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Zagadnienie: Mam swoją godność.

Uświadomisz sobie , na czy polega poczucie własnej godności?

Czym jest godność?

Przysługuje w kontakcie z drugim człowiekiem

Godność  ludzka  dotyczy  każdego  człowieka,  bez  względu  na  płeć,  na  to  jakie  stanowisko  się
zajmuje, z jakiego kraju się pochodzi, jakiej jest się rasy i rodzaj wyznawanej religii.

Już Arystoteles uważał poczucie godności za cnotę, a Emmanuel Kant podkreślał, by  człowieka
traktować jako cel sam w sobie, a nie jako narzędzie do osiągnięcia jakiegoś celu.

Godność  nierozerwalnie  związana  jest  szacunkiem,  szacunkiem człowieka  zarówno  do samego
siebie jak i do drugiego człowieka, bez względu na wszystko tzn. również wtedy, gdy mamy do
czynienia z człowiekiem popełniającym przestępstwo lub inny czyn niemoralny.

Słowo “godność” można rozumieć na dwa sposoby. Pierwszy oznacza po prostu: imię i nazwisko.
Drugi nie jest już taki prosty do wyjaśnienia.

Każdy i każda ma prawo
Godność  powinien  posiadać  każdy  i  każda  z  nas.  Wówczas  człowiek jest  świadomy własnych
wartości, jednak nie wywyższa się z tym nad innymi. Potrafi drugiemu wskazać dobra, jakie niesie
z sobą życie, darzy szacunkiem innych. Posiada też szacunek dla samego siebie oraz honor i dumę.
Godność osoby ludzkiej ma podstawę w stworzeniu jej na obraz i podobieństwo Boże, obdarzonej
duchową i nieśmiertelną duszą, rozumiem i wolną wolą. Osoba ludzka jest zwrócona do Boga i
przeznaczona do szczęścia wiecznego. Zakłada w sobie prawość sumienia moralnego (gdy prawda
o dobru moralnym, uznana przez sąd sumienia, jest zgodna z prawem rozumu i prawem Bożym). Z
racji  tejże samej  godności osoby, człowiek nie powinien być przymuszony do działania wbrew
sumieniu i nie powinien też spotykać się z przeszkodami, gdy działa zgodnie ze swoim sumieniem.
Godność to pozytywna wartość człowieka, która winna przysługiwać mu w kontakcie z innymi
ludźmi.

Ściśle  odnosi  się  do  pojęcia  wolności  i  moralności,  tym  samym  wykluczając  postawy
charakteryzujące się egoizmem, traktowaniem drugiego człowieka w sposób przedmiotowy (jako
towar lub rzecz), egocentryczny i roszczeniowy. Ks. Tischner pisał, że to dzięki godności i nadziei
jaką człowiek w sobie nosi, w każdej chwili można porzucić swoje negatywne przyzwyczajenia,
dokonać pozytywnej zmiany i osiągnąć pewne „moralne dostojeństwo”.

 https://prezi.com/p/fzo_e9oqdw33/kl-6-mam-swoja-godnosc/
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