
Kim jest człowiek…?  

Kim ja jestem…?  



A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyomy człowieka na Nasz obraz, 

podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad 

ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad 

wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!» Stworzył więc 

Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: 

stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, 

mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście 

zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali 

nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad 

wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi».  

Rdz 1, 26-28 



Obraz  

Podobieostwo  



Co to znaczy, że człowiek jest 
obrazem Boga???   

 jest przedstawicielem, ambasadorem Boga na     
 ziemi  

 ma udział we władzy samego Boga  

 ma wielką godnośd  

 ma w sobie autorytet Boga  

 ma misję, powołanie do spełnienia  

  Bóg złożył w nim „coś” z siebie  



Podobieostwo 

  człowiek jest istotą myślącą 

  człowiek został stworzony jako wolny 

  człowiek jest zdolny do tworzenia więzi 
 relacji 

  jest obdarzony świętością Boga  



Jakie są tego konsekwencje ???   

Jak…  

  człowiek może czerpad swoją tożsamośd  
z BOGA 



 

Jezus 
czerpie 
tożsamośd  
i moc  
z relacji z…  

Ojcem  



Jezus 
Jest Bogiem - 
Człowiekiem,  
my na innej 
zasadzie czerpiemy 
tę tożsamośd, jak 
dziecko od 
rodziców…  



 
Człowiek ów odszedł i doniósł 

Żydom, że to Jezus go uzdrowił.   
I dlatego Żydzi prześladowali 
Jezusa, że to uczynił w szabat. 
Lecz Jezus im odpowiedział: 
«Ojciec mój działa aż do tej 

chwili i Ja działam».  
 

J 5, 15-17 
 
 



Oto nadchodzi 
godzina, a nawet już 

nadeszła, że się 
rozproszycie - każdy  

w swoją stronę,  
a Mnie zostawicie 
samego. Ale Ja nie 

jestem sam, bo Ojciec 
jest ze Mną. 

 
J 16, 32 



Czy nie wierzysz,  
że Ja jestem w Ojcu, 
a Ojciec we Mnie? 
Słów tych, które 

wam mówię,  
nie wypowiadam 
od siebie. Ojciec, 

który trwa we 
Mnie, On sam 

dokonuje tych dzieł. 
 

 J 14, 10  



 
 

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, 
księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:  

czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym - 
syn człowieczy, że się nim zajmujesz?  

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot 
niebieskich, chwałą i czcią go uwieoczyłeś. 

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; 
złożyłeś wszystko pod jego stopy…  

Ps 8, 4-9  



Ty bowiem utworzyłeś moje 
nerki, Ty utkałeś mnie  

w łonie mej 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.  

 
Ps 139, 13-15  


