie na różne formy dokształca
nia i samodoskonalenia. Wszystko to należy odczytywać w duchu współczesne
go wezwania do stałej i całożyciowej formacji człowieka.

W tym kontekście wydaje się, iż również dla Kościoła są to wyraźne „znaki 
czasu”1, wskazujące na szersze zjawisko poszukiwań duchowych i moralnych 
przez współczesnego człowieka. „Kościół pouczony przez swego Pana bada zna
ki czasu, interpretuje je i ofiaruje światu «to, co jemu jednemu jest właściwe, 
a mianowicie: uniwersalne spojrzenie na człowieka i na całą ludzkość»”1 2. Trzeba 
jednak w tym kontekście postawić pytanie o to, co konkretnie na temat człowieka 
i jego rozwoju mówi aktualne nauczanie Kościoła? Jaki wkład może ono wnieść 
w formacyjne poszukiwania współczesnego człowieka?

1 O „znakach czasu” por. J. Gocko, Znaki czasu, w: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania 
moralnego, red. J. Nagómy, K. Jeżyna, Wyd. Polwen, Radom 2005, s. 600-602.

2 Benedykt XVI, Encyklika Caritas in vertíate" (29 czerwca 2009), nr 18 [dalej: CiV].
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Poszukując odpowiedzi w tym zakresie, warto m.in. sięgnąć do najnowszej 
encykliki papieża Benedykta XVI Caritas in veritate, w której -  pośród bogactwa 
myśli oscylujących wokół kwestii integralnego rozwoju ludzkiego w miłości 
i prawdzie -  Ojciec święty stawia niezwykle ważną i cenną tezę, stwierdzając, iż 
„postęp u swoich początków i w swojej istocie jest powołaniem”3. W duchu inspi
racji tą właśnie papieską wypowiedzią, zasadniczym celem podjętego w niniej
szym artykule dyskursu teologicznego jest szersze rozwinięcie i pogłębienie tej 
prawdy poprzez: (1) określenie, czym jest powołanie chrześcijańskie, (2) ukaza
nie źródeł powołania człowieka do rozwoju oraz (3) wskazanie najistotniejszych 
aspektów chrześcijańskiego rozumienia ludzkiego rozwoju.

1. Istota powołania chrześcijańskiego

Powołanie chrześcijańskie w swej istocie jest przede wszystkim wezwaniem 
do wiary w to, że Bóg ma względem człowieka określony zamysł. Kryje się za 
tym określony projekt życia, wobec którego każdy musi zająć jednoznaczne sta
nowisko4. Jest to zaproszenie do tego, by żyjąc dla Boga w Chrystusie Jezusie, 
postępować według Ducha i przynosić w życiu Jego owoce5. Ze strony Boga 
wezwanie to pozostaje zawsze jednak jedynie pewną propozycją, na którą każdy 
wezwany musi dać w pełni wolną i świadomą odpowiedź. Jeśli człowiek odpo
wiada na to zaproszenie pozytywnie i wchodzi w zbawczy dialog z Trójjedynym, 
to dzięki łasce Bożej ma już tu na ziemi udział w życiu samego Boga i równocze
śnie otwiera się na życie wieczne, na komunię wizji uszczęśliwiającej6.

Powołanie chrześcijańskie, które ma charakter trynitamy7, należy odczyty
wać w perspektywie dam Nowego Przymierza. To bowiem w nim objawia się 
zbawcza inicjatywa Boga ukazana w Jezusie Chrystusie. Tu też staje się możliwy 
dialog między miłością Boga, który wzywa, a wolnością człowieka, który z miło
ści Mu odpowiada8. Trzeba też stwierdzić, że tak naprawdę tylko dzięki zakorze
nieniu w Chrystusie, stanowiącym dla chrześcijanina źródło mocy, możliwe jest 
udzielenie pozytywnej odpowiedzi9. Z kolei, dzięki łasce Ducha Świętego reali
zuje się naśladowanie Chrystusa10.

3 Tamże, nr 16.
4 Por. Jan Pawel II, List do Młodych „Parati semper” (31 marca 1985), nr 9 [dalej: LM],
5 Por. Jan Paweł II, Encyklika „ Veritatis splendor ” (6 sierpnia 1993), nr 21.
6 Por. tamże, nr 73 i 86.
7 Por. Jan Paweł II, List do Rodzin „ Gratissimam sanae ” (2 lutego 1994), nr 16.
8 Por. Jan Paweł Π, Adhortacja apostolska ,,Pastores dabo vobis" (25 marca 1992), nr 36 

[dalej: PDV].
9 Por. Sobór Watykański Π, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 

„ Gaudium etspes ” (7 grudnia 1965), nr 22 [dalej: KDK],
10 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „ Vita consecrata" (25 marca 1996), nr 86.
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Kościół jako wspólnota wierzących ustanowiona przez Boga stanowi środo
wisko udzielania i rozwoju chrześcijańskiego powołania. W Kościele, w którym 
człowiek słucha słowa Bożego, korzysta z sakramentów świętych i dostrzega 
świadectwo miłości, przygotowuje on swój umysł i wolę do przyjęcia i realizacji 
Bożego zamysłu11. Podjęcie powołania prowadzi do odkrycia własnej tożsamości 
w łonie wspólnoty Kościoła i wypełniania właściwego sobie posłannictwa11 12. Za
sadniczo w Kościele wyróżnia się trzy rodzaje powołania. Jest to powołanie do 
życia w małżeństwie lub samotności, powołanie do kapłaństwa służebnego oraz 
powołanie do życia konsekrowanego13. Te trzy formy życia wpisane są w po
wszechne wezwanie każdego chrześcijanina do świętości, co wynika z mocy 
chrztu14. Podobnie, podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludz
kiej jest miłość15.

2. „ P o s t ę p  u  s w o ic h  p o c z ą t k ó w ” -  g e n e z a  p o w o ł a n ia  c z ł o w ie k a

DO ROZWOJU

W świetle biblijnej prawdy o stworzeniu człowieka na „obraz Boży” (por. 
Rdz 1,26) można wyliczyć przynajmniej sześć charakterystycznych cech, które 
wyróżniają go spośród innych stworzeń i sprawiają, że będąc podmiotem działa
nia moralnego, osoba ludzka pozostaje bytem dynamicznym -  ukierunkowanym 
na to, by coraz bardziej upodobniać swój ludzki obraz do boskiego Pierwowzoru. 
Te komponenty „obrazu Boga” w człowieku i wynikające z nich implikacje pro
rozwojowe to: wolność wyboru i odpowiedzialność (zadanie wybierania dobra); 
rozum (zadanie rozpoznawania dobra); zadanie kreatywnego kształtowania świa
ta i siebie samego; zdolność do naśladowania Boga; zadanie bycia osobą -  w re
lacji miłości do Boga i ludzi; zadanie odkrywania świętości ludzkiego życia16.

Warto tu nieco szerzej wyjaśnić zwłaszcza ów trzeci komponent, który doty
czy człowieka jako najdoskonalszego dzieła Boga powołanego do tego, by pano
wać nad wszystkimi stworzeniami (por. Rdz 1,27-29). W Rdz 2 zadanie to jest 
dookreślone -  człowiek otrzymuje polecenie, aby „uprawiał” i „doglądał” (w. 15)

11 Por. PDV 35.
12 Por. tamże, nr 59.
13 Por. LM 9.
14 Por. PDV 20.
15 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio ” (22 listopada 1981), nr 11.
16 Por. H. Witczyk, „ Obraz Boży" w człowieku -  źródło i cel działania moralnego, w: Antro

pologia teologicznomoralna. Koncepcje -  kontrowersje -  inspiracje. [Materiały z sympozjum -  
Kamień Śląski, 10-12 czerwca 2007r.], red. I. Mroczkowski, J.A. Sobkowiak, Stowarzyszenie Teo
logów Moralistów, Wyd. UKSW, Warszawa 2008, s. 19-26; Papieska Komisja Biblijna, Лг'Мя a mo
ralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego, Instytut Teologii Biblijnej VERBUM, 
Kielce 2009, nr 11.
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Bożego ogrodu (świata). Ks. Witczyk podkreśla, że „w istocie swej jest to zadanie 
kreatywnego kształtowania świata, stworzonego «na początku» przez Boga. Czło
wiek winien zaakceptować nałożoną na niego przez Stworzyciela odpowiedzial
ność za zgodny z Bożą Myślą (Mądrością) rozwój świata. Stworzenia nie są po
wołane jako istoty statyczne, ale jako natchnione Bożym słowem i zdolne do roz
woju. Zadanie to dotyczy przede wszystkim samego człowieka jako istoty 
umiejscowionej na styku między światem natury a Bożym światem ducha, jako 
istoty zdolnej do tworzenia kultury. Człowiek winien -  jak Bóg -  widzieć w stwo
rzeniach i w sobie samym «dobro i piękno» (hebr. tob), i nie tylko pozwalać im 
istnieć, ale rozwijać i pomnażać”17.

Tę wzniosłą prawdę o ludzkiej egzystencji, ukazującą, że to Trójjedyny Bóg 
jest pierwotnym i decydującym źródłem rozumienia natury i powołania człowie
ka18, trzeba jednak uzupełnić o tajemnicę ludzkiej nieprawości, która popchnęła 
pierwszych rodziców ku pierwotnemu nieposłuszeństwu. „Znać dobro i zło jak 
Bóg” (Rdz 3, 5) -  w tym streszcza się grzeszna skłonność każdego człowieka19. 
Papież Benedykt XVI podkreśla, że „najgłębszą treścią grzechu jest to, że czło
wiek chce zaprzeczyć faktowi bycia stworzonym, gdyż nie chce przyjąć miary 
i granicy, które są w nim zawarte. Człowiek nie chce być stworzeniem, nie chce 
być zależny, nie chce mieć miary”20.

Ks. Szymik przypomina jednak w tym kontekście, że prawda o grzechu pier
worodnym nie jest kresem prawdy o człowieku, gdyż tak naprawdę najważniej
szym jej zadaniem jest wskazanie na Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela rodzaju 
ludzkiego21. Jak bowiem wyjaśnia Konstytucja duszpasterska o Kościele w świę
cie współczesnym „ Gaudium etspes” Soboru Watykańskiego II: „Tajemnica czło
wieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa wcielonego. Albowiem 
Adam, pierwszy człowiek, był figurą przyszłego, mianowicie Chrystusa Pana. 
Chrystus, nowy Adam, już w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości 
objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego 
powołanie. Nic więc dziwnego, że w Nim wyżej wspomniane prawdy znajdują 
swoje źródło i dosięgają szczytu”22.

17 H. Witczyk, art. cyt., s. 23.
18 Por. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Wlodkowa, Kraków 20063, 

s. 195.
19 Por. J. Szymik, Visio Dei, vita hominis. Antropologiczny wymiar teologii współczesnej, w: An

tropologia teologicznomoralna, dz. cyt., s. 118.
20 J. Ratzinger/Benedykt ХУ1, Na początku Bóg stworzył... Cztery kazania o stworzeniu i upad

ku. Konsekwencje wiary w stwoizenie, tłum. J. Merecki, Kraków 2006, s. 73.
21 Por. J. Szymik, art. cyt., s. 120.
22 KDK 22.
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Najwyższe powołanie, które Chrystus ukazuje człowiekowi, zawiera się w po
wszechnym wezwaniu do świętości23. W wymiarze moralnym jest to powinność 
dążenia do wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego24 i opiera się na 
świętości Boga, który tylko sam jeden jest święty. Jest więc ona Bożym darem. 
Powinni do niej dążyć wszyscy chrześcijanie, ponieważ od momentu chrztu no
szą w sobie jej zarodek. Jan Paweł II często wskazywał na „Kazanie na górze” 
(Mt 5-7) jako na swoisty kodeks chrześcijańskiej świętości, przypominając przez 
to, że realizuje się ona dzięki życiu w duchu ewangelicznych błogosławieństw. 
Także na kanwie obrazu winnego krzewu i latorośli (por. J 15,1 -11 ) Papież-Polak 
ukazał wezwanie do stałego wzrastania, dojrzewania i przynoszenia coraz obfitsze
go owocu jako jeden z podstawowych aspektów chrześcijańskiego życia i misji25.

3. „ P o s t ę p  w  s w e j  is t o c ie ”  -  c h r z e ś c ija ń s k ie  r o z u m ie n ie  r o z w o ju

CZŁOWIEKA

Autentyczny postęp osoby ludzkiej w kierunku tego, by „bardziej być” musi 
posiadać znamię integralności. Rozwój człowieka powinien być integralny, gdyż 
winien prowadzić do wzrostu każdego człowieka i całego człowieka26. Benedykt 
XVI w encyklice Caritas in vertíate przypomina myśl Pawła VI, że „autentyczny 
rozwój człowieka dotyczy całości jego osoby we wszystkich jej wymiarach”27. 
Czyni to dlatego, by w sposób szczególny podkreślić znaczenie wymiaru ducho
wego. Przestrzega, że „bez perspektywy życia wiecznego, postęp ludzki na tym 
świecie pozbawiony jest oddechu. Zamknięty w ramach historii, wystawiony jest 
na ryzyko, że będzie sprowadzony jedynie do tego, by coraz więcej mieć. W ten 
sposób ludzkość traci odwagę, by być gotową na przyjęcie wyższych dóbr (...). 
Człowiek nie rozwija się dzięki własnym siłom, ani rozwoju nie można mu po 
prostu przekazać z zewnątrz”28. Tylko Bóg może być poręczycielem prawdziwe
go rozwoju człowieka, gdyż jako Stwórca, uczyniwszy go na swój obraz i podo
bieństwo, zaszczepił w nim konstytutywne pragnienie, by „bardziej być”29.

Ojciec święty pokazuje ponadto, dlaczego błędne jest -  z punktu widzenia 
niezbędnych uwarunkowań rozwoju człowieka -  eliminowanie perspektywy nad

23 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles la id ” (30 grudnia 1988), nr 16-17 
[dalej: ChL],

24 Por. Jan Paweł II, List apostolski „Novo millennio ineunte” (6 stycznia 2001), nr 31.
25 Por. ChL 57.
26 Por. Paweł VI, Encyklika „Populorum progressio" (26 marca 1967), nr 14 [dalej: PP]; 

CiV 18.
27 CiV 11; por. PP 14.
28 C iV ll.
29 Por. tamże, nr 29.
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przyrodzonej. Przypomina, że „«mesjanizmy pełne obietnic, ale fabrykujące ilu
zje» budują zawsze swoje propozycje na negacji transcendentalnego wymiaru 
rozwoju, mając pewność, że mają go w całości do swej dyspozycji. Ta fałszywa 
pewność zamienia się w słabość, ponieważ pociąga za sobą podporządkowanie 
sobie człowieka sprowadzonego do środka prowadzącego do rozwoju, natomiast 
pokora przyjmującego powołanie przybiera postać prawdziwej autonomii, ponie
waż czyni osobę wolną”30.

Wizja rozwoju ludzkiego jako powołania domaga się ponadto nie tylko od
niesienia do Boga, ale i prawidłowego Jego obrazu, gdyż tylko wówczas możliwe 
staje się również odkrycie, kim jest drugi człowiek, a przez to, jakie konsekwen
cje moralne pociąga za sobą owa prawda o bliźnim31 32. Warto w tym kontekście 
przywołać wyniki badań naukowych o. Andrzeja Derdziuka, który w książce pt. 
Teologia moralna w służbie wiary Kościoła2,2, rozważając nie tylko samą rzeczy
wistość Trzech Osób Boskich działających wspólnie (Trójca immanentna), ale 
i formy działania poszczególnych Osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego (Trójca 
ekonomiczna), wskazuje na ówtrynitamy wzorzec komunii jako najwznioślejszy 
model do naśladowania dla każdego człowieka jako istoty społecznej oraz takich 
ludzkich wspólnot, jak: Kościół, rodzina czy też całe społeczeństwo. Dzięki temu, 
owa nieprzenikniona tajemnica wiary staje się istotnym źródłem wyprowadzania 
chrześcijańskich norm moralnych. Derdziuk wyjaśnia, że prawdy wynikające ze 
stwórczego działania Boga-Ojca rzucają światło na tajemnicę człowieka i poka
zują zarówno wzniosłość jego powołania do odwzorowywania Bożego obrazu, 
jak i praprzyczynę grzesznych skłonności do odrzucania miłości Stwórcy, co staje 
się istotną przeszkodą w dążeniu do pełni rozwoju. Dlatego człowiek potrzebuje 
Chrystusa, dzięki któremu jego moralne działanie nabiera nie tylko specyficzne
go kształtu co do formy wezwania, ale staje się w praktyce w ogóle możliwe do 
zrealizowania, jako owoc Jego uzdalniającej łaski, którą chrześcijanin otrzymuje 
w Duchu Świętym33. Trzeba tu przy okazji wyraźnie podkreślić, że jednym z naj
ważniejszych wymiarów odpowiedzialności człowieka za rozwój samego siebie 
jest formacja moralna, choć niestety w dzisiejszym świecie ten akurat aspekt ludz
kiego rozwoju jest lekceważony czy wręcz zupełnie pomijany34.

Benedykt XVI podkreśla, że realizacja powołania do rozwoju staje się w peł
ni możliwa jedynie wówczas, gdy człowiekowi zagwarantuje się poczucie wol
ności i odpowiedzialności: „powołanie to wezwanie domagające się wolnej i od

30 Tamże, nr 17; por. PP 11.
31 Por. CiV 11.
32 Wyd. KUL, Lublin 2010.
33 Por. tamże, s. 15-20.
34 Por. J. Nagómy, Wprowadzenie, w: Formacja moralna. Formacja sumienia, red. J. Nagor

ny, T. Zadykowicz, Wyd. KUL, Lublin 2006, s. 9.
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powiedzialnej odpowiedzi. Integralny rozwój ludzki zakłada odpowiedzialną 
wolność osoby i ludów: żadna struktura nie może zagwarantować takiego rozwo
ju niezależnie od odpowiedzialności ludzkiej i ponad nią”35. Ostatecznie, to każ
dy człowiek jest zasadniczym sprawcą swojego sukcesu lub porażki36. Nie można 
przypisywać różnego rodzaju strukturom czy zewnętrznym uwarunkowaniom klu
czowej roli w procesie ludzkiego postępu. Należy bowiem pamiętać, że są one 
tylko narzędziami ludzkiej wolności i że jedynie wolny rozwój może być inte
gralnie ludzki37.

Dynamika tak pojmowanego rozwoju człowieka domaga się, by szanowano 
jego prawdę. W czym jednak wyraża się ta prawda? Ojciec święty, odpowiadając 
na to pytanie, przywołuje centralne przesłanie Populorum progressio Pawła VI 
i stwierdza, że „prawda rozwoju tkwi w jego integralności: jeśli nie ogarnia całe
go człowieka i każdego człowieka, rozwój nie jest prawdziwym rozwojem”38. 
Papież przypomina, że chrześcijańskie powołanie do rozwoju musi obejmować 
w związku z tym zarówno wymiar przyrodzony, jak i nadprzyrodzony. Człowiek 
osiąga dzięki temu pełnię życia, a to stanowi przecież najwyższy cel osobistego 
rozwoju.

Rozważając rozwój w kategoriach powołania, trzeba ostatecznie wskazać na 
znaczącą rolę miłości w jego pojmowaniu. Papież Paweł VI właśnie w miłości 
chrześcijańskiej upatrywał zasadniczą siłę rozwoju39. Teza ta znajduje swoje po
twierdzenie zwłaszcza w świetle problemów, jakie występują w kwestii rozwoju 
w wymiarze społecznym. Bez autentycznego braterstwa między ludźmi i między 
narodami, które opierałoby się na fundamencie miłości, społeczeństwo zawsze 
będzie doświadczać jakichś barier na ścieżce rozwoju. Prawdziwa solidarność 
i jedność międzyludzka ma swoje źródło w Bogu, który uczy nas przez swego 
Syna w Duchu Świętym, czym jest miłość braterska40. Dlatego w procesie rozwo
ju  człowieka, obok wiary, na szczycie należy postawić, jedność wszystkich w mi
łości Chrystusa”41.

*  *  *

Ojciec święty Benedykt XVI swoje stwierdzenie, że „postęp u swoich po
czątków i w swojej istocie jest powołaniem”42, które zawarł w encyklice Caritas 
in verdate, uzasadnia tym, iż taki jest Boży zamysł wobec każdego człowieka,

35 CiV 17.
36 Por. PP 15.
37 Por. CiV 17.
38 CiV 18.
39 Por. PP 3.
40 Por. CiV 19.
u pp 21.
42 CiV 16.
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aby rozwijał się przez całe swe życie. To Bóg jest pierwszym źródłem tego we
zwania i jednocześnie to On nadaje mu ostateczny sens. Człowiek bowiem nie 
jest sam z siebie zdolny do nadania swemu życiu tak głębokiego znaczenia. Uka
zanie zaś rozwoju w kategoriach powołania może nadać ludzkiemu zaangażowa
niu na rzecz postępu, w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, najgłębszy 
sens -  jako dojrzewania do nieba, świętości, a nie tylko nasycenia ludzkiego pra
gnienia osiągnięcia sukcesu czy zrobienia kariery.

DEVELOPMENT AS A VOCATION OF PERSON 

Summary

Main goal o f this article is to deepen one thesis from encyclical letter Caritas in veritate o f His 
Holiness Benedict XVI: “progress, in its origin and essence, is first and foremost a vocation” (CiV 
16). Author have made this in three points: (1) to describe what Christian vocation is, (2) to present 
sources of person’s vocation to development and (3) to show most important aspects o f Christian 
meaning o f human progress.
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