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Teologia – co wie o życiu 
ludzkim? 

 1. Szuka zrozumienia życia ludzkiego 
w świetle Objawienia 

 Co Bóg powiedział o życiu ludzkim 

 Życie ludzkie stworzone bezpośrednio 
przez Boga 

 Wartość życia ludzkiego zależna jest 
od Boga 

 



Objawienie – co mówi o 
życiu ludzkim 1 

 Rdz. 1, 26-27 

  „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, 
podobnego Nam… Stworzył więc Bóg 
człowieka na swój obraz, na obraz 
Boży go stworzył: stworzył mężczyznę 
i niewiastę” 

 

 



Objawienie 2 

 Rz 2, 7 

 „wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu 
ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie 
życia, wskutek czego stał się człowiek 
istotą żywą” 

 Wszystko, co żyje, jest istotą żywą: 
„zwierzę, które określił mężczyzna, 
otrzymało nazwę istota żywa” (Rz 2, 19) 



Objawienie 3 

 Mdr 2, 23 

 „Bo do nieśmiertelności Bóg stworzył 
człowieka, uczynił go obrazem swej 
własnej wieczności” 

 - nieśmiertelność dana człowiekowi od 
momentu zaistnienia 



Objawienie 4 

 Ps 139,13 

 „Ty bowiem utworzyłeś moje nerki,  

 Ty utkałeś mnie w łonie matki.  

 Dziękuję Ci,  

 że mnie stworzyłeś tak cudownie,  

 godne podziwu są Twoje dzieła.  

 I dobrze znasz moją duszę,  

 nie tajna Ci moja istota,  

 kiedy w ukryciu powstawałem,  

 utkany w głębi ziemi.  



Objawienie 5 

 Jr 1, 4-5 

 „Zanim ukształtowałem cię w łonie 
matki, znałem cię, 

 Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem 
cię, prorokiem dla narodów 
ustanowiłem cię” 



Teologia bazuje na 
argumentach 
pozateologicznych: 

 
 1. biologii – człowiek zaczyna się od momentu połączenia 

komórek rozrodczych – powstaje nowy genom 
 2. ontologii – od poczęcia rozwija się według własnych praw bytu 

organicznego: koordynacja, ciągłość, stopniowość, celowość – 
dynamika rozowoju zwrócona ku realizacji potencjału embrionu i 
ku przekraczaniu biologicznych uwarunkowań 

 3. antropologii – embrion ludzki jest osobą i osobą się staje. 
 4. metafizyki – życie ludzkie jest nieśmiertelne od momentu 

poczęcia – natura ludzka nie może być oddzielona od osoby 
 5. etyki – człowiek jest zawsze celem, a nie środkiem do celu 

(I. Kant) – człowiek jest takim dobrem, że zawsze należy się 
mu miłość – powinien być istotą chronioną od momentu 
poczęcia. 
 



Teologia – argumenty 
katolickiej dogmatyki 

 Syn Boży począł się w Dziewicy Maryi 
w sposób rzeczywisty, a nie w formie 
zadatku na ciało Syna Bożego (J. Salij) 

 Maryja już w pierwszym momencie 
swego poczęcia została zachowana od 
wszelkiej zmazy. (J. Salij) 



Wnioski 1 

 Życie ludzkie zaczyna się w momencie 
poczęcia 

 Życie ludzkie jest nieśmiertelne od 
momentu poczęcia 

 Życie ludzkie zasługuje na ochronę i 
szacunek od poczęcia 


