
1 

5. ŻYCIE LUDZKIE 

Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae” 

 

Nieporównywalna wartość ludzkiej osoby 

2. Człowiek jest powołany do pełni życia, która przekracza znacznie wymiary jego ziemskie-

go bytowania, ponieważ polega na uczestnictwie w życiu samego Boga. 

Wzniosłość tego nadprzyrodzonego powołania ukazuje wielkość i ogromną wartość ludzkie-

go życia także w jego fazie doczesnej. Życie w czasie jest bowiem podstawowym warunkiem, 

początkowym etapem i integralną częścią całego i niepodzielnego procesu ludzkiej egzysten-

cji. Proces ten — nieoczekiwanie i bez żadnej zasługi człowieka — zostaje opromieniony 

obietnicą i odnowiony przez dar życia Bożego, które urzeczywistni się w pełni w wieczności 

(por. 1 J 3, 1-2). Równocześnie to nadprzyrodzone powołanie uwydatnia względność ziem-

skiego życia mężczyzny i kobiety. Nie jest ono jednak rzeczywistością „ostateczną”, ale 

„przedostateczną”; jest więc rzeczywistością, świętą, która zostaje nam powierzona, abyśmy 

jej strzegli z poczuciem odpowiedzialności i doskonalili ją przez miłość i dar z siebie ofiaro-

wany Bogu i braciom. 

Kościół jest świadom, że Ewangelia życia, przekazana mu przez Chrystusa, wzbudza żywy i 

poważny odzew w sercu każdego człowieka, tak wierzącego jak i niewierzącego, ponieważ 

przerastając nieskończenie jego oczekiwania, zarazem w zadziwiający sposób współbrzmi z 

nimi. Mimo wszelkich trudności i niepewności każdy człowiek szczerze otwarty na prawdę i 

dobro może dzięki światłu rozumu i pod wpływem tajemniczego działania łaski rozpoznać w 

prawie naturalnym wypisanym w sercu (por. Rz 2, 14-15) świętość ludzkiego życia od poczę-

cia aż do kresu oraz dojść do przekonania, że każda ludzka istota ma prawo oczekiwać abso-

lutnego poszanowania tego swojego podstawowego dobra. Uznanie tego prawa stanowi fun-

dament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej. 

Obrońcami i rzecznikami tego prawa powinni być w sposób szczególny wierzący w Chrystu-

sa, świadomi wspaniałej prawdy przypomnianej przez Sobór Watykański II: „Syn Boży przez 

wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem”. W tym zbawczym wydarzeniu 

objawia się bowiem ludzkości nie tylko bezgraniczna miłość Boga, który „tak (...) umiłował 

świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3, 16), ale także nieporównywalna wartość każ-

dej osoby. 

Kościół zaś, rozważając wnikliwie tajemnicę Odkupienia, uświadamia sobie tę wartość zaw-

sze z tym samym zdumieniem i czuje się powołany, by głosić ludziom wszystkich czasów tę 

„ewangelię” — źródło niezłomnej nadziei i prawdziwej radości dla każdej epoki dziejów. 

Ewangelia miłości Boga do człowieka, Ewangelia godności osoby i Ewangelia życia stanowią 

jedną i niepodzielną Ewangelię. To dlatego właśnie człowiek, człowiek żyjący, stanowi 

pierwszą i podstawową drogę Kościoła. 

 

Nowe zagrożenia życia ludzkiego 

3. Każdy człowiek właśnie ze względu na tajemnicę Słowa Bożego, które stało się ciałem 

(por. J 1, 14) zostaje powierzony macierzyńskiej trosce Kościoła. Dlatego też każde zagroże-

nie godności i życia człowieka głęboko wstrząsa samym sercem Kościoła, dotyka samej istoty 

jego wiary w odkupieńcze wcielenie Syna Bożego i przynagla Kościół, by pełnił swą misję 

głoszenia Ewangelii życia całemu światu i wszelkiemu stworzeniu (por. Mk 16, 15). 

Głoszenie to staje się szczególnie naglące dzisiaj, gdy lęk budzą coraz liczniejsze i poważ-

niejsze zagrożenia życia ludzi i narodów, zwłaszcza życia słabego i bezbronnego. Obok daw-

nych, dotkliwych plag, takich jak nędza, głód, choroby endemiczne, przemoc i wojny, poja-

wiają się dziś plagi nowe, przybierające nieznane dotąd formy i niepokojące rozmiary. 
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Już Sobór Watykański II w jednej z wypowiedzi, która do dziś zachowała swą dramatyczną 

aktualność, potępił stanowczo liczne zbrodnie i zamachy wymierzone przeciw życiu ludzkie-

mu. Przypominając po trzydziestu latach słowa Soboru, raz jeszcze i równie stanowczo potę-

piam w imieniu całego Kościoła te przestępstwa, w przekonaniu, że wyrażam w ten sposób 

autentyczne odczucia każdego prawego sumienia: „Wszystko, co godzi w samo życie, jak 

wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, spędzanie płodu, eutanazja i dobrowolne samo-

bójstwo; wszystko, cokolwiek narusza całość osoby ludzkiej, jak okaleczenia, tortury zada-

wane ciału i duszy, próby wywierania przymusu psychicznego; wszystko, co ubliża godności 

ludzkiej, jak nieludzkie warunki życia, arbitralne aresztowania, deportacje, niewolnictwo, 

prostytucja, handel kobietami i młodzieżą; a także nieludzkie warunki pracy, w których trak-

tuje się pracowników jak zwykłe narzędzia zysku, a nie jak wolne, odpowiedzialne osoby: 

wszystkie te i tym podobne sprawy i praktyki są czymś haniebnym; zakażając cywilizację 

ludzką bardziej hańbią tych, którzy się ich dopuszczają, niż tych, którzy doznają krzywdy, i są 

jak najbardziej sprzeczne z czcią należną Stwórcy”. 

4. Niestety, te niepokojące zjawiska bynajmniej nie zanikają, przeciwnie, ich zasięg staje się 

raczej coraz szerszy: nowe perspektywy otwarte przez postęp nauki i techniki dają początek 

nowym formom zamachów na godność ludzkiej istoty, jednocześnie zaś kształtuje się i utrwa-

la nowa sytuacja kulturowa, w której przestępstwa przeciw życiu zyskują aspekt dotąd nie-

znany i — rzec można — jeszcze bardziej niegodziwy, wzbudzając głęboki niepokój; znaczna 

część opinii publicznej usprawiedliwia przestępstwa przeciw życiu w imię prawa do indywi-

dualnej wolności i wychodząc z tej przesłanki domaga się nie tylko ich niekaralności, ale 

wręcz aprobaty państwa dla nich, aby móc ich dokonywać z całkowitą swobodą, a nawet ko-

rzystając z bezpłatnej pomocy służby zdrowia. 

Wszystko to prowadzi do głębokich przemian w sposobie patrzenia na życie i na relacje mię-

dzy ludźmi. Fakt, że prawodawstwo wielu państw, oddalając się nawet od fundamentalnych 

zasad swych konstytucji, nie tylko nie karze tego rodzaju praktyk wymierzonych przeciw ży-

ciu, ale wręcz uznaje je za całkowicie legalne, jest niepokojącym przejawem, a zarazem jedną 

z istotnych przyczyn poważnego kryzysu moralnego: czyny jednomyślnie uważane niegdyś 

za przestępcze i w powszechnym odczuciu moralnym niedopuszczalne, zyskują stopniowo 

społeczną aprobatę. Nawet medycyna, która z tytułu swego powołania ma służyć obronie ży-

cia ludzkiego i opiece nad nim, w niektórych dziedzinach staje się coraz częściej narzędziem 

czynów wymierzonych przeciw człowiekowi i tym samym zniekształca swoje oblicze, za-

przecza samej sobie i uwłacza godności tych, którzy ją uprawiają. W takim kontekście kultu-

rowym i prawnym również poważne problemy demograficzne, społeczne i rodzinne, nękające 

wiele narodów świata i domagające się odpowiedzialnej i czynnej reakcji ze strony społecz-

ności narodowych i międzynarodowych, stają się przedmiotem rozwiązań fałszywych i złud-

nych, sprzecznych z prawdą oraz z dobrem osób i narodów. 

Prowadzi to do dramatycznych konsekwencji: choć samo zjawisko eliminacji wielu ludzkich 

istot poczętych lub bliskich już kresu życia jest niezwykle groźne i niepokojące, równie groź-

ny i niepokojący jest fakt, że nawet ludzkie sumienie zostaje jak gdyby zaćmione przez od-

działywanie wielorakich uwarunkowań i z coraz większym trudem dostrzega różnicę między 

dobrem a złem w sprawach dotyczących fundamentalnej wartości ludzkiego życia. 

 

„Powołani (...) by się stali na wzór obrazu Jego Syna” (Rz 8, 28-29): chwała Boża jaśnie-

je na obliczu człowieka 

34. Życie zawsze jest dobrem. Człowiek jest powołany, aby zrozumieć głęboką motywację 

tego intuicyjnego przeświadczenia, które jest też faktem poznawalnym doświadczalnie. 

Dlaczego życie jest dobrem? To pytanie pojawia się w całej Biblii i już na jej pierwszych 

stronicach znajduje trafną i zdumiewającą odpowiedź. Życie, które Bóg daje człowiekowi, 

jest inne i odrębne od życia wszelkich innych stworzeń żyjących, jako że człowiek, choć jest 

spokrewniony z prochem ziemi (por. Rdz 2, 7; 3, 19; Hi 34, 15; Ps 103 [102], 14; 104 [103], 

29), jest w świecie objawieniem Boga, znakiem jego obecności, śladem jego chwały (por. Rdz 
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1, 26-27; Ps 8, 6). Na to właśnie pragnął zwrócić uwagę św. Ireneusz z Lyonu w swoim zna-

nym powiedzeniu: „Chwałą Bożą jest człowiek żyjący”. Człowiek zostaje obdarzony najwyż-

szą godnością, która jest zakorzeniona w wewnętrznej więzi łączącej go ze Stwórcą: jaśnieje 

w nim odblask rzeczywistości samego Boga. 

 

 „Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki” (J 11, 26): dar życia wiecznego 

37. Życia, które Syn Boży przyniósł ludziom, nie można sprowadzić wyłącznie do istnienia w 

czasie. Życie, które odwiecznie istnieje „w Nim” i jest „światłością ludzi” (J 1, 4), polega na 

tym, że człowiek zostaje zrodzony przez Boga, aby mieć udział w pełni jego miłości: „Wszyst-

kim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wie-

rzą w imię Jego — którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się naro-

dzili” (J 1, 12-13). 

Sam Jezus nazywa niekiedy to życie, które przyniósł w darze, po prostu „życiem”; ukazuje 

przy tym, że zrodzenie przez Boga jest niezbędne, aby człowiek mógł osiągnąć cel, dla które-

go stworzył go Bóg: „powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć kró-

lestwa Bożego” (J 3, 3). Dar tego życia stanowi właściwy przedmiot misji Jezusa: On jest 

Tym, „który z nieba zstępuje i życie daje światu” (J 6, 33), może zatem głosić zgodnie z 

prawdą: „Kto idzie za Mną (...) będzie miał światło życia” (J 8, 12). 

Przy innych okazjach Jezus mówi o „życiu wiecznym”, przy czym przymiotnik nie oznacza tu 

tylko wymiaru ponadczasowego. Życie, które Jezus obiecuje i daje, jest „wieczne”, bo jest 

pełnią uczestnictwa w życiu „Wiekuistego”. Każdy, kto wierzy w Jezusa i zostaje włączony w 

komunię z Nim, ma życie wieczne (por. J 3, 15; 6, 40), bo od Niego słyszy jedyne słowa, któ-

re objawiają mu pełnię życia i wnoszą ją w jego egzystencję; są to „słowa życia wiecznego”, 

jak stwierdza Piotr w swoim wyznaniu wiary: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa 

życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga” (J 6, 68-69). Sam 

Jezus natomiast ukazuje, na czym polega życie wieczne, zwracając się do Ojca w swej modli-

twie arcykapłańskiej: „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga 

oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17, 3). Poznać Boga i Jego Syna znaczy 

przyjąć tajemnicę komunii miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego we własnym życiu, które już 

teraz otwiera się na życie wieczne przez uczestnictwo w życiu Bożym. 

38. Życie wieczne jest zatem życiem samego Boga i zarazem życiem synów Bożych. Wobec 

tej nieoczekiwanej i nieogarnionej prawdy, która przychodzi do nas od Boga w Chrystusie, 

reakcją wierzącego musi być nie słabnące zdumienie i bezgraniczna wdzięczność. Człowiek 

wierzący powtarza wówczas za apostołem Janem: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas 

Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. (...) Umiłowani, 

obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że 

gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest” (1 J 3, 1-2). 

W ten sposób osiąga swój szczyt chrześcijańska prawda a życiu. Godność życia nie wynika 

jedynie z jego źródeł, czyli z faktu, że pochodzi ono od Boga, ale także z jego celu, z jego 

przeznaczenia do komunii z Bogiem przez poznanie Go i umiłowanie. Właśnie w świetle tej 

prawdy św. Ireneusz uściśla i uzupełnia swoją pochwałę człowieka: tak, „człowiek żyjący” 

jest „chwałą Bożą”, ale „życie człowieka to oglądanie Boga”27 

Wynikają stąd bezpośrednie konsekwencje dla życia człowieka nawet w jego ziemskiej kon-

dycji, w której już zakiełkowało i wzrasta życie wieczne. Jeśli człowiek instynktownie miłuje 

życie, bo jest ono dobrem, to miłość taka znajduje ostateczne uzasadnienie i moc, rozszerza 

się i pogłębia w Boskich wymiarach tego dobra. W podobnej perspektywie miłość do życia, 

jaką ma każda istota ludzka, nie ogranicza się do zwykłego szukania przestrzeni pozwalającej 

na realizowanie siebie i na nawiązanie stosunków z innymi, ale rozwija się w radosnym prze-

świadczeniu, że można uczynić z własnej egzystencji „miejsce” objawienia się Boga, spotka-

nia i komunii z Nim. Życie, którym obdarza nas Jezus, nie pozbawia wartości naszej docze-

snej egzystencji, ale ją ogarnia i prowadzi ku jej ostatecznemu przeznaczeniu: „Ja jestem 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/evangelium_2.html#p27
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zmartwychwstaniem i życiem. (...) Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 

11, 25-26). 

„Upomnę się (...) u każdego o życie brata” (Rdz 9, 5): cześć i miłość wobec każdego 

ludzkiego życia 

39. Życie człowieka pochodzi od Boga, jest Jego darem, Jego obrazem i odbiciem, udziałem 

w Jego ożywczym tchnieniu. Dlatego Bóg jest jedynym Panem tego życia: człowiek nie może 

nim rozporządzać. Bóg sam przypomina o tym Noemu po potopie: „Upomnę się też u czło-

wieka o życie człowieka i u każdego — o życie brata” (Rdz 9, 5). Autor tekstu biblijnego sta-

ra się w tym miejscu podkreślić, że fundamentem świętości życia jest Bóg i Jego działanie 

stwórcze: „bo człowiek został stworzony na obraz Boga” (Rdz 9, 6). 

Życie i śmierć człowieka są zatem w ręku Boga, w Jego mocy: „w Jego ręku — tchnienie 

życia i dusza każdego człowieka”, woła Hiob (12, 10). „To Pan daje śmierć i życie, wtrąca do 

Szeolu i zeń wyprowadza” (1 Sm 2, 6). Tylko Bóg może powiedzieć: „Ja zabijam i Ja sam 

ożywiam” (Pwt 32, 39). 

Ta władza sprawowana przez Boga nie jest jednak zagrażającą samowolą, ale opiekuńczą i 

pełną miłości troską, którą otacza On swoje stworzenia. To prawda, że życie człowieka jest w 

ręku Boga, ale prawdą jest też, że są to ręce miłujące, podobne dłoniom matki, która tuli, 

karmi i pielęgnuje swoje dziecko: „wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. Jak niemowlę 

u swej matki, jak niemowlę — tak we mnie jest moja dusza” (Ps 131 [130], 2; por. Iz 49, 15; 

66, 12-13; Oz 11, 4). Tak więc Izrael nie patrzy na dzieje narodów i ludzi jako na owoc czy-

stego przypadku albo ślepego losu, ale widzi w nich realizację zamysłu miłości, zgodnie z 

którym Bóg gromadzi wszystkie moce życia i przeciwstawia je siłom zła zrodzonym z grze-

chu: „Bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem 

wszystko po to, aby było” (Mdr 1, 13-14). 

40. Z prawdy o świętości życia wynika zasada jego nienaruszalności, wpisana od początku w 

serce człowieka, w jego sumienie. Pytanie: „Cóżeś uczynił?” (Rdz 4, 10), które Bóg zadał 

Kainowi, gdy ten zabił swego brata Abla, wyraża doświadczenie każdego człowieka: głos 

przemawiający w głębi jego sumienia przypomina mu zawsze o nienaruszalności życia — 

własnego i innych — jako rzeczywistości, która do niego nie należy, bo jest własnością i da-

rem Boga, Stwórcy i Ojca. 

Przykazanie mówiące o nienaruszalności ludzkiego życia rozbrzmiewa pośród „dziesięciu 

słów” przymierza synajskiego (por. Wj 34, 28). Zakazuje przede wszystkim zabójstwa: „Nie 

będziesz zabijał” (Wj 20, 13); „nie wydasz wyroku śmierci na niewinnego i sprawiedliwego” 

(Wj 23, 7); ale zabrania także — jak to precyzuje późniejsze prawodawstwo Izraela — zra-

nienia w jakikolwiek sposób ciała bliźniego (por. Wj 21, 12-27). Trzeba oczywiście przyznać, 

że w Starym Testamencie ta wrażliwość na wartość życia, choć już tak wyraźna, nie ma jesz-

cze owej subtelności, wyrażonej w Kazaniu na Górze, czego świadectwem są niektóre aspek-

ty prawodawstwa wówczas obowiązującego, które przewidywało dotkliwe kary cielesne, a 

nawet karę śmierci. Lecz to ogólne przesłanie, które zostanie udoskonalone przez Nowy Te-

stament, jest stanowczym wezwaniem do uszanowania zasady nienaruszalności życia fizycz-

nego i integralności osobistej, zaś jego punktem kulminacyjnym jest pozytywne przykazanie, 

które każe poczuwać się do odpowiedzialności za bliźniego jak za siebie samego: „będziesz 

miłował bliźniego jak siebie samego” (Kpł 19, 18). 

41. Przykazanie „nie zabijaj”, zawarte w pozytywnym przykazaniu miłości bliźniego i przez 

nie pogłębione, zostaje potwierdzone w całej swej mocy przez Pana Jezusa. Na pytanie boga-

tego młodzieńca: „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?”, Je-

zus odpowiada: „jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania” (Mt 19, 16. 17). I jako 

pierwsze z nich wymienia przykazanie „nie zabijaj” (w. 18). W Kazaniu na Górze Jezus żąda 

od swoich uczniów sprawiedliwości doskonalszej niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i 

faryzeuszów, także w dziedzinie poszanowania życia: „Słyszeliście, że powiedziano przod-

kom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: 

Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi” (Mt 5, 21-22). 
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Przez swoje słowa i czyny Jezus jeszcze wyraźniej ukazuje pozytywne wymogi przykazania 

dotyczącego nienaruszalności życia. Można je odnaleźć już w Starym Testamencie, którego 

prawodawstwo starało się chronić życie w chwilach słabości i zagrożenia, otaczając opieką 

cudzoziemców, wdowy, sieroty, chorych, wszelkiego rodzaju ubogich oraz życie nie naro-

dzonych (por. Wj 21, 22; 22, 20-26). Dzięki Jezusowi te pozytywne wymogi zyskują nową 

żywotność i rozmach, ukazując cały swój zasięg i głębię: obejmują nie tylko troskę o życie 

brata (krewnego, członka tego samego narodu czy cudzoziemca mieszkającego w kraju Izrae-

la), ale także odpowiedzialność za obcych, a nawet miłość nieprzyjaciół. 

Żaden człowiek nie jest obcy dla tego, kto powinien być bliźnim wszystkich potrzebujących i 

poczuwać się do odpowiedzialności za ich życie, jak naucza wymowna i przekonująca przy-

powieść o dobrym Samarytaninie (por. Łk 10, 25-37). Nawet wróg przestaje być wrogiem dla 

tego, kto ma obowiązek go kochać (por. Mt 5, 38-48; Łk 6, 27-35) i „czynić mu dobro” (por. 

Łk 6, 27. 33. 35), zaspokajając gorliwie i bezinteresownie jego życiowe potrzeby (por. Łk 6, 

34-35). Szczytem tej miłości jest modlitwa za nieprzyjaciół, która współbrzmi z przewidującą 

miłością Boga: „A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, 

którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On 

sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedli-

wych i niesprawiedliwych” (Mt 5, 44-45; por. Łk 6, 28. 35). 

Tak więc najgłębszym wymiarem Bożego przykazania, chroniącego życie człowieka, jest 

wymóg okazywania czci i miłości każdej osobie i jej życiu. Takie pouczenie kieruje do chrze-

ścijan Rzymu apostoł Paweł, nawiązując do słów Jezusa (por. Mt 19, 17-18): „Albowiem 

przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne — streszcza-

ją się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliź-

niemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa” (Rz 13, 9-10). 

 


