
Temat: Wobec wielu wartości. 

 

Cel: Ukazanie, czym jest hierarchia wartości i wybór, których wartości jest gwarancją 

godnego życia i szczęścia wiecznego. 

 

W naszym codziennym zachowaniu, w podejmowaniu decyzji często odwołujemy się do 

wartości. Jedne rzeczy uznajemy za ważne, a inne odrzucamy. W imię określonych wartości 

podejmujemy decyzje życiowe. Wartości nieustannie pobudzają nas do działania.  Uznanie i 

wybór takich a nie innych wartości świadczy o człowieku i jego moralności oraz decyduje o 

tym, czy jego życie będzie autentycznie ludzkie, czy także ulegnie degradacji. Jakimi 

wartościami powinniśmy się kierować, aby nie zmarnować życia? Wybór których wartości 

jest gwarancją godnego życia na ziemi i szczęścia wiecznego w niebie? 

 

 
Sugestywną hierarchię wartości podał niemiecki filozof, głośny teoretyk wartości Max 

Scheller. Wyróżnił on pięć rodzajów wartości: 

•religijne (to, co boskie i to, co święte), czyli absolutne (skoncentrowane wokół pojęcia 

świętości).  

•duchowe, które dzielą się na: - poznawcze (wola czystego poznania prawdy), - prawne 

(porządek - nieporządek, poczucie hierarchii i sprawiedliwości), - estetyczne (piękno - 

brzydota).  

•witalne (związane z życiem i śmiercią np. prawo do życia, zdrowie),  

•hedonistyczne (przyjemne – nieprzyjemne, np.: dostatnie życie, radość życia, ryzyko)  

•utylitarne (użyteczne - nieużyteczne) - cywilizacyjne, to znaczy przynoszące korzyści 

Według niego najniższymi są wartości hedonistyczne. Są to wartości przyjemnościowe 



związane z łatwym i przyjemnym życiem. Dają one zadowolenie z życia. Wartości witalne są 

bez wątpienia wyższe od wartości hedonistycznych, zwane biologicznymi (prawo do życia, 

zdrowie, siły życiowe). Na wyższym szczeblu znajdują się wartości duchowe, tzn. prawda, 

dobro, miłość, piękno. Z prawdą łączy się: prawdomówność, przenikliwość, rada, mądrość. 

Dobro zawiera w sobie: sprawiedliwość, szlachetność, męstwo, życzliwość, heroizm. Piękno 

to wdzięk, wzniosłość, wspaniałość, majestatyczność. Wartości te dają przedsmak 

prawdziwego szczęścia. Najwyższe miejsce w hierarchii zajmują wartości święte (sakralne, 

Bóg i wszystko, co wiąże się z boskością: świętość, łaska, opatrzność, zbawienie, szczęście 

wieczne). Są one ponadczasowe, ponad przestrzenne. Mogą uszczęśliwić w pełni tzn. 

dogłębnie i w sposób trwały. Osiągnięte ostatecznie dopiero w życiu pośmiertnym są już 

nieutracane. 

Wartości potrzebne są zresztą nie tylko w wymiarze społecznym przynoszą one 

niekwestionowane korzyści osobiste tym, którzy je praktykują:   

- nadają życiu sens, który jest źródłem naszego szczęścia i poczucia spełnienia,   

- stanowią drogowskaz w stosunkach z ludźmi i są ważnym elementem dobrej komunikacji 

międzyludzkiej,   

- ułatwiają podejmowanie słusznych decyzji i trwały sukces,  

- stanowią wewnętrzny hamulec dla zachowań niemoralnych,   

- chronią przed demoralizującymi wpływami z zewnątrz,  

- budują harmonię w życiu osoby żyjącej zgodnie z wartościami i w życiu jej najbliższych 

oraz w jej otoczeniu.  

Wartości moralne skłaniają nas do zachowań, które są dobre dla wszystkich i nikogo nie 

krzywdzą. 

 
 


