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Person with physical disability – psychological and spiritual needs, part III

S t r e s z c z e n i e

Pytanie o sens cierpienia towarzyszy człowiekowi od bardzo dawna. Postawa Hioba 
uczy nas modlitwy do Boga, zwłaszcza wtedy, gdy cierpi się niewinnie. On nas zawsze 
wysłuchuje. Podczas choroby trzeba się nauczyć słuchać Boga, siebie i bliźnich. W pracy 
przedstawiono wybrane aspekty związane z potrzebami psychicznymi i duchowymi osoby 
niepełnosprawnej – oparte na własnym doświadczeniu.

S łowa k luczowe:  niepełnosprawność, strona psychiczna, strona duchowa

A b s t r a c t

One of the most important questions in our life is why suffering and pain exist. Hiob 
was a person, who tought us how to pray to God, when our suffering is innocent. God 
always hears us. In case of diseases we have to learn to hear His voice, speech of our spirit 
and suggestions of our neighbours. In this paper I show some aspects of psychological and 

spiritual needs based on my own life experience.
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W teologii wartość ciała ludzkiego ocenia się w oparciu o dane objawienia  
Starego i Nowego Testamentu, wyjaśniane w kontekście różnych teorii filozoficz-
nych na temat godności ludzkiej. Ciało ludzkie, stworzone przez Boga, przezna-
czone zostało do partycypacji w nadprzyrodzoności, która zrealizuje się w pełni 
w momencie zmartwychwstania ciał.

W Starym Testamencie ciało uważane było za element najmniej podatny na 
Boże działanie. Cechuje je to, co przemijalne, słabe i ograniczone.

W Nowym Testamencie ciało ludzkie jest słabe, mimo jednak swej przemijal-
ności i zniszczalności nie jest z natury złe, gdyż wyszło z rąk Boga, a Syn Boży 
przyjął je jako własne [1].
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Czytając Stary Testament możemy zauważyć niemal negatywne podejście do 
osób niepełnosprawnych, czy chorych. Stary Testament nie rozróżnia chorób, 
każda osoba z defektem fizycznym była wykluczona ze społeczności.

Określając bliżej schorzenia, autorzy biblijni ograniczają się do opisu tylko 
tego, co widoczne dla oczu. Często używane są pojęcia nieostre: „choroba”, 
„plaga”, „zaraza”, „słabość”, „dolegliwość”. W całym Piśmie Świętym najbardziej 
szczegółowy opis symptomów jakiejkolwiek choroby dotyczy schorzeń skóry 
(Kpł 13-14). W opisie chodzi o rozróżnienie między zwyczajnym wyrzutem skóry 
i grzybicą a rzeczywistym trądem. Celem diagnozy nie jest jednak leczenie trędo-
watego, lecz ogłoszenie go nieczystym i wyłączenie ze społeczności zdrowych.

W Starym Testamencie stan fizycznej i psychicznej doskonałości wiąże się                   
z Bożym błogosławieństwem. W takim spojrzeniu brak wyjaśnień naturalnych. 
Podobnie nie szuka się naturalnych przyczyn chorób i urazów powodujących nie-
pełnosprawność. Ten brak zainteresowania wyjaśnia, dlaczego nie można mówić 
o jakiejś specyficznej medycynie biblijnej. Metody lecznicze zależą od praktyk 
stosowanych na starożytnym Wschodzie. W leczeniu urazów stosuje się zwyczaj-
ne środki: złamane kończyny są unieruchamiane, stosowane są opatrunki i lekar-
stwa (Ez 30, 21).  W bezpłodności środkiem leczniczym jest mandragora (Rdz 30, 
14). W leczeniu ślepoty i innych chronicznych chorób stosowane są maści (Tb 2, 
10) lub wewnętrzne organy niektórych gatunków ryb (Tb 6, 4) [2].

W Nowym Testamencie możemy znaleźć wiele opisów uzdrowień. Przywo-
łam dwa przykłady, które pokazują postawę człowieka, a także jego otoczenia. 
W Ewangelii według świętego Jana (5, 1-9a) znajdujemy obraz ludzi pogrążonych 
w apatii, bezruchu, czekających (niektórzy wiele lat) na uzdrowienie. Natomiast 
w Ewangeliach synoptycznych (Mt 9, 1-8; Mk 2, 1-12; Łk 5, 17-26) widzimy parality-
ka, który jest nie tylko przyniesiony przez przyjaciół do Jezusa, a wręcz desperac-
ko spuszczony przed Niego przez otwór w dachu. Wynika z tego, jak ważna jest 
dla osoby niepełnosprawnej postawa otoczenia: rodziny, znajomych, którzy nieraz  
walczą o godne życie, o ulżenie w cierpieniu. Porównując obie Ewangelie, a wła-
ściwie postawę chorych, można zobaczyć, że sami chorzy nie zrobili nic, nie prosili 
o cud, trwali w bezruchu. A jednak doświadczyli cudu uzdrowienia. Można wysnuć 
wniosek, że ważna jest postawa wewnętrzna samego chorego, jak i jego otoczenia.

A więc – skąd się biorą choroby? Są wynikiem biologii i przypadku. Niektóre 
zdarzenia są wynikiem wolnej woli. Bóg nam jej nie może zabrać. Dlaczego Bóg 
nie przestawia tych naszych przypadków? Po pierwsze, żeby nas nie pozbawić 
wolnej woli, po drugie, dlatego, że On ma zupełnie inne spojrzenie. My widzimy 
wszystko w zamkniętym, krótkim odcinku naszego życia, a Bóg jest ponad cza-
sem. Dla Niego to wszystko, co się dzieje, jest bardzo logiczne [3].

Pismo Święte nie skupia się na przyczynach doraźnych i bezpośrednich, wte-
dy zresztą przeważnie nieznanych. Wspomina je sporadycznie (Tb 2, 9-10; Jdt 
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8, 3). Analogicznie, nie dostarcza też wielu wiadomości o lekach. Perspektywa 
religijna i filozoficzna kazała bowiem szukać przyczyn ostatecznych: dlaczego do 
losu człowieka należy chorowanie?

Choroba wpisuje się więc w obecną sytuację człowieka na ziemi. Człowiek, 
stworzony jako dobry i powołany do życia z Bogiem w raju, sprzeciwił się i sprze-
ciwia Bogu. Nadużywa danej mu wolności. A nie chcąc czerpać z Boga prawdy 
i dobra, nie może też czerpać zeń życia i szczęścia. Taki jest symboliczny sens 
opowiadania o utracie raju (Rdz 3).

Innymi słowy, zło, trudy i cierpienie w perspektywie Pisma Świętego są za-
sadniczo skutkiem grzeszności człowieka. Obejmuje to także choroby. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że wizja ta dotyczy ogólnej sytuacji człowieka. Każdy przypa-
dek z osobna może mieć wyjaśnienie bezpośrednie i bardziej szczegółowe. Nie 
każde cierpienie jest następstwem konkretnego grzechu danego człowieka.

W wielu przypadkach pozostaje ono tajemnicą, niemożliwą do racjonalnego 
wyjaśnienia,  co uwypukla Księga Hioba. Bóg jej nam nie odsłania, choć troszcząc 
się o ludzi, pokazuje, że nie jest po stronie cierpienia. Słowa „bądź wola Twoja” 
nie oznaczają przyzwolenia na cierpienie, gdyż wolą Boga jest wybawienie ludzi. 
Chrystus, Bóg-Człowiek, przez swe cierpienia okazał solidarność  z ludźmi i przy-
niósł im wybawienie. Cierpienie ludzkie ma w Chrystusie wartość zbawczą.

Czasami Bóg wymieniany jest jednak jako sprawca choroby. Nie należy tego 
rozumieć w sensie takim, że Bóg obok dobra stwarzałby zło. Zło bowiem jest za-
wsze sprzeciwem wobec Boga i brakiem dobra. Trzeba natomiast widzieć w Bogu 
ostateczną przyczynę tego, co się dzieje w świecie i ostatecznego Pana świata. 
Bóg może też dopuścić cierpienia jako karę albo też dla większego dobra w przy-
szłości (por. np. J 9, 1-2).

W Starym Testamencie choroby wykluczały ze społeczności. Podłożem od-
powiednich reguł były zapewne motywy higieniczne i chęć uniknięcia epidemii. 
Wynika z nich jednak, że choroba pojmowana była jako pewnego rodzaju nieczy-
stość, degradująca człowieka i powiązana z grzechem (np. Lb 12, 14) [4].

Choroba od najdawniejszych czasów stanowiła dla człowieka problem. Szu-
kanie rozwiązań tego problemu zależy od tego w jakiej kulturze dany człowiek 
żył i od jego sposobu patrzenia na świat. W kulturze starożytnego wschodu, 
choroba traktowana była jako kara, którą sprowadzały złe duchy, albo zsyłali bo-
gowie zagniewani z powodu pewnych wykroczeń przy składaniu ofiar. Aby od-
zyskać zdrowie uprawiano egzorcyzmy mające spowodować wyrzucenie złych 
demonów. Usiłowano zjednać sobie też przychylność bogów przez modlitwy 
i ofiary przebłagalne. Wiele z tych praktyk  zachowało się dzięki literaturze babi-
lońskiej. Tak więc tzw. medycyną zajmowali się wyłącznie kapłani, a sama sztuka 
leczenia po części była bardzo bliska magii. Dopiero starożytni Grecy rozwinęli 
medycynę jako dyscyplinę poznawczą.
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Objawienie biblijne pomija aspekt naukowy tego problemu. Zajmuje się ono 
wyłącznie znaczeniem religijnym choroby i uleczenia tzw. funkcją, jaką mają one 
do spełnienia w Bożych planach zbawienia.

Choroba w Starym Testamencie rozumiana jest jako stan słabości i ułomności 
(por. Ps. 38, 11). Psalmy opisują objawy zewnętrzne choroby jako: plamy na skórze, 
rany, złamania, gorączkę, dreszcze. Bliższe określanie chorób jest bardzo niewyraźne. 
Znaczenie choroby dla człowieka religijnego leży gdzie indziej. W świecie, który zale-
ży od Boga choroba nie stanowi wyjątku. Przez chorobę Bóg wymierza człowiekowi 
ciosy (Wj 4, 6; Hi 16, 12nn.). W księgach Starego Testamentu można się dopatrzeć 
w chorobie interwencji istot wyższych od człowieka np. Szatana (Hi 2, 7). W juda-
izmie, szczególnie po niewoli babilońskiej, w chorobie upatrywać można działanie 
demonów oraz złych duchów.  Choroba pozwala dostrzec ich wpływ na świat i życie 
człowieka. Nasuwa się myśl, że sens religijny istnienia człowieka ustanawia związek 
między chorobą a grzechem. Bóg stworzył człowieka, aby ten był na świecie szczę-
śliwy (por. Rdz 2). Choroba, która spada  na człowieka stoi w sprzeczności z tymi 
zamiarami Boga. Choroba znalazła się na świecie jako następstwo grzechu (Rdz 3, 
16–19). Jest ona jednym ze znaków zagniewania Boga na grzeszny świat. Choroba ma 
wyczulić człowieka na  grzech. W Psalmach błagalnych  prośba o uleczenie połączona 
jest z wyznaniem grzechów (Ps 38 2-6; 39, 9–12; 107, 17). Jednak należy zadać sobie 
pytanie, czy każda choroba jest spowodowana grzechami osoby, która musi ją znosić? 
W Starym Testamencie znajdujemy odpowiedź nie do końca zadowalającą mówiącą 
o zasadzie odpowiedzialności zbiorowej (por. J 9, 2). Jednak odpowiedzi na to pytanie 
są dwie. Jedna, kiedy choroba dotyka osobę sprawiedliwą jak Hiob albo Tobiasz, może 
ona być traktowana jako doświadczenie opatrznościowe, mające na celu wypróbo-
wanie ich wierności Bogu (Tb 12, 13). W przypadku zaś Tego, w pełnym znaczeniu 
Sprawiedliwego cierpiącego Sługi Jahwe, choroba posiada wartość ekspiacji za winy 
grzeszników (Iz 53, 4n). Pomocy w chorobie należy przede wszystkim szukać u Boga, 
ponieważ On jest Panem życia. To Bóg zsyła czasem choroby, jako doświadczenie i le-
czy z nich - choroba jest czasem próby dla człowieka, która czasem trwa całe życie [5].

W Księdze Hioba, jak wspomniano wyżej, pojawia się problem niezawinione-
go cierpienia. Hiob twierdzi, że cierpi niewinnie i Bóg niesłusznie go doświadcza, 
mocno jednak wierzy, iż święty i mądry Bóg nawet wtedy, gdy doświadcza, jest 
sprawiedliwy. Bóg nie podejmuje dyskusji i bezpośrednio nie daje rozwiązania 
problemu. Mówiąc o swej wszechmocy każe się domyśleć, że dyskutowany pro-
blem ludzkiego szczęścia czy cierpienia tylko w Nim znajduje swe rozwiązanie. 
Człowiek wierzący może w cierpieniu osobiście doświadczyć Boga. Człowiek 
w chwilach niezawinionego cierpienia łatwo gubi Boga [6].

Hiob doświadcza cierpienia fizycznego, psychicznego i duchowego. Jego ży-
cie zostaje w jednej chwili zrujnowane, traci wszystko. Doświadcza beznadziei, 
bólu i cierpienia, w którym nie pozostaje nic innego, jak tylko płakać i narzekać.
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Pierwszą reakcją Hioba wobec cierpienia jest jednak zgoda, akceptacja, za-
wierzenie Bogu, poddanie i posłuszeństwo. Hiob upada na ziemię i modli się. 
Jego serce trwa niezmiennie przy Bogu: Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam 
wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione! (Hi 1, 21); 
Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy? (Hi 2, 10). Te sło-
wa są wyrazem ogromnego zaufania. Hiob wie, że w jego życiu nic nie dzieje się 
bez woli Boga i mimo tragicznej – po ludzku – sytuacji, nadal wychwala Boga. Ta 
pierwsza spontaniczna akceptacja cierpienia jest darem, łaską.

Ponadto pierwszy etap cierpienia naznaczony jest milczeniem. Czas milcze-
nia pozwala przemyśleć sens cierpienia, pozwala przepracować i podjąć emocjo-
nalną próbę akceptacji bólu.

Po etapie milczenia przychodzi czas na żal i lament. Ból musi dojść do głosu, 
musi zostać wykrzyczany. Tak właśnie czyni Hiob: Płacz stał mi się pożywieniem, 
jęki moje płyną jak woda, bo spotkało mnie, czegom się lękał, bałem się, a jednak 
to przyszło. Nie znam spokoju ni ciszy, nim spocznę, już wrzawa przychodzi (Hi 
3, 24-26). Hiob przeklina dzień swoich narodzin: Niech przepadnie dzień mego 
urodzenia i noc, gdy powiedziano: Poczęty mężczyzna! (Hi 3, 3). Wątpi  w sens 
życia i stawia Bogu gorzkie pytanie: Po co się daje życie strapionym, istnienie zła-
manym na duchu, co śmierci szukają na próżno (Hi 3, 20n). Stawia pod znakiem 
zapytania dobroć i miłość Boga Stwórcy.

Depresja, poczucie bezsensu cierpienia i ból rodzą w nim pragnienie śmier-
ci: Dlaczego nie umarłem po wyjściu z łona, nie wyszedłem z wnętrzności, by 
skonać? (3, 11). Hiob nie widzi sensu, dla którego warto by dłużej żyć i walczyć. 
Brakuje mu motywacji. Ogarniają go wątpliwości, pokusy. Pojawiają się nieupo-
rządkowane myśli, uczucia, lęki, uprzedzenia, itd. Przypominają one przyjaciół 
Hioba, którzy chcą go odsunąć z właściwej drogi.

Hiob, chociaż bardzo cierpi, nie obarcza swoimi udrękami i żalami żony, przyjaciół, 
struktur czy świata. Hiob ze swym bólem idzie do Boga. Przed nim wylewa swój ból, 
skarży się, lamentuje, prosi o wyjaśnienia. Skarga, lamentacja Hioba są jego osobistą, 
intymną modlitwą. Hiob wie, do kogo ma się zwrócić i przeciwko komu buntować.

Modlitwa Hioba jest modlitwą nocy ciemnej, modlitwą kryzysu, modlitwą 
rozdartą (G. Ravasi). Wznosi się od człowieka pełnego goryczy i niepokojów. Taka 
modlitwa wydaje się pozornie sprzeczna, czasami wręcz bluźniercza, ale w rze-
czywistości jest to modlitwa bardzo osobista i bardzo prawdziwa.

Hiob pyta, spiera się z Bogiem, walczy, ale jednocześnie ufa, by w końcu 
zamilknąć. Dopiero, gdy milknie Hiob i wszyscy pocieszyciele, przemawia Bóg. 
Bóg, postawiony w stan oskarżenia, lekceważony i znieważany, milczy. Słucha 
zarówno oskarżeń Hioba, jak i jego przyjaciół. W końcu jednak interweniuje.

Odpowiadając Hiobowi, Bóg kwestionuje jego kompetencje i stawia pytania. 
Nie udziela jednak wprost odpowiedzi na bolesne pytania Hioba. Hiob, słuchając 
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Boga godzi się, że jest ogarnięty tajemnicą, że życie człowieka jest pełne „nie 
wiem”. Człowiek nigdy nie zrozumie do końca tajemnicy Boga. Może jednak zro-
zumieć, że rzeczą rozumną jest zaufać Bogu.

Doświadczenie cierpienia jest w pewnym sensie poznawaniem Boga. Tak 
więc Hiob nie otrzymuje wyjaśnienia cierpienia, lecz spotykając prawdziwego 
Boga, pojmuje, ze Bóg nieskończony i mądry potrafi je wkomponować w swój 
wzniosły plan zbawienia. I wówczas Hiob zdaje się na Boską rękę (G. Ravasi). Do-
piero teraz Hiob może wykrzyknąć: To zbyt cudowne. Ja nie rozumiem […] Dotąd 
Cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem (Hi 42, 3 – 5).

Krzyk, ból, cierpienie Hioba kończy się pocieszeniem i potwierdzeniem Jego 
sprawiedliwości przez Boga.

Księga Hioba uczy cierpliwości w obliczu cierpienia. Na pierwszy rzut oka 
wydaje się, że cierpieniu towarzyszy milczenie Boga. Jest to najczęstszy zarzut 
stawiany Bogu. Bóg jednak ma swój plan i swój czas. Jeżeli dopuszcza cierpienie, 
to równocześnie daje łaskę, by je owocnie przeżyć. Zainterweniuje zawsze we 
właściwym momencie.

Cierpienie uczy pokory. Poprzez nie Bóg chce przypomnieć, że wszystko jest 
Jego absolutnym darem i łaską. Naszemu życiu towarzyszy czasami postawa pre-
tensjonalności; uważamy, że wszystko nam się należy. Autonomia albo pycha nie 
pozwalają prosić. Tymczasem chwile cierpienia powalają na kolana nawet najbar-
dziej niezależnych i pysznych.

Z drugiej strony są ludzie, którzy zwracają się do Boga dopiero wtedy, gdy 
dotyka ich cierpienie. Gdy trwoga, to do Boga. Zwykle patrzymy na nich z poli-
towaniem. Tymczasem Hiob pokazuje, że Bóg czeka, byśmy w chwili nieszczę-
ścia zwracali się do Niego; byśmy prosili, wołali, a nawet walczyli z Nim; byśmy 
w pokorze uznali, że nie jesteśmy samowystarczalni. Cierpienie czyni pokornym 
i uświadamia wieloraką zależność od Boga [7].

O wiele bardziej bolesna niż doświadczenie cierpienia jest udręka, jaką wy-
wołuje niemożność znalezienia sensu cierpienia, o czym mówi Księga Izajasza, 
pokazując obraz cierpiącego Sługi Jahwe. Cierpienie nie jest karą lecz przywile-
jem, poświęceniem; znoszenie udręk jest rytuałem, a ich sens zostanie wyjawio-
ny wszystkim ludziom w godzinie odkupienia [8].

Zupełnie inny obraz choroby przedstawia nam Nowy Testament, w którym 
Jezus Chrystus jest Tym, który uczestniczy w cierpieniach ludzkości, po to by 
ostatecznie zatriumfować nad złem, które gnębi świat [9].

W Nowym Testamencie spotykamy się już z nazewnictwem chorób: głuchy, 
niemowa, ślepy, paralityk, opętany, trędowaty. Zmienia się podejście do osób 
dotkniętych cierpieniem. Owszem – trędowaci są wyrzuceni poza osady, ale mają 
możliwość podejścia do Jezusa Chrystusa, a dotknięci różnym cierpieniem – są 
przynoszeni. Zmienia się postrzeganie choroby – już nie jako kary Bożej, ale jako 
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objawienie mocy Bożej: «Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym - on czy 
jego rodzice?» Jezus odpowiedział: «Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale 
[stało się tak], aby się na nim objawiły sprawy Boże» (J 9, 2-3).

„Kto zgrzeszył” nie jest pytaniem właściwym. Kwestia winy w cierpieniu jest 
drugorzędna. Istotne jest, że przez cierpienie „objawiają się sprawy Boże”. Wła-
ściwe pytanie powinno brzmieć: Jaki sens ma moje cierpienie? Co Bóg chce mi 
przez nie powiedzieć? Na co zwrócić uwagę?

Najbardziej adekwatną odpowiedzią Boga na ludzkie pytania o sens cier-
pienia jest cierpienie, męka i śmierć Jezusa, Syna Bożego. Bóg zamiast usunąć 
cierpienie z ziemi, sam je podjął. „Bóg nie przyszedł, aby wyjaśnić cierpienie, 
przyszedł, aby napełnić je swoją obecnością” (Paul Claudel). Zło i cierpienie jest 
nie tylko dramatem człowieka, ale również Boga.

Ostatecznie cierpienie może pokonać tylko miłość. Miłość nadaje sens 
wszystkiemu i pozwala znosić najcięższe trudy. Dramat człowieka nie polega 
na tym, że cierpi, ale na tym, że jest to cierpienie zmarnowane, niepotrzebne, 
odrzucone. Gdy brakuje miłości jako sensu cierpienia, staje się ono niemożliwe 
do udźwignięcia [10].

Wszystko, co stanowi istotę człowieka, jest wynikiem Bożego aktu stwo-
rzenia - zarówno ludzkie usta, oczy, jak i ich ewentualny niedowład. Nigdzie 
w Biblii nie pada odpowiedź na pytanie: „dlaczego” dzieje się z człowiekiem 
to czy tamto? Wszelkie niewyjaśnione przyczyny nieszczęść dotykających czło-
wieka pozostawione zostały Bogu. Dopiero Jezus wyjaśnia bliżej sam fakt nie-
szczęścia, gdy wyjaśnia uczniom, że spadają one na człowieka, „aby się na nim 
objawiły sprawy Boże (J 9, 3b)”. Jednakże Jezus nie daje odpowiedzi na zasad-
niczą kwestię przyczyn nieszczęść dotykających ludzi, wskazując raczej na cel 
ich pojawienia się. Jest nim okazanie się Bożej potęgi w samym chorym 
lub poprzez niego wobec innych [11].

Każdy człowiek ma swoją godność i wartość – również osoba niepełnospraw-
na. Godność człowieka ma swe źródło w tym, że został on stworzony przez Boga 
na swój obraz i podobieństwo. Bóg, wypędzając człowieka z raju, postawił przed 
nim ważne zadanie do spełnienia, które również implikuje wartość człowieka, 
jako osoby mającej zrealizować Boskie dzieło zapoczątkowane w akcie Jego stwo-
rzenia. Tym zadaniem stojącym przed człowiekiem to czynienie sobie ziemi pod-
danej. W tym zadaniu człowiek realizuje się, jako kobieta i mężczyzna spełniając 
jednakowo ważną rolę, ponieważ wszystko, co Bóg stworzył ma właściwą sobie 
mądrość i doskonałość, ale nie wyszło całkowicie wykończone z Jego rąk. Stąd 
Bóg oczekuje od człowieka ukończenia swego dzieła pozostawiając mu wolność 
w działaniu. W tym celu wyposażył go we właściwe sobie zdolności, talenty i pre-
dyspozycje, które może on w życiu swoim odkrywać, poznawać i wykorzystać 
na różne sposoby. Człowiek zatem, przychodząc na świat ma określone zadanie 
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aktywnego uczestniczenia w jego budowaniu, ciągłym przeobrażaniu go i ulep-
szaniu. W ten sposób, uczestnicząc w życiu społecznym, ma szanse nieustannie 
rozwijać swoje talenty i potencjalne możliwości, stając się tym samym coraz bar-
dziej świadomą siebie jednostką samorealizującą się i transcendującą samego 
siebie, wypełnia Boży plan, a dzięki temu przyczynia się do ogólnospołecznego 
dobra. Im bardziej jednostka jest świadoma swojego sensu istnienia, odkrywania 
swego powołania w życiu oraz im więcej odkrywa w sobie potencjalnych w niej 
talentów i możliwości działania, tym bardziej rozwija samą siebie i tym pełniej 
się realizuje. Człowiek jako dzieło Boże, podobnie jak świat, nie został do koń-
ca „wykończony” i stąd każdy z nas, poznając siebie, rozwijając siebie poprzez 
podejmowanie odpowiednich form działania ma szanse urzeczywistnić siebie 
a równocześnie pozostawić swój ważny wkład w budowanie świata. Dzięki temu 
godność człowieka jako dziecka Bożego zostanie ubogacona o wymiar aktywno-
ści własnej przyczyniającej się do wykańczania dzieła rozpoczętego przez Boga. 
Bardzo istotne w wypełnianiu Bożego planu jest świadomość samego siebie, wła-
snych możliwości i umiejętności, czyli posiadanie właściwego obrazu siebie oraz 
poczucia swojej własnej wartości wyrażającej się w godności osoby.

Przez godność można rozumieć stan pełnej wartości człowieka. W takim ide-
alnym stanie znajduje się ktoś, kogo wartości nikt ani nic nie umniejsza, nie 
podważa, nie narusza i kto również sam jej nie umniejsza ani nie narusza. God-
ność jest zatem synonimem wartości człowieka i to zarówno tej podstawowej, 
związanej z naturą ludzką, jak i tej, która zależy od zachowań i sytuacji.

Poczucie godności, które należy do psychologii, można utożsamić z poczu-
ciem własnej wartości. Poczucie własnej wartości, to przekonania oparte na świa-
domości tego, co pożądane  w obrazie siebie i tego, co organizuje doświadczenia 
odnoszące się do “Ja”. Ta wartość z kolei zależy od poczucia wewnętrznej zgod-
ności i spójności oraz od poczucia prawidłowego traktowania przez innych. God-
ność człowieka uwidacznia się w jego działaniu i wiąże się z jego samorealizacją.

Samorealizacja, samourzeczywistnianie, samoaktualizacja oznacza w psy-
chologii stałe dążenie jednostki do realizacji swojego potencjału, odkrywania 
i rozwijania talentów i możliwości. Realizowanie swojego potencjału wyraża się 
w procesie stawania się tym, kim się jest, w dążeniu do wewnętrznej spójno-
ści, jedności z samym sobą oraz spełnienia swojego przeznaczenia i powołania. 
Samorealizacja polega na aktualizowaniu potencjalnych możliwości i zdolności 
człowieka  i osiąganiu w toku tego procesu poczucia szczęśliwości. Samorealiza-
cja jest procesem subiektywnie odczuwanego poczucia zadowolenia z podejmo-
wanych przez siebie działań, które stanowią wyraz najgłębszych pragnień i ma-
rzeń człowieka. Dotyczą one także umiejętności dawania i przyjmowania miłości, 
a także rozwijania potencjalnych zdolności twórczych. Każdy człowiek dysponuje 
takimi zasobami, ale nie każdy potrafi je odkryć i z siebie wydobyć. Podjęcie 
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wysiłku samorealizacji daje ludziom poczucie sensu życia i zadowolenia z wła-
snej egzystencji. Samorealizacja ma związek z zaspokajaniem potrzeb, realizacją 
celów, urzeczywistnianiem dążeń i pragnień.

Jednakże braki lub niedobory potrzeb muszą być stosunkowo dobrze zaspoko-
jone, aby mogła się rozwinąć indywidualność. Wszyscy ludzie mają potrzeby fizjo-
logiczne, muszą się czuć względnie bezpiecznie i stabilnie w środowisku, w którym 
przebywają, pragną kochać i być kochani, a także potrzebują uznania i szacunku 
od swego otoczenia. Dopiero po zaspokojeniu tych podstawowych potrzeb każda 
osoba może rozwijać się według własnego niepowtarzalnego stylu, posługując się 
tymi potrzebami dla własnych prywatnych celów. Wówczas to rozwój człowieka 
staje się bardziej zdeterminowany od wewnątrz niż od zewnątrz. Potrzeby pod-
stawowe mogą zabezpieczyć człowiekowi wyłącznie inni ludzie. Oznacza to dużą 
zależność od otoczenia, sposobu funkcjonowania innych ludzi.

Człowiek, pragnąc zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, z konieczności 
„musi być nastawiony” na innych ludzi, musi się dostosować do wymagań oto-
czenia i także przemieniać samego siebie w zależności od sytuacji zewnętrznej, 
by nie stracić źródła ich zaspokojenia. Wobec tego jednostka kierowana mo-
tywacją braku lub niedoboru bardziej się obawia otoczenia, ponieważ istnieje 
zawsze ryzyko, iż ono ją zawiedzie lub rozczaruje. To wszystko w jakimś stop-
niu wpływa na uzależnienie od funkcjonowania innych, a więc implikuje tym 
samym w jakimś stopniu brak wolności.

Natomiast osoba samorealizująca się ma zaspokojone potrzeby podstawowe 
i jest o wiele mniej zależna i zobowiązana, a stąd jest o wiele bardziej auto-
nomiczna i w większym stopniu kieruje sama sobą. Osoby posługujące się mo-
tywacją wzrostu są bardzie samowystarczalne w swym działaniu i samodzielne 
w podejmowaniu decyzji. Ich autonomia i duża niezależność od otoczenia ozna-
cza też względną niezależność od niesprzyjających okoliczności zewnętrznych, 
takich jak opinie innych ludzi, nieszczęścia, ciosy, tragedie, napięcia i straty. 
W działaniach osoby samorealizującej się kierują się wewnętrzną motywacją, są 
bardziej zintegrowane, świadome samych siebie, bardziej skupione na realizacji 
swych planów i celów. Dzięki temu są one coraz pełniej świadome tego, czym 
są, jakie ma być ich powołanie, przeznaczenie i los. Źródła ich funkcjonowania 
są bardziej wewnętrzne niż reaktywne oraz zależne od działania innych ludzi. Ta 
względna niezależność od świata zewnętrznego, jego wymagań i nacisków nie 
oznacza oczywiście braku powiązania z nim czy nie respektowania jego zasad, 
a nade wszystko nie liczenia się z innymi ludźmi. Jednak taki człowiek w swej 
autonomii w poczuciu własnej wartości i godności, potrafi bardzo dobrze łączyć 
sprawy świata zewnętrznego i wewnętrznego, ubogacając tym samym siebie 
i świat zewnętrzny. Na tym polega realizacja własnego potencjału, rozwój sa-
mego siebie i realizowanie własnych planów i zamierzeń, przyczyniając się do 
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ubogacenia swojego wnętrza, a także wzbogacenia środowiska o pożyteczne 
działania i wytwory.

Osoba samorealizująca się jako wewnętrznie wolna dokonuje wyborów nie we-
dług zasady: „powinienem” lub „muszę”, ale zgodnych z swoją hierarchią wartości, 
wychodząc poza własne ja i partykularne interesy. Samorealizacja bowiem wiąże 
się z umiejętnością połączenia prawdy, dobra i piękna, chęcią niesienia pomocy 
innym ludziom, mądrością, uczciwością, naturalnością, wyjściem poza egoistyczną 
i osobistą motywację, wzmożoną przyjacielskością i życzliwością oraz zdolnością 
dokonywania autonomicznych wyborów, niezależnych od opinii innych. Osoby 
samorealizujące się, mając zdolność połączenia dychotomii, pragną takiego do-
bra dla siebie i dla innych, które nie wykluczają się wzajemnie i stąd podejmują 
konkretne decyzje, działania mające znamiona wolnych wyborów ze względu na 
to, że „tak chcą i pragną”, a nie, że „tak powinni”. Samorealizacja człowieka jest 
możliwa tylko w przypadku posiadania przez człowieka odpowiedniego poziomu 
samowiedzy. Prawda o sobie samym leży u podstaw pełnej samorealizacji, gdyż 
jest to warunkiem nawiązania właściwych relacji ze sobą samym, a także z innymi 
ludźmi i z Bogiem. Tylko człowiek, który stale ponosi trud poznawania samego 
siebie, zna swoje mocne i słabe strony, możliwości oraz ograniczenia, jest w stanie 
realizować swój potencjał i stawać się tym kim jest, a także pragnie być oraz re-
alizować swoje powołanie. Człowiek posiadający realistyczny obraz samego siebie 
jest wolny od mechanizmów mających na celu „udowodnić” jemu samemu lub in-
nym ludziom swoją wartość, a także wolny jest od wewnętrznych napięć emocjo-
nalnych, od przeżywania nieadekwatnych lęków i nieuzasadnionych obaw. Zamiast 
tego koncentruje się na realizowaniu swego potencjału. Poznawanie samego sie-
bie, obiektywizacja siebie, wzrastanie w poczuciu swojej wartości wymaga jednak 
od podmiotu odwagi. W przypadku autentycznej samorealizacji nie jest to jednak 
trudne, jeśli systematycznie w ciągu całego życia osoba będzie odkrywała wielowy-
miarową i wielostopniową prawdę o sobie samej [12].

Reasumując niniejsze opracowanie autor chciał wykazać, że mimo różnic                    
w wyglądzie, mowie, gestach i funkcjonowaniu, osoby niepełnosprawne są takie 
same w ludzkich potrzebach, jak osoby pełnosprawne fizycznie.

Nie można zwalniać osoby niepełnosprawnej od wszelkiej odpowiedzialno-
ści. Trzeba pozwolić na rozwój tkwiących w niej możliwości. Oznacza to potrze-
bę stwarzania sytuacji, które umożliwią jej „zaistnienie”. Trzeba więc przenieść 
akcent z uczenia zależności na uczenie niezależności, uwzględniając nie tylko 
wiek rozwojowy, ale także wiek życia. To wymaga dostosowania stroju, zachowa-
nia, zabawy i aktywności do jej wieku metrykalnego. Trzeba dostrzec dorosłość 
osoby niepełnosprawnej.

Czy osoby niepełnosprawne mają potrzebę „bycia religijnymi”? Czy mają po-
trzebę więzi z Bogiem?
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Kościół naucza, że na Chrzcie Świętym Bóg obdarza każdego człowieka 
uczestnictwem w Bożej naturze, nowym życiem i nadprzyrodzoną cnotą wiary. 
Ochrzczone dziecko - niezależnie od tego, czy jest upośledzone umysłowo, czy 
nie - nie posiada świadomości tego, co się dzieje. Za wiarę małego ochrzczonego 
dziecka odpowiedzialność przejmuje Kościół w osobach rodziców. Małe dziec-
ko ma wiele potrzeb, chociaż nie zdaje sobie z nich sprawy, my o tym wiemy 
- i to wystarcza. Wiemy także, że przejawy religijności zmieniają się: od tych 
najbardziej „prymitywnych” - nieudolny znak krzyża u małego dziecka - aż do 
całkowitego oddania się Bogu. Formy te zależą między innymi od stopnia rozwo-
ju psychofizycznego człowieka, a więc w pewnym stopniu są od niego zależne. 
Człowiek dojrzewa do coraz wyższych form religijności.

Kościół posiada obowiązek zaspokojenia potrzeby bycia religijnym osób nie-
pełnosprawnych. Wiara jest uzdolnieniem, które osoba z upośledzeniem umysło-
wym otrzymała na Chrzcie Świętym. Obdarowanie dokonało się niezależnie od 
świadomości. Naszym zadaniem jest czynienie wszystkiego, co w naszym najlep-
szym rozumieniu może służyć rozwojowi religijności tych osób [13].

Osoba niepełnosprawna nie ma możliwości włączenia się w życie para-
fii, wspólnoty, korzystania z różnych form rekolekcji, które są dostępne dla 
osób pełnosprawnych.

Bardzo łatwo jest mówić o cierpieniu, o przyjmowaniu i ofiarowaniu go, osobie 
fizycznie sprawnej. Trudno, a nawet niemożliwe jest, wejść w wewnętrzny świat 
osoby z fizycznymi ograniczeniami, często bardzo zależnej od pomocy innych.

Niniejsze opracowanie zakończę refleksją C. S. Lewisa: „Musi nastąpić całko-
wita rezygnacja z samego siebie. Trzeba samego siebie niejako odrzucić. Pierw-
szym i radykalnym krokiem jest zupełne zapomnienie o sobie (własnych ogra-
niczeniach – przypis autora). Oddaj samego siebie, poddaj się śmierci, śmierci 
własnych ambicji i pragnień. Szukając samego siebie znajdziesz tylko nienawiść, 
samotność, rozpacz, gniew, ruinę i rozpacz. Szukaj Chrystusa, a znajdziesz Go – 
w Nim zaś wszystko inne” [14].

W niniejszym opracowaniu autor, mimo iż korzystał z dostępnych opracowań              
i publikacji, przede wszystkim opierał się na własnym doświadczeniu, chcąc uka-
zać niepełnosprawność fizyczną z pozycji osoby niepełnosprawnej fizycznie.
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