KIM JEST CZÅ•OWIEK?
JESTEÅšMY DZIEÄ†MI JEDNEGO STWÃ“RCY.

Jednym z najwaÅźniejszych problemÃłw stojÄ…cych przed ludzkoÅ›ciÄ… jest kwestia odpowiedzi na
pytanie:

KIM JEST CZÅ•OWIEK?

SzczegÃłlnie jest ona aktualna poniewaÅź obecnie w Europie, w zwiÄ…zku z jej jednoczeniem, toczy siÄ™
spÃłr na forum politycznym i medialnym miÄ™dzy liberalnÄ… a chrzeÅ›cijaÅ„ska wizjÄ… czÅ‚owieka,
rodziny i narodu. Ona jest w bardzo waÅźna poniewaÅź uzyskanie prawdziwej odpowiedzi na to pytanie
ma fundamentalne znaczenie dla caÅ‚oksztaÅ‚tu Åźycia spoÅ‚ecznego, dla wypracowania
uwarunkowaÅ„ dotyczÄ…cych prawnych bioetyki, aborcji, eutanazji itp...
Dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz

DO NATURY CZÅ•OWIEKA NALEÅ»Y PRAWDAÂ

CzÅ‚owiek stanowi swoisty przedmiot refleksji dany jako psychofizyczna caÅ‚oÅ›Ä‡. Bytuje on w
dwÃłch wymiarach: cielesno-fizycznym, Å‚Ä…czÄ…cym czÅ‚owieka ze Å›wiatem przyrody, do ktÃłrego
jako gatunek biologiczny naleÅźy, oraz â€“ w najogÃłlniejszym tego sÅ‚owa znaczeniu â€“
duchowym, odrÃłÅźniajÄ…cym go od reszty ziemskich stworzeÅ„, kwalifikujÄ…cym go jako byt rozumny
i obdarzony wolnÄ… wolÄ….
Â
ChcÄ…c mÃłwiÄ‡ o istocie czÅ‚owieka, nie wystarczy stwierdziÄ‡, Åźe â€žczÅ‚owiek to brzmi
dumnieâ€™ albo, Åźe â€žczÅ‚owiek to najwyÅźsze ogniwo ewolucyjneâ€•, lecz trzeba przyjrzeÄ‡
siÄ™ samej naturze czÅ‚owieka. Do natury zaÅ› czÅ‚owieka naleÅźy ciaÅ‚o i dusza. Dusza posiada
dwie wÅ‚adze: rozum i wolÄ™. Nas interesuje tu wÅ‚adza poznawcza â€“ rozum albo intelekt, a
szczegÃłlnie jego natura i zwiÄ…zana z niÄ… prawda.
Prawda jest czymÅ›, co stanowi jednÄ… z najwyÅźszych wartoÅ›ci czÅ‚owieka. Znaczenie prawdy w
Åźyciu ludzkim jest olbrzymie i to zarÃłwno ze wzglÄ™dÃłw praktycznych jak i czysto teoretycznych.
SzczegÃłlnie wyraÅºnie jawi siÄ™ waga i znaczenie prawdy w Åźyciu czÅ‚owieka wtedy, gdy zestawiamy
jÄ… z jej przeciwieÅ„stwem, jakim jest bÅ‚Ä…d, faÅ‚sz, kÅ‚amstwo. Za bÅ‚Ä™dy w Åźyciu
indywidualnym jak i zbiorowym czÅ‚owiek musi nieraz pÅ‚aciÄ‡ wysokÄ… cenÄ™.
Dla nas wierzÄ…cych najwyÅźszÄ… i absolutnÄ… prawdÄ… jest Chrystus. Poncjusz PiÅ‚at w czasie
procesu postawiÅ‚ Mu pytanie: Co to jest prawda? Zapewne nie zdawaÅ‚ sobie sprawy z tego, Åźe Ten,
ktÃłry przed nim stoi, byÅ‚ prawdÄ… absolutnÄ… i mÃłgÅ‚ o sobie powiedzieÄ‡: Ja jestem drogÄ…,
prawdÄ… i Åźyciemâ€•(J 14,6). Ja po to przyszedÅ‚em na Å›wiat i po to siÄ™ narodziÅ‚em, aby
daÄ‡ Å›wiadectwo prawdzieâ€• (J 18,37).
Jest wiele definicji prawdy logicznej, ale najodpowiedniejszÄ… zdaje siÄ™ byÄ‡ tzw. definicja klasyczna,
siÄ™gajÄ…ca korzeniami czasÃłw i poglÄ…dÃłw Arystotelesa (384-322 przed Chr.), upatrujÄ…ca
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prawdÄ™ w zgodnoÅ›ci umysÅ‚u z przedmiotem; wedÅ‚ug tej definicji myÅ›l prawdziwa ma swÃłj
odpowiednik w rzeczy.
W czÅ‚owieku istnieje potrzeba poznania, przemoÅźny pÄ™d do wiedzy, do poznania prawdy o Bogu,
czÅ‚owieku i Å›wiecie. Jest to skÅ‚onnoÅ›Ä‡ naturalna, ktÃłrÄ… czÅ‚owiek przynosi na ten Å›wiat
w swej naturze, ktÃłra jest niezmienna, racjonalna i posiadajÄ…ca wolnÄ… wolÄ™. KaÅźdy z nas wie, Åźe
co innego jest wiedzieÄ‡, a co innego chcieÄ‡. Zatem oczywiste jest, Åźe przedmiotem rozumu jest
prawda, a przedmiotem woli dobro (miÅ‚oÅ›Ä‡)
MiÄ™dzy prawdÄ… i zgodnym z niÄ… Åźyciem nie moÅźe byÄ‡ rozdÅºwiÄ™ku; natura ludzka go nie
cierpi. PowstaÅ‚e wÃłwczas rozdarcie w psychice czÅ‚owieka domaga siÄ™ dostosowania albo Åźycia do
wyznawanej prawdy, albo prawdy do Åźycia; to ostatnie jest czÄ™sto powodem nieszczÄ™Å›Ä‡
czÅ‚owieka takich jak: frustracja, wypaczenia i schorzenia psychiczne. Prawda bowiem w Åźyciu ludzkim
jest wartoÅ›ciÄ… nadrzÄ™dnÄ…. Przez Åźycie w prawdzie czÅ‚owiek osiÄ…ga swoje
czÅ‚owieczeÅ„stwo i ugruntowuje swojÄ… godnoÅ›Ä‡.
Natury ludzkiej oszukaÄ‡ ani zmieniaÄ‡ nie moÅźna; ona zawsze domaga siÄ™ prawdy. Na poczÄ…tku
istnienia czÅ‚owieka nasza natura byÅ‚a doskonaÅ‚a, pochodzi przecieÅź od Boga, ale ta doskonaÅ‚a
natura zostaÅ‚a skaÅźona, gdy Adam i Ewa zgrzeszyli. To skaÅźenie odbija siÄ™ echem aÅź po dzieÅ„
dzisiejszy. MÃłwi siÄ™ dzisiaj o kryzysie prawdy. A wÅ‚aÅ›ciwie dzisiaj obserwujemy doÅ›Ä‡
powszechny zamach na prawdÄ™, czyli godzenie w naturÄ™ ludzkÄ….
Obserwujemy obecnie kryzys prawdy w stosunkach spoÅ‚ecznych jak i w Åźyciu prywatnym wielu ludzi;
wystÄ™puje on w postaci manipulowania prawdÄ… w Å›rodkach masowego przekazu, mÃłwieniu
pÃłÅ‚prawdy, kÅ‚amstwa, gÅ‚oszeniu mitÃłw (upozorowanych prawd) i bÅ‚Ä™dnych ideologii (np.
ideologii gender). Propaguje siÄ™ nie tyle definicjÄ™ klasycznÄ… prawdy, co raczej podejÅ›cie
pragmatyczne do prawdy, a to oznacza, Åźe prawdziwe jest to, co prowadzi do skutecznoÅ›ci
dziaÅ‚ania.
CzÅ‚owiek moÅźe byÄ‡ sobÄ… tylko przez wewnÄ™trznÄ… prawdÄ™. Zaprzeczeniem obiektywnej
prawdy lub obojÄ™tnoÅ›ciÄ… wobec niej sÄ… postawy tych, ktÃłrzy prawdÄ™ i faÅ‚sz w dziedzinie
moralnoÅ›ci sprowadzajÄ… do indywidualnych ocen i decyzji, do wÅ‚asnego sposobu myÅ›lenia, nie
przejmujÄ…c siÄ™ tym, czy to, co myÅ›lÄ… i mÃłwiÄ…, jest prawdÄ…, czy faÅ‚szem. NiezaleÅźnie od
tego trzeba stwierdziÄ‡, Åźe grzech przeciw prawdzie jest grzechem przeciw naturze ludzkiej (Å›w. Jan
Kapistran).
Mamy zatem moralny obowiÄ…zek, a nawet nakaz moralny Åźycia w prawdzie. Przede wszystkim
naÅ›ladowcy Chrystusa Prawdy, majÄ… obowiÄ…zek Åźycia peÅ‚niÄ… BoÅźej prawdy i BoÅźego
Objawienia. Å»ycie czÅ‚owieka w prawdzie ma siÄ™ przejawiaÄ‡ w stosunku do Boga i w stosunkach
miÄ™dzyludzkich. Istotnym obowiÄ…zkiem kaÅźdego czÅ‚owieka jest szukanie prawdy (nie tworzenie),
dÄ…Åźenie do prawdy, Åźycie prawdÄ… i obrona prawdy. Kto postÄ™puje przeciwnie, grzeszy przeciw
swej naturze i wyrzÄ…dza krzywdÄ™ sobie i innym ludziom.
CzÅ‚owiek ÅźyjÄ…c zgodnie z naturÄ… rozumnÄ…, jest na drodze do prawdy a tym samym do Boga.
WchodzÄ…c natomiast w kompromisy z sumieniem, oddala siÄ™ czÅ‚owiek od prawdy, traci poczucie
ostatecznego sensu Åźycia. WewnÄ™trzne zakÅ‚amanie czÅ‚owieka jest bardzo groÅºnym zÅ‚em
moralnym, niejako poddaniem siÄ™ szatanowi, ojcu kÅ‚amstwa (por. J 8,44). CzÅ‚owiek nigdy nie
staje siÄ™ â€žposiadaczemâ€• caÅ‚ej, peÅ‚nej prawdy, lecz ustawicznie do niej dÄ…Åźy aÅź jÄ…
posiÄ…dzie kiedyÅ› w KrÃłlestwie prawdy, sprawiedliwoÅ›ci, miÅ‚oÅ›ci, Å‚aski pokoju.

Grzegorz Bernard BÅ‚och OFM
Â

Czy czÅ‚owiek pochodzi od maÅ‚py czy stworzyÅ‚ go BÃłg? - Przeczytaj
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Jak naleÅźy rozumieÄ‡ biblijne teksty o stworzeniu Å›wiata i czÅ‚owieka?

RozwiÄ…zanie tego dylematu znajdujemy nie na pÅ‚aszczyÅºnie nauk przyrodniczych, a nauki o
gatunkach literackich. Gatunek literacki wskazuje nam bowiem jak naleÅźy interpretowaÄ‡ wypowiedÅº
autora: dosÅ‚ownie czy przenoÅ›nie. Nikt przy zdrowych zmysÅ‚ach nie stawia zarzutu, na przykÅ‚ad
autorowi pieÅ›ni o Monte Casino, Åźe nie zna biologii, kiedy pisze, Åźe â€žCzerwone maki pod Monte
Casino zamiast rosy piÅ‚y PolskÄ… krew... i tylko maki pod Monte Casino czerwieÅ„sze sÄ…, bo z
Polskiej wzrosÅ‚y krwiâ€•. W interpretacji Biblii obowiÄ…zuje ta sama zasada. Nie interpretuje siÄ™
tekstu dosÅ‚ownie, gdy autor dosÅ‚ownie nie chciaÅ‚ byÄ‡ zrozumiany.

PrzejdÅºmy do sedna sprawy.
Teoria Darwina mÃłwi, Åźe czÅ‚owiek, podobnie jak chyba wszystkie organizmy na ziemi, podlegaÅ‚
ewolucji. A co przekazuje tekst o stworzeniu Å›wiata? wiÄ™cej

PRAWA PRZYRODY I PRAWA CZÅ•OWIEKA - O.dr Bernard Grzegorz Bloch OFM

CzÅ‚owiek jest istotÄ… spoÅ‚ecznÄ… i ma prawo organizowaÄ‡ swoje Åźycie czy we wspÃłlnocie
religijnej czy jako obywatel konkretnego PaÅ„stwa. KaÅźda z tych dwÃłch spoÅ‚ecznoÅ›ci ma
obowiÄ…zek stanowienia praw, odpowiadajÄ…cych potrzebom i aktualnej sytuacji swych czÅ‚onkÃłw i
dla ich prawdziwego dobra. Ponadto prawo ludzkie musi byÄ‡ godziwe, sprawiedliwe, celowe i
potrzebne, a takÅźe moÅźliwe fizycznie i moralnie do wypeÅ‚nienia - przeczytaj

CZÅ•OWIEK W NAUCE BÅ•. JANA DUNSA SZKOTA - O.dr Bernard Grzegorz Bloch OFM

MoÅźna powiedzieÄ‡, Åźe pytanie: kim jest czÅ‚owiek, jest tak stare jak ludzkoÅ›Ä‡. Pytanie o
czÅ‚owieka wzbudzaÅ‚o zawsze powszechne zainteresowanie. Odpowiedzi natomiast ciÄ…gle sÄ…
niekompletne i maÅ‚o zadowalajÄ…ce. StÄ…d ustawiczne poszukiwanie prawdy o czÅ‚owieku.
CzÅ‚owiek szuka prawdy i to caÅ‚ej prawdy o sobie samym. O czÅ‚owieku powiedziano juÅź duÅźo; na
jego temat powstaÅ‚o wiele hipotez, teorii i koncepcji.
JednÄ… z ciekawszych koncepcji dotyczÄ…cych czÅ‚owieka jest nauka bÅ‚. Dunsa Szkota, ktÃłry m. in.
mÃłwi o miejscu czÅ‚owieka wÅ›rÃłd innych bytÃłw Å›wiata materialnego, o jego godnoÅ›ci, celu i
przeznaczeniu, a takÅźe o jego wyjÄ…tkowej i kluczowej pozycji naturalnej we wszechÅ›wiecie.
Â
Jan Duns Szkot (1265-1308) byÅ‚ franciszkaninem; byÅ‚ Å›redniowiecznym filozofem i teologiem,
ktÃłremu potomnoÅ›Ä‡, ze wzglÄ™du na precyzyjny sposÃłb wyraÅźania myÅ›li, nadaÅ‚a tytuÅ‚
Doktora Subtelnego. We wspÃłÅ‚czesnej myÅ›li filozoficzno-teologicznej duÅźe zainteresowanie i
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uznanie wzbudza jego nauka o czÅ‚owieku. RozwaÅźa on czÅ‚owieka w sobie samym, z jego
zdolnoÅ›ciami fizycznymi i duchowymi, z jego tendencjami, jak rÃłwnieÅź na tle innych bytÃłw, ktÃłre
tworzÄ… i upiÄ™kszajÄ… Å›wiat materialny.
MÃłwiÄ…c o czÅ‚owieku, Duns Szkot przeciwstawia go Å›wiatu wiÄ™kszemu, czyli makrokosmosowi i
nazywa go Å›wiatem mniejszym, czyli mikrokosmosem. CzÅ‚owiekowi przypisuje szczegÃłlne miejsce w
hierarchii bytÃłw wszechÅ›wiata. CzÅ‚owiek bowiem zajmuje miejsce specjalne, gdyÅź wznosi siÄ™
ponad wszystkie byty skoÅ„czone i to dziÄ™ki inteligencji, ktÃłra ujawnia wyÅźszoÅ›Ä‡ czÅ‚owieka w
stosunku do bytÃłw niÅźszych i to w podwÃłjnym aspekcie: poznania i dziaÅ‚ania.
Wiadomo, Åźe czÅ‚owiek wyrÃłÅźnia siÄ™ spoÅ›rÃłd wszystkich bytÃłw skoÅ„czonych dziÄ™ki
poznaniu intelektualnemu, ale wedÅ‚ug Szkota rÃłÅźnica zasadnicza miÄ™dzy czÅ‚owiekiem a istotami
niÅźszymi od niego nie przebiega w sposÃłb istotny przez inteligencjÄ™, lecz przez wolÄ™. Ta
wÅ‚aÅ›nie wyrÃłÅźnia go w sposÃłb istotny, gdyÅź rozum poznajÄ…cy prawdÄ™ zachowuje siÄ™
deterministycznie jak wszystkie istoty nierozumne, podczas gdy wola zachowuje siÄ™ w sposÃłb
zupeÅ‚nie wolny. Co wiÄ™cej, wolnoÅ›Ä‡ jest samÄ… istotÄ… woli, a wiÄ™c wola odrÃłÅźnia
czÅ‚owieka od istot nierozumnych i wyraÅźa jego istotÄ™.
Åšwiat materialny, zmysÅ‚owy jest przez Boga chciany i stworzony dla czÅ‚owieka i ze wzglÄ™du na
czÅ‚owieka. Dlatego Szkot wyraÅźa siÄ™, Åźe czÅ‚owiek jest celem Å›wiata zmysÅ‚owego. Pan BÃłg
otrzymuje chwaÅ‚Ä™ ze strony czÅ‚owieka, ktÃłry reprezentuje caÅ‚e stworzenie. Åšwiat bez
czÅ‚owieka byÅ‚by niezrozumiaÅ‚y, poniewaÅź stworzenia nierozumne, ktÃłre nic nie wiedzÄ… o swym
istnieniu i o swym StwÃłrcy, oddajÄ… chwaÅ‚Ä™ Bogu tylko przez czÅ‚owieka bÄ™dÄ…cego ich
Å›wiatÅ‚em, tÅ‚umaczem i syntezÄ….
Szkot w uporzÄ…dkowanym Å›wiecie widzi celowoÅ›Ä‡. I tak Å›wiat nierozumny ma za cel najbliÅźszy
czÅ‚owieka, czÅ‚owiek natomiast znajduje swÃłj cel w Chrystusie, w ktÃłrym natura ludzka
zÅ‚Ä…czyÅ‚a siÄ™ ze SÅ‚owem BoÅźym. Szkot pojmuje i przedstawia wszechÅ›wiat w postaci
piramidy, ktÃłra swÃłj koÅ„cowy punkt zbieÅźnoÅ›ci ma w Chrystusie.
Jan Duns w sposÃłb oryginalny przedstawia organicznÄ… wiÄ™Åº miÄ™dzy czÅ‚owiekiem a Chrystusem.
Polega ona na tym, Åźe Szkot, traktujÄ…c czÅ‚owieka jako cel caÅ‚ej przyrody, rÃłwnoczeÅ›nie
uwaÅźa go w sobie samym za byt â€žnieukoÅ„czonyâ€•. CzÅ‚owiek znajduje swoje naturalne
dopeÅ‚nienie i ukoÅ„czenie w Chrystusie, nazywanym przez Doktora Subtelnego â€žnajwyÅźszym
dzieÅ‚em Bogaâ€•, architypem (arcydzieÅ‚em) oraz celem caÅ‚ego stworzenia.
Â
WszechÅ›wiat jest pojÄ™ty jako piramida majÄ…ca swÃłj najwyÅźszy punkt zbieÅźnoÅ›ci w Chrystusie.
Chrystocentryzm jest kluczem do otwarcia, zrozumienia i zamkniÄ™cia caÅ‚ej historii ludzkiej.
Â
Bez Chrystusa czÅ‚owiek pozostaje gÅ‚Ä™bokÄ… tajemnicÄ…. JednakÅźe tajemnica czÅ‚owieka
wyjaÅ›nia siÄ™ zupeÅ‚nie w tajemnicy Chrystusa, czÅ‚owieka doskonaÅ‚ego, ktÃłry przez swoje
zjednoczenie ze SÅ‚owem BoÅźym staje siÄ™ Synem jednorodzonym Ojca, wyniesionym ponad
wszystkie stworzenia. To wÅ‚aÅ›nie Chrystus odsÅ‚ania ludziom tajemnicÄ™ Ojca i Jego ogromnej
miÅ‚oÅ›ci; to On odsÅ‚ania czÅ‚owieka czÅ‚owiekowi.
W rozumieniu Dunsa Szkota czÅ‚owiek w oderwaniu od Chrystusa nie jest peÅ‚nym czÅ‚owiekiem,
gdyÅź brak mu czegoÅ› zasadniczego do realizacji swego celu, jest niezrozumiaÅ‚y i nie moÅźna
wyjaÅ›niÄ‡ jego tajemnicy. StÄ…d Jan Duns niezmiennie utrzymuje, Åźe czÅ‚owiek realizuje samego
siebie i swÃłj cel w Chrystusie, ktÃłry jest AlfÄ… i OmegÄ… cudownego planu zbawienia. Dlatego teÅź
mÃłwiÄ…c o czÅ‚owieku, nie naleÅźy zapominaÄ‡, Åźe jego istotnym elementem skÅ‚adowym i
peÅ‚niÄ… jego realizacji bytowej jest Chrystus w niego â€žwpisanyâ€• i z niego
â€žniewymazalnyâ€•.
Jak celem przyrody jest czÅ‚owiek, tak celem czÅ‚owieka jest Chrystus, BÃłg-CzÅ‚owiek. BÃłg
wedÅ‚ug koncepcji szkotystycznej jest celem naturalnym czÅ‚owieka, choÄ‡ osiÄ…galny nie w sposÃłb
naturalny, lecz nadprzyrodzony. CzÅ‚owiek posiada w sobie skÅ‚onnoÅ›Ä‡ do tego co
nadprzyrodzone, a co jest jego celem naturalnym. RealizujÄ…c wiÄ™c cel nadprzyrodzony, czÅ‚owiek
osiÄ…ga rÃłwnoczeÅ›nie swÃłj cel naturalny, czyli zgodny ze swÄ… naturÄ…. Do tego podwÃłjnego celu
czÅ‚owiek dochodzi kochajÄ…c Boga jako swÃłj cel ostateczny miÅ‚oÅ›ciÄ… nadprzyrodzona, ale
pobudzany w sposÃłb naturalny.
Duns Szkot mÃłwiÄ…c o czÅ‚owieku, Åźe bez Chrystusa jest on bytem niepeÅ‚nym, niedokoÅ„czonym i
niewytÅ‚umaczalnym, chce powiedzieÄ‡, Åźe czÅ‚owiek peÅ‚en i doskonaÅ‚y, zamierzony przez
naturÄ™ i powoÅ‚any przez StwÃłrcÄ™ â€“ to czÅ‚owiek organicznie i w sposÃłb naturalny
zÅ‚Ä…czony z Chrystusem jako jego wzorem i celem.
BÅ‚. Jan Duns jasno przestawiÅ‚ relacjÄ™ Å›wiata i czÅ‚owieka do Chrystusa. Jego koncepcja
czÅ‚owieka napawa optymizmem i nadziejÄ…, a ponadto przeciwstawia siÄ™ zdecydowanie tak
ateizmowi jak i rÃłÅźnym odcieniom nihilizmu i absurdyzmu wspÃłÅ‚czesnego Å›wiata.
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Â
MyÅ›l Szkota na temat czÅ‚owieka okazuje siÄ™ dziÅ› szczegÃłlnie aktualna z wielu racji, ale
szczegÃłlnie z powodu gÅ‚oszonego chrystocentryzmu, ktÃłry w naszych czasach staje siÄ™ czymÅ›
fundamentalnym i jest peÅ‚en konsekwencji teoretycznych oraz praktycznych.

( Tekst: Grzegorz Bernard BÅ‚och ofm)
DziÅ› bardzo waÅźna jest rzetelna wiedza na temat ludzkiego embrionu, aby przede wszystkim ze
wzglÄ™du na rÃłÅźne dokonywane na nim eksperymenty i manipulacje nim. dlatego sprÃłbujmy bliÅźej
naÅ›wietliÄ‡ caÅ‚Ä… kwestiÄ™ wyjaÅ›niajÄ…c, co to jest ludzki embrion, jaki jest status i jakÄ… jego
treÅ›Ä‡ zawiera z punktu widzenia genetyki, filozofii, teologii. Przeczytaj caÅ‚oÅ›Ä‡

CZY EMBRION LUDZKI JEST CZÅ•OWIEKIEM? -O.dr Bernard Grzegorz Bloch OFM

Klonowanie ludzkich embrionÃłw - wszystko jedno, czy swoim w reprodukcyjne ce<u, czy tzw.
terapeutyczne - jest praktyka zbrodnicza. Embrion ludzki jest ludzka istota: czÅ‚owiekiem jest w
stadium embrionalnym Jego Rozwoju, Jakim byl swego czasu kazdy z nas. Nowa istota ludzka pojawia sie
na swiecie z chwila jej poczecia - nauka Kosciola jest w pelni tu zgodna z naukami nowoczesnej biologii.
Chce siÄ™ zatem eksperymentowac na istotach ludzkich, wytwarzajac z nich sztucznie inne istoty
polludzkie czy ludzkie, najpierw w skali laboratoryjnej, a potem na skale przemyslowa. Rzecznicy takich
praktyk to sÄ… dr spadkobiercy duchowi. Mengele. Mowia, ze robiÄ… siÄ™ dla "dobra czÅ‚owieka. On
myÅ›laÅ‚ tak teÅź. Dla tego rzekomego dobra robi siÄ™ kolejny, niezwykle groÅźny krok ku
odczÅ‚owieczeniu czÅ‚owieka. Na przykÅ‚ad nastepnym krokiem, bardzo podobnym, moÅźe byÄ‡
zadanie eksperymentÃłw na osobach umysÅ‚owo niedorozwiniÄ™tych. Od tych "ludzkoÅ›ci
dobroczyncÃłw" wieje groza.
Prof BogusÅ‚aw Wolniewicz, filozof

CZÅ•OWIEK TO NIE PRODUKT NA SKALÄ˜ PRZEMYSÅ•OWÄ„ - prof. BogusÅ‚aw Wolniewicz

Å»ycie ludzkie stanowi nieocenionÄ… wartoÅ›Ä‡ i nie wolno nim manipulowaÄ‡. ZwrÃłciÅ‚ juÅź na to
uwage Ojciec ÅšwiÄ™ty Jan PaweÅ‚ II: "Å»ycie ludzkie nie powinno byÄ‡ traktowane jako przedmiot,
ktÃłrym wolno swobodnie dysponowaÄ‡, ale jako rzeczywistoÅ›Ä‡ najbardziej Å›wiÄ™ta i
nietykalnÄ…" SDP (2001).

KLONOWANIE CZÅ•OWIEKA WIEJE GROZÄ„ - O.dr Bernard Grzegorz Bloch OFM

Wyraz â€žklonowanieâ€• pochodzi od greckiego â€žklonâ€•, co znaczy odroÅ›l, gaÅ‚Ä…Åº.
Klonowanie ma miejsce u wielu roÅ›lin i prymitywnych zwierzÄ…t jako forma ich bezpÅ‚ciowego
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rozmnaÅźania, w efekcie ktÃłrego powstaje nowa istota o identycznym, bliÅºniaczym wyposaÅźeniu
genetycznym. O ile klonowanie roÅ›lin i zwierzÄ…t nie budzi zastrzeÅźeÅ„, o tyle kwestia klonowania
czÅ‚owieka jest przedmiotem powaÅźnych kontrowersji. Dlatego zajmiemy siÄ™ obecnie problemem
klonowania istot ludzkich.
Najbardziej znana metoda klonowania (rÃłwnieÅź czÅ‚owieka) polega na wyizolowaniu i przeniesieniu
jÄ…dra komÃłrki somatycznej jednego osobnika na miejsce usuniÄ™tego jÄ…dra z komÃłrki rozrodczej
(jajeczka) drugiego osobnika. JÄ…dro dorosÅ‚ej komÃłrki somatycznej umieszczone w jajeczku staje
siÄ™ totipotencjalne, (multipotencjalne lub pluripotencjalne=zdolne do rÃłÅźnicowania na rÃłÅźne
sposoby z uÅźyciem technik laboratoryjnych) tracÄ…c zrÃłÅźnicowanie i dajÄ…c poczÄ…tek osobnikowi
identycznemu pod wzglÄ™dem genetycznym z tym, z ktÃłrego zostaÅ‚o pobrane.
NaleÅźy zauwaÅźyÄ‡, Åźe w przypadku czÅ‚owieka powstanie zygoty w wyniku zapÅ‚odnienia jest
skutkiem zlania komÃłrek rozrodczych: mÄ™skiego plemnika (23 chromosomy) i ÅźeÅ„skiego jajeczka
(teÅź 23 chromosomy). Zygota ma cechy obojga. Natomiast podczas klonowania wszystkie chromosomy
pochodzÄ… z jÄ…dra jednej komÃłrki somatycznej (46 chromosomÃłw) i ma jej cechy genetyczne.
MÃłwiÄ…c o klonowaniu rozrÃłÅźnia siÄ™ najczÄ™Å›ciej dwa jego rodzaje: klonowanie reprodukcyjne,
ktÃłre ma na celu doprowadzenie do narodzin nowego Åźywego osobnika identycznego z juÅź
istniejÄ…cym klonowanym, oraz klonowanie terapeutyczne majÄ…ce na celu wytworzenie embrionu,
ktÃłremu planuje siÄ™ przerwaÄ‡ Åźycie w poczÄ…tkowych stadiach rozwoju w celu uzyskania szeregu
komÃłrek i tkanek, jakie majÄ… byÄ‡ przeszczepione choremu, by zastÄ…piÄ‡ chore komÃłrki czy
tkanki. Oba rodzaje uwaÅźa siÄ™ za rÃłÅźne od klonowania komÃłrkowego, polegajÄ…cego na podziale
komÃłrek w laboratorium, by mogÅ‚y sÅ‚uÅźyÄ‡ otrzymaniu komÃłrek tego samego rodzaju dla celÃłw
badawczych.
Klonowanie zwierzÄ…t w oparciu o komÃłrki embrionalne jest godziwe, czyli dozwolone, zwÅ‚aszcza gdy
ma na celu badania naukowe poÅźyteczne dla czÅ‚owieka w sferze ÅźywnoÅ›ci, zdrowia itp. Powinny
jednak byÄ‡ kontrolowane, aby zachowaÄ‡ biorÃłÅźnorodnoÅ›Ä‡ i nie powinno byÄ‡ naduÅźyÄ‡
szkodliwych dla czÅ‚owieka. Natomiast klonowanie czÅ‚owieka w oparciu o komÃłrki embrionalne jest
czymÅ› wysoce niegodziwym, jest manipulacjÄ… i uprzedmiotowieniem czÅ‚owieka; jest brakiem
szacunku dla godnoÅ›ci i naleÅźnych praw czÅ‚owieka.
W kwestii klonowania czÅ‚owieka istniejÄ… powaÅźne zastrzeÅźenia jak i zagroÅźenia. Jak wskazujÄ…
doÅ›wiadczenia na zwierzÄ™tach, bardzo maÅ‚y procent (mniej niÅź od 1% do 4%) embrionÃłw
koÅ„czy prenatalny okres i doÅźywa do urodzenia. Oznacza to, Åźe urodzenie jednego ludzkiego klonu,
musiaÅ‚oby byÄ‡ okupione ogromnÄ… liczbÄ… obumarÅ‚ych embrionÃłw i pÅ‚odÃłw, czyli ludzi,
ktÃłrym odmÃłwiono prawa do Åźycia.
OkreÅ›lenie klonowanie â€žterapeutyczneâ€• jest celowym naduÅźyciem. Nie ma tu bowiem
Åźadnego leczenia. Zwolennicy tzw. terapeutycznego klonowania odmawiajÄ… ludzkiemu embrionowi
statusu osoby, dlatego wolÄ… posÅ‚ugiwaÄ‡ siÄ™ taki okreÅ›leniami jak: â€žpreembrionâ€•,
â€žkomÃłrkowa masa embrionalnaâ€•, â€žsklonowane komÃłrki embrionalneâ€•. Nie dajmy siÄ™
zmyliÄ‡.
Klonowanie â€žterapeutyczneâ€• w rzeczywistoÅ›ci jest powoÅ‚aniem do Åźycia nowego
czÅ‚owieka z wyraÅºnym zamiarem zabicia go! Termin â€žklonowanie terapeutyczneâ€• wprowadza
w bÅ‚Ä…d, gdyÅź ta technologia nie ma cech terapeutycznych.
ZagroÅźeniem jest i to, Åźe klonowanie mogÅ‚oby sprawiÄ‡, iÅź powstanie spoÅ‚eczeÅ„stwo
skÅ‚adajÄ…ce siÄ™ wyÅ‚Ä…cznie z kobiet zdolnych do rozmnaÅźania siÄ™ bez udziaÅ‚u mÄ™Åźczyzn.
A ponadto klonowanie prowadzi nie tylko do zerwania wiÄ™zi rodzicielskich (rodzice â€“ dzieci), ale i do
pewnych niedorzecznoÅ›ci, n. p. kobieta mogÅ‚aby byÄ‡ siostrÄ… swojej matki, bez ojca lub byÄ‡
cÃłrkÄ… swego dziadka. Ponadto klonowanie mogÅ‚oby prowadziÄ‡ do caÅ‚kowitego oddzielenia od
siebie pÅ‚ciowoÅ›ci i rozrodczoÅ›ci; mogÅ‚oby rÃłwnieÅź podsuwaÄ‡ myÅ›li o dokonywaniu selekcji
ludzi i do manipulacji genetycznych w celach handlowych czy nawet niewolenia. Dodajmy jeszcze, Åźe
BÃłg stwarza duszÄ™ w momencie poczÄ™cia, a dusza jest prosta, duchowa, czymÅ› jedynym i
niepowtarzalnym; nie moÅźe ona byÄ‡ sklonowana, jest osobistym darem Boga dla kaÅźdego
czÅ‚owieka.
Ocena klonowania czÅ‚owieka z punktu widzenia filozofii chrzeÅ›cijaÅ„skiej i teologii jest
jednoznaczna: jest to proceder wysoce niemoralny. Stolica Apostolska zdecydowanie sprzeciwia siÄ™
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wszelkim formom klonowania czÅ‚owieka ze wzglÄ™du na naruszanie godnoÅ›ci osoby ludzkiej (nawet
jeÅźeli odbywa siÄ™ to dla osiÄ…gniÄ™cia szlachetnego celu). Jan PaweÅ‚ II w swoich przemÃłwieniach
na temat manipulacji genetycznej czÅ‚owieka, potÄ™piaÅ‚ wszelkie dziaÅ‚ania, ktÃłre stanowiÄ…
zagroÅźenie dla ludzkoÅ›ci i sÄ… pogwaÅ‚ceniem ludzkiej wolnoÅ›ci i godnoÅ›ci.
Bardzo krytycznie, ale sÅ‚usznie zabraÅ‚ gÅ‚os w omawianej sprawie znany polski filozof prof.
BogusÅ‚aw Wolniewicz: â€žKlonowanie ludzkich embrionÃłw â€“ wszystko jedno, czy w swoim celu
reprodukcyjne, czy tzw. terapeutyczne â€“ jest praktykÄ… zbrodniczÄ…. Embrion ludzki jest istotÄ…
ludzka: jest czÅ‚owiekiem w embrionalnym stadium jego rozwoju, jakim byÅ‚ swego czasu kaÅźdy z
nasâ€•.
Klonowanie czÅ‚owieka jest zawsze czynem niemoralnym, niezaleÅźnie od intencji, jaka temu
towarzyszy. MogÅ‚oby siÄ™ niektÃłrym wydawaÄ‡, Åźe tzw. klonowanie terapeutyczne jest
dobrodziejstwem, nadziejÄ… na szczÄ™Å›liwe Åźycie. Jakie to moÅźe byÄ‡ dobrodziejstwo wÄ…tpliwej
wartoÅ›ci, jeÅ›li jest opÅ‚acone uÅ›mierceniem licznych istot ludzkich? â€žDla tego rzekomego
dobra robi siÄ™ kolejny krok, niezwykle groÅºny krok ku odczÅ‚owieczeniu czÅ‚owieka. [â€Ś] Od tych
â€ždobroczyÅ„cÃłw ludzkoÅ›ciâ€• wieje grozÄ…â€• (B. Wolniewicz).
Stara zasada etyczna, ale zawsze aktualna: â€žnie naleÅźy czyniÄ‡ rzeczy zÅ‚ych, by z tego
wynikÅ‚o dobroâ€• obowiÄ…zuje zawsze i kaÅźdego. Znamy tÄ™ rzeczywistoÅ›Ä‡ z innego
powiedzenia: â€žcel nie uÅ›wiÄ™ca Å›rodkÃłwâ€•. Tych zasad naleÅźy siÄ™ trzymaÄ‡, by nie
popaÅ›Ä‡ w konflikt z wÅ‚asnym sumieniem oraz zasadami etyczno-moralnymi. Å»ycie ludzkie stanowi
nieocenionÄ… wartoÅ›Ä‡ i nie wolno nim manipulowaÄ‡. ZwrÃłciÅ‚ juÅź na to uwagÄ™ Ojciec
ÅšwiÄ™ty Jan PaweÅ‚ II: â€žÅźycie ludzkie nie powinno byÄ‡ traktowane jako przedmiot, ktÃłrym
wolno swobodnie dysponowaÄ‡, ale jako rzeczywistoÅ›Ä‡ najbardziej Å›wiÄ™ta i nietykalnaâ€•
(ÅšDP 2001).

Tekst - O.dr Bernard Grzegorz Bloch OFM -kliknij

NEGATYWNE SKUTKI DARWINIZMU- przeczytaj
o. Grzegorz B. BÅ‚och OFM

Nie da siÄ™ ukryÄ‡, Åźe znaczna czÄ™Å›Ä‡ poglÄ…dÃłw ewolucyjnych Darwina odbiÅ‚a siÄ™
szerokim echem w Europie i w Å›wiecie zachodnim, ale teÅź wywarÅ‚a niemaÅ‚y wpÅ‚yw na rozwÃłj
dziejÃłw, zachowaÅ„, poglÄ…dÃłw, ideologii, mitÃłw itp.
Za sprawÄ… Darwina filozoficzne myÅ›lenie w Å›wiecie zachodnim zostaÅ‚o wyrzucone na Å›mietnik,
co pociÄ…gnÄ™Å‚o za sobÄ… powaÅźne bÅ‚Ä™dy i tragiczne nastÄ™pstwa w myÅ›leniu naukowym.
JeÅ›li bowiem czÅ‚owiek jest jedynie przypadkowym zbiorem atomÃłw, wytworem bezrozumnych
procesÃłw, jak gÅ‚oszÄ… zwolennicy darwinizmu, to filozoficzne gÅ‚Ãłwne kwestie takie, jak: skÄ…d
siÄ™ tutaj wziÄ™liÅ›my? czy dokÄ…d zmierzamy? sÄ… zupeÅ‚nie bezpodstawne.

Â
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TrochÄ™ humoru....
Â
Â
Moje refleksje i pytania

NajwaÅźniejszym ÅºrodÅ‚em wiedzy na temat stworzenia Å›wiata i historii czÅ‚owieka jest Biblia.
KaÅźda ksiÄ™ga poczÄ…wszy od KsiÄ™gi Rodzaju zawiera istotna wiedzÄ™ na temat stworzenia Å›wiata
i czÅ‚owieka przez miÅ‚ujÄ…cego Boga. Jest odpowiedziÄ… na nasze doÅ›wiadczenia takie jak
miÅ‚oÅ›Ä‡, cierpienie, przemijanie, Å›mierÄ‡, odkupienie - stanowi Åźywe ÅºrÃłdÅ‚o naszej
europekskiej kultury uksztaÅ‚towanej na chrzeÅ›cijaÅ„stwie.
To dziwne, jak proste jest dla ludzi wyrzuciÄ‡ Boga a potem dziwiÄ‡ siÄ™, dlaczego Å›wiat zmierza do
piekÅ‚a.
Drogi Internauto, jak patrzysz na otaczajÄ…cy CiÄ™ Å›wiat, na przyrodÄ™, na czÅ‚owieka? Czy widzisz
w nich Å›lady Boga? DokÄ…d zmierza wspÃłÅ‚czesny czÅ‚owiek?

BÃ“G UPODOBAÅ• SOBIE CZÅ•OWIEKA W CHRYSTUSIE

Czy moÅźna pozostaÄ‡ obojÄ™tnym wobec takiego dowodu miÅ‚oÅ›ci?

(...) Drodzy przyjaciele, w takim momencie, nazwijmy go "momentem Westerplatte", a momentÃłw
podobnych jest wiele, nie stanowiÄ… tylko jakiegoÅ› historycznego wyjÄ…tku, powtarzajÄ… siÄ™ w
Åźyciu spoÅ‚eczeÅ„stwa, w Åźyciu kaÅźdego czÅ‚owieka. WiÄ™c w takim momencie pamiÄ™tajcie: oto
przechodzi w twoim Åźyciu Chrystus i mÃłwi: "PÃłjdÅº za MnÄ…".
Nie opuszczaj Go. Nie odchodÅº. Przyjmij to wezwanie. W przeciwnym razie moÅźe zachowasz "wiele
majÄ™tnoÅ›ci", tak jak ten mÅ‚odzieniec z Ewangelii, ale "odejdziesz smutny". Pozostaniesz ze
smutkiem sumienia.
Drodzy przyjaciele!
PragnÄ™ powiedzieÄ‡ waszym rÃłwieÅ›nicom i rÃłwieÅ›nikom na rÃłÅźnych miejscach ziemi,
spotykajÄ…c siÄ™ z nimi na rÃłÅźnych kontynentach i w rÃłÅźnych krajach, podobnie jak dzisiaj z wami,
Åźe sÄ… w Polsce mÅ‚odzi ludzie, ktÃłrzy pragnÄ… Å›wiata lepszego: bardziej ludzkiego. Åšwiata
prawdy, wolnoÅ›ci, sprawiedliwoÅ›ci i miÅ‚oÅ›ci.
PragnÄ™ powiedzieÄ‡ tym waszym rÃłwieÅ›nikom i rÃłwieÅ›nicom na caÅ‚ym Å›wiecie, Åźe sÄ… w
Polsce ludzie, ktÃłrzy to podstawowe pragnienie, mimo wszystkich trudnoÅ›ci, starajÄ… siÄ™
wprowadziÄ‡ w czyn i uczyniÄ‡ rzeczywistoÅ›ciÄ… swych Å›rodowisk, swego narodu i
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spoÅ‚eczeÅ„stwa.

PragnÄ™ im powiedzieÄ‡, Åźe ludzie ci, ich rÃłwieÅ›nice i rÃłwieÅ›nicy w Polsce, trwajÄ… na rozmowie
z Chrystusem: sÅ‚yszÄ… Jego wezwanie: "PÃłjdÅº za MnÄ…" i wezwanie to starajÄ… siÄ™ stosowaÄ‡
do rÃłÅźnych powoÅ‚aÅ„ i "darÃłw", jakie sÄ… ich udziaÅ‚em w KoÅ›ciele i w spoÅ‚eczeÅ„stwie; Åźe
nie chcÄ… rozstawaÄ‡ siÄ™ z naszym Mistrzem i Odkupicielem wÅ›rÃłd smutku sumienia, ale szukajÄ…
u Niego wytrwale mocy i radoÅ›ci, takiej mocy i takiej radoÅ›ci, jakiej "Å›wiat daÄ‡ nie moÅźe" (por. J
14,27). JakÄ… daje tylko On: Chrystus - i Jego Eucharystia.
(J.PaweÅ‚ II - fragm. homilii GdaÅ„sk, 12 czerwca 1987 )

Odwagi! Nie lÄ™kajmy siÄ™! Jest z nami Chrystus!
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