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Biblijne podstawy encykliki Evangelium vitae 

25 marca 1995 roku w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
Jan Paweł ogłosił encyklikę Evangelium vitae1 o wartości i niena-
ruszalności życia ludzkiego. Encyklikę tę można uznać za naj-
mocniejsze i najbardziej uroczyste potwierdzenie świętości i nie-
naruszalności życia ludzkiego w historii Kościoła2.

Wszystkie dokumenty nauczania papieskiego naszego Roda-
ka czerpią głęboko z Biblii i jej nauczania, na którym Jan Paweł 
opiera swoje argumenty. To „ubiblijnienie” pism Jana Pawła II 
jest niewątpliwie wspaniałym świadectwem, jakie daje On swoim 
uniwersyteckim nauczycielom, pod których opieką zgłębiał tajni-
ki wiedzy teologicznej, a przede wszystkim biblijnej. Jest to świa-
dectwo szerokiej wiedzy i otwartości poglądów, jakie tu w Gro-
dzie Kraka i na Jagiellońskiej uczelni reprezentowali wykładający 
zagadnienia Pisma Świętego, których nauczanie już w latach stu-
diów Karola Wojtyły odpowiadało poziomowi, jaki w Kościele 
Powszechnym osiągnięto po Soborze Watykańskim II. Ci często 
niedoceniani bibliści (w tym kraju zawsze jest aktualne stwier-
dzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie), w Janie Pawle II zna-

1 Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae [dalej: EV].
2 Por. A. R. Luño, Życie ludzkie jako dar i zadanie. Encyklika „Evangelium vi-

tae” – 25 marca 1995 roku, [w:] Jan Paweł II teolog: komentarze do encyklik, red. 
G. Borgonovo i A. Cattaneo, tłum. E. Augustyn i R. Cielicki OFMCap, Warsza-
wa 2009, s. 247.
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leźli swego rodzaju ambasadora, który ich osiągnięcia przeniósł 
do Watykanu i w swym nauczaniu ukazał światu.

Obok innych pism encyklika, którą zajmujemy się w ra-
mach sympozjum w piętnastolecie jej ogłoszenia, jest szczegól-
nym przykładem roli, jaką Biblia odgrywa w treści nauczania 
Jana Pawła II. Otrzymała ona bowiem niezwykły szkielet biblijny 
przez to, że jej rozdziały i ich części zostały zatytułowane cyta-
tami biblijnymi. Dobra nowina (ewangelia) o życiu żyje treścia-
mi Księgi, która jest listem Boga skierowanym do ludzkości. Pod 
tym kątem widzenia postaramy się przeglądnąć całą konstrukcję 
i treść omawianej encykliki.

W pierwszym rozdziale encykliki podstawowym tekstem, do 
którego Autor nawiązuje i z którego przeważnie czerpie cytaty 
wyróżnionych fragmentów tekstu, jest opis pierwszego bratobój-
stwa, jaki został podany w Księdze Rodzaju w rozdziale czwar-
tym3. Odwołując się do słów Boga skierowanych do Kaina: „Krew 
brata twego głośno woła ku mnie z ziemi” (Rdz 4, 10), Papież 
pragnie ukazać aktualne zagrożenia życia ludzkiego. Zbrodnia 
Kaina, skierowana przeciw bratu, powtarza się przez całe dzieje 
ludzkości i obecnie mocno zaznacza swoją obecność.

Rozważaniom na temat korzeni przemocy skierowanej przeciw 
życiu poświęcony jest pierwszy fragment omawianego rozdziału, 
a tekstem wprowadzającym jest cytat: „Kain rzucił się na swego 

3 Rdz 4, 3-10: Gdy po niejakim czasie Kain składał dla Pana w ofierze pło-
dy roli, zaś Abel składał również pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu, Pan 
wejrzał na Abla i na jego ofiarę; na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. 
Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Pan zapytał Kaina: Dlacze-
go jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępo-
wał dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępo-
wał, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. 
Rzekł Kain do Abla, brata swego: Chodźmy na pole. A gdy byli na polu, Kain 
rzucił się na swego brata Abla i zabił go. Wtedy Bóg zapytał Kaina: Gdzie jest 
brat twój, Abel? On odpowiedział: Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? 
Rzekł Bóg: Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!
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brata Abla i zabił go” (Rdz 4, 8). U korzeni tego zła zawsze znajdu-
ją się gniew i pożądliwość, które rodzą się w człowieku jako sku-
tek grzechu pierworodnego. Do buntu przeciw Bogu dołącza się 
śmiertelna walka człowieka przeciw człowiekowi. Nawiązując do 
próby Kaina, aby kłamstwem zakryć zbrodnię, Jan Paweł II zwraca 
uwagę na różne ideologie, które tworzy się dla usprawiedliwienia 
i zamaskowania najokropniejszych przestępstw przeciw osobie.

W kolejnym fragmencie rozważań Ojciec Święty przytacza 
słowa Pisma Świętego, w których Bóg stawia pytanie Kainowi: 
Cóżeś uczynił? To pytanie staje także przed współczesnym czło-
wiekiem, u którego obserwuje się osłabienie wartości życia. En-
cyklika wymienia wiele przejawów tego zjawiska, a szczególnie 
zwraca uwagę na zagrożenia wymierzone przeciw życiu poczę-
temu lub życiu, które zbliża się do końca. Są one wojną silnych 
przeciw bezsilnym i spiskiem przeciw życiu.

Odpowiedź Kaina: Czyż jestem stróżem brata mego? (Rdz 4, 9) 
jest wprowadzeniem do omówienia wynaturzonego pojęcia wol-
ności, które prowadzi do decyzji wymierzonych przeciw życiu 
i radykalnie zagrażających całej kulturze praw człowieka. Uzna-
wanie prawa do przestępstwa przeciw życiu jest przyjęciem wy-
naturzonej i nikczemnej wizji ludzkiej wolności i uznaniem jej za 
absolutną władzę nad innymi i przeciw innym.

Konkluzją tych rozważań jest stwierdzenie: To jednak ozna-
cza śmierć prawdziwej wolności. Tu Papież, który nie ograni-
cza się w korzystaniu z Biblii do zasadniczo rozważanego tekstu 
(w tym wypadku opowiadania o zabójstwie dokonanym przez 
Kaina), ale także w miarę potrzeby cytuje inne zdania biblijne, 
odwołuje się do Janowej Ewangelii przytaczając słowa Jezusa: 
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia 
grzech, jest niewolnikiem grzechu” (J 8, 34).

Inne słowa Kaina: „Mam się ukrywać przed tobą” (Rdz 4, 14) 
implikują dłuższy wywód encykliki na temat osłabienia wraż-
liwości na Boga i człowieka, które prowadzą do materializmu 
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praktycznego, indywidualizmu, utylitaryzmu i hedonizmu i są 
przekreśleniem kultury życia na rzecz kultury śmierci.

Cytat, jaki został umieszczony na początku ostatniego frag-
mentu pierwszego rozdziału encykliki pokazuje, że jej Autor 
nie jest niewolnikiem jednego tekstu, ale wykorzystawszy tekst 
z Księgi Rodzaju, przechodzi do cytatu z Listu do Hebrajczyków. 
W ten sposób tworzy się wspaniała synteza całego Pisma Święte-
go. Zdanie jest doskonale dobrane, ale z jego przytoczeniem ro-
dzą się trudności. W oficjalnym łacińskim tekście encykliki czy-
tamy: „Accessistis ad sanquinem aspersionis” („Przystąpiliście 
do Krwi pokropienia”). Taka sama wersja występuje w dalszym 
ciągu rozważania, gdy podany jest dłuższy cytat. Wersja ta od-
powiada greckiemu oryginałowi i wzięta jest z łacińskiego tłu-
maczenia innego niż Vulgata. Św. Hieronim bowiem zmienił ko-
lejność terminów na „aspersionem sanquinis”. 

Za nim większość tłumaczy4 „do pokropienia krwią”, ten 
zwrot, może łatwiejszy, nie jest zgodny z oryginałem, nie jest 
także treściowo równoważny: „krwi pokropienia” stanowi 
w zdaniu dopełnienie, natomiast w sformułowaniu „do po-
kropienia krwią” „krwią” jest przydawką. Autor nawiązuje 
do starotestamentalnej teologii krwi. Krew odgrywała ważną 
rolę w ofiarach ekspiacyjnych, bez niej nie ma odpuszczenia 

4 To tłumaczenie jest niezgodne z oryginałem, trudno więc zrozumieć, jak 
to się dzieje, że powołujący się na tłumaczenie z oryginału podają niewłaści-
wą kolejność. Może oryginał mieli na stole, ale tłumaczyli z łatwiejszego tekstu 
Vulgaty, a może odpisywali z poprzednich tłumaczeń. U nas błędne jest tłuma-
czenie ks. Wujka (tłumaczenie nazwane przez nestora polskich powojennych 
biblistów, ks. Eugeniusza Dąbrowskiego, Biblią tysiąca błędów), tłumaczenie 
Biblii Poznańskiej, tłumaczenie Paulistów i wiele innych. Natomiast poprawne 
są polskie tłumaczenia innowiercze, zarówno Biblia Gdańska, jak i Biblia Brze-
ska. Z nowszych tłumaczeń polskich poprawne są tłumaczenie ks. Remigiusza 
Popowskiego oraz Biblia Warszawsko-Praska ks. bpa Kazimierza Romaniuka, 
ale one mają mniejsze zastosowanie w praktyce Kościoła. Nasi sąsiedzi: Słowa-
cy, Ukraińcy i Rosjanie w powszechnie używanych tłumaczeniach mają tekst 
właściwy.
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grzechów (Hbr 9, 22). Nowy Testament podejmuje tę teologię 
i przenosi ją na krew jedynej żertwy ofiarnej – Jezusa Chrystu-
sa. Szczególnie czyni to autor Listu do Hebrajczyków, wskazu-
jąc na starotestamentalne typy i ich antytyp – krew Chrystusa, 
Arcykapłana Nowego Przymierza, który nie przez krew kozłów 
i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miej-
sca Świętego (9, 2). Dzięki krwi Chrystusa mamy pewność, że 
i my wejdziemy do Miejsca Świętego (10, 19). Krew Jezusa to 
krew Nowego Przymierza (10, 29; 13, 20), gdyż każde przymie-
rze łączy się z krwią (9, 18).

Chrześcijanie przystępują do krwi Jezusa. Autor nazywa ją 
krwią pokropienia („haima rhantismou”). Tłumaczenia, które za 
Vulgatą zmieniają stosunek podporządkowania wyrazów, suge-
rują, że chrześcijanie przystępują do pokropienia krwią, a komen-
tatorzy widzą w nim chrzest. W naszym miejscu jednak rzeczywi-
stość, do której przystępujemy, to krew, a nie obrzęd, w którym 
ona działa. Chodzi o wewnętrzną rację tego działania, nie o sam 
chrzest, ale o tę rzeczywistość, mocą której chrzest oczyszcza 
i wprowadza do społeczności ludu Bożego. I chyba nie tylko 
chrzest, mocą bowiem Krwi Chrystusowej chrześcijanin oczysz-
cza całe swe życie, wybiela w niej swe szaty (Ap 7, 14) i dzięki niej 
zwycięża (Ap 12, 11).

Takie szerokie rozumienie „krwi pokropienia” w Hbr 12, 24 
wynika z kontekstu. Wymieniona jest jako siódmy i zamykający 
listę element rzeczywistości Syjonu. Wszystkie poprzednie ele-
menty cechują się uniwersalnością, pełnią, doskonałością, moż-
na powiedzieć rozmachem wizji, ostatni element musi im odpo-
wiadać. „Krew pokropienia” jest racją i środkiem prowadzącym 
do udziału w całej rzeczywistości Syjonu i jako taka jest jednym 
z jej elementów. Jeżeli uwzględnimy jeszcze rolę, jaką w Liście 
do Hebrajczyków odgrywa typologia Dnia Pojednania, możemy 
stwierdzić, że Krew pokropienia to Krew Nowego Przymierza 
i jego moc oczyszczająca, dzięki której przystępujący do Syjo-
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nu stają się uczestnikami eschatologicznego ludu Bożego. Jest to 
krew ostatecznego pojednania i pełnego oczyszczenia. Jak Abel 
przez wiarę przemawiał nawet po śmierci (Hbr 11, 4), tak o wiele 
bardziej na rzecz chrześcijan przemawia Krew Chrystusa, Ofiar-
nika i Żertwy Nowego Przymierza.

Chociaż więc w oficjalnym tekście łacińskim omawianej en-
cykliki mamy poprawnie zacytowane słowa Listu do Hebrajczy-
ków i chociaż w swoim rozważaniu Jan Paweł II do takiego ich 
znaczenia nawiązuje, redaktorzy polskiego wydania bezmyślnie 
cytują według obiegowych wydań Pisma Świętego, nie zwraca-
jąc uwagi na treść encykliki, w której Papież wyraźnie pisze: jest 
to krew pokropienia i w niej odszukuje znaki nadziei i zachętę 
do działania. Ciemne tło zbrodni Kaina, znajdujące swe odbicie 
w zagrażającej nam cywilizacji śmierci, w Krwi Chrystusa prze-
mienia się w jasny szlak, na który wzywa nas encyklika.

Prawdziwie odwołanie się do Listu do Hebrajczyków na koń-
cu tego rozdziału encykliki jest wspaniałym świadectwem biblij-
nego zmysłu Ojca Świętego i ukazuje, jak potrafi on korzystać 
z biblijnego orędzia całego Pisma Świętego.

Drugi rozdział encykliki zawiera chrześcijańskie orędzie 
o życiu. Jest ono odpowiedzią na zacytowane na początku słowa 
Jezusa: przyszedłem, aby mieli życie. W tym rozdziale poszcze-
gólne jego fragmenty również otrzymały tytuły, które są cytata-
mi Biblii, tym razem zaczerpniętymi z różnych kontekstów biblij-
nych, a nie z jednego tekstu, jak to zasadniczo było w rozdziale 
pierwszym. Myśl Papieża rozwija podjęty przez niego temat, 
znajduje biblijne odpowiedniki, ale nie wiąże się z konkretnym 
przekazem Pisma Świętego.

Chrystus jest Słowem życia, jak poucza Pierwszy List św. 
Jana. Wpatrzeni w to Słowo według użytego w tytule cytatu 
także z wymienionego Listu, przyjmujemy je jako objawienie, 
a Apostoł razem z nami stwierdza, że myśmy je widzieli. Św. Jan 
bezpośrednio, a my na mocy przekazu tradycji.
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Ewangelia życia nie jest jedynie refleksją, ale przede wszyst-
kim głoszeniem osoby Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem. 
Nawiązaniem do kolejnej myśli biblijnej, stwierdzającej w Księdze 
Wyjścia, że „Pan jest moją mocą i źródłem męstwa! Jemu zawdzię-
czam moje ocalenie” (Wj 15, 2), Jan Paweł II przedstawia prawdę, 
że życie jest zawsze dobrem. Doświadczył tego Izrael, zwłaszcza 
przez wyjście z niewoli egipskiej. Chociaż ułomność ludzka zdaje 
się zaprzeczać dobru egzystencji, to jednak Jezus urzeczywistnia 
pełny sens życia, co zostało w encyklice udokumentowane słowa-
mi z Dziejów Apostolskich: „Przez wiarę w imię Jezusa temu czło-
wiekowi [...] imię to przywróciło siły” (Dz 3, 16).

Życie człowieka jest dobrem, gdyż jest on w świecie objawie-
niem Boga, znakiem Jego obecności, śladem jego chwały. Rozwi-
nięcie tej myśli zostało zatytułowane fragmentem Listu św. Paw-
ła do Rzymian: „Powołani [...] by się stali na wzór obrazu Jego 
Syna” (Rz 8, 28-29).

Choć zamysł Boży powierzony Adamowi został zniekształco-
ny, realizuje się ostatecznie w Chrystusie, który obdarza życiem 
wiecznym. Rozważanie o darze życia wiecznego rozpoczyna się 
cytatem z Ewangelii Janowej: „Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, 
nie umrze na wieki” (J 11, 26).

Życie człowieka pochodzi od Boga i jest Jego darem, człowiek 
nie może nim rozporządzać. Rozważanie o czci i miłości wobec 
każdego ludzkiego życia zostało zatytułowane słowami Biblii: 
„upomnę się [...] u każdego o życie brata” (Rdz 9, 5).

Kolejnym krokiem jest stwierdzenie odpowiedzialności za 
życie. Jan Paweł II wyprowadza ją ze słów Boga skierowanych 
do pierwszej pary ludzkiej: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, 
abyście zaludnili ziemię i czynili ją sobie poddaną” (Rdz 1, 28). 
W szczególności Ojciec Święty podkreśla godność dziecka jesz-
cze nienarodzonego, powołując się na słowa Psalmisty: „Ty bo-
wiem utworzyłeś moje nerki” (Ps 139, 13). Również słowami 
Psalmisty rozpoczyna się rozważanie o życiu w starości i cierpie-
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niu: „Ufałem, nawet gdy mówiłem: «jestem w wielkim ucisku»” 
(Ps 116, 10). Jest to życie, w stosunku do którego we współczesnej 
cywilizacji istnieją poważne pokusy, a ono domaga się także po-
szanowania.

Podstawą tego poszanowania jest wola Boża wyrażona w pra-
wie nadanym na Synaju i w darze Ducha Świętego, do nich Jan 
Paweł II odniósł słowa z Księgi Barucha: „Wszyscy, którzy się go 
trzymają, żyć będą” (Ba 4, 1).

Kończąc ten rozdział encykliki Papież stwierdza, że na drze-
wie Krzyża wypełnia się Ewangelia życia. W tym miejscu wzy-
wa więc każdego do kontemplacji Tego, którego przebodli i który 
wszystkich przyciąga ku sobie. Tytułem tego rozważania są sło-
wa z Ewangelii Św. Jana: „Będą patrzeć na Tego, którego prze-
bodli” (J 19, 37), nawiązujące do przepowiedni z Księgi Zacharia-
sza. Ta kontemplacja ma być rekapitulacją wszystkich tematów, 
w których z odpowiednich cytatów biblijnych została odczytana 
wspaniała panorama chrześcijańskiego orędzia o życiu. W tej kon-
templacji rozważanie staje się uwielbieniem i dziękczynieniem, 
a zarazem skłania do naśladowania Jezusa i pójścia za Nim.

Trzeciemu rozdziałowi Encykliki za tytuł posłużyłoprzyka-
zanie Boże stojące na straży życia: Nie zabijaj. W pierwszej części 
tego rozdziału mowa jest o Ewangelii i przykazaniu, a wprowa-
dzeniem do rozwinięcia tego tematu są słowa Jezusa wypowie-
dziane do człowieka, który pytał Go o to, co ma czynić, aby 
osiągnąć życie wieczne. Jezus odpowiedział: „Jeśli chcesz osią-
gnąć życie, zachowaj przykazania” (Mt 19, 17). Bardzo ważnym 
stwierdzeniem, które wynika z teologii biblijnej jest wskazanie na 
to, że przykazania Bożego nie można nigdy oddzielać od miłości 
Boga: zawsze jest darem, który ma służyć rozwojowi człowieka 
i jego radości.

W kontekście przykazań życie ludzkie jest święte i nienaru-
szalne. W tym miejscu Jan Paweł II powtórnie jako tytuł rozwa-
żań stosuje słowa z Księgi Rodzaju, na które już raz się powoły-
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wał: „Upomnę się [...] u człowieka o życie człowieka” (Rdz 9, 5). 
Rozważając treść przykazania „Nie zabijaj”, poruszył w ency-
klice ważne i dyskusyjne problemy uprawnionej obrony i kary 
śmierci. Ze szczególnym zaś naciskiem powołując się na władzę 
udzieloną Piotrowi i jego Następcom oraz na komunię z bisku-
pami Kościoła Katolickiego, Jan Paweł II potwierdza, że bezpo-
średnie i umyślne zabójstwo niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze 
aktem głęboko niemoralnym [...] zarówno jako cel, jak i środek 
do celu. Są to stwierdzenia szczególnie aktualne, gdyż – jak za-
znacza Ojciec Święty – w sumieniach i w społecznej świadomo-
ści prawda ta dotycząca życia, zwłaszcza na początku i na końcu 
jego egzystencji, wyraźnie się zaciera

Rozwijając temat aborcji, którą nazywa odrażającą zbrodnią, 
Autor Encykliki znów odwołuje się to tekstu biblijnego. W tym 
wypadku są to słowa Psalmu: „Kiedy w ukryciu powstawałem, 
oczy twoje już wtedy mnie widziały” (por. Ps 139, 15-16). Jak 
potwierdzają także inne teksty biblijne, człowiek ukryty jeszcze 
w łonie matki jest w pełni osobową istotą, ku której zwraca się 
miłościwa i ojcowska Opatrzność Boga.

Słowa Księgi Powtórzonego Prawa: „Ja zabijam i ja sam oży-
wiam” (32, 39) wprowadzają natomiast w rozważanie i ocenę 
eutanazji, nazwanej w Encyklice dramatem. Tekst biblijny pod-
kreśla prawdę, że jedynie Bóg ma władzę decydowania o życiu 
i śmierci. Eutanazja jest uzurpowaniem sobie przez człowieka tej 
władzy Boga, co prowadzi do wielkiej niesprawiedliwości.

Rozwijając temat przynależności do Boga w sprawie życia 
i śmierci, Jan Paweł II odwołuje się do wypowiedzi św. Pawła, 
które podkreślają całkowitą przynależność człowieka do Boga.

W omawianych sprawach aborcji i eutanazji jesteśmy świad-
kami ingerencji czynników politycznych, które chcą wprowadzić 
zamachy na życie ludzkie przez ustanowienia prawne. Na te za-
kusy Jan Paweł II odpowiada, powołując się na słowa Dziejów 
Apostolskich: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi (Dz 5, 29): 
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„Przerywanie ciąży i eutanazja są zbrodniami, których żadna 
ludzka ustawa nie może uznać za dopuszczalne”5.

Podsumowaniem trzeciego rozdziału Encykliki, rozwijające-
go problem zabójstwa słabych i bezbronnych, jest wezwanie do 
„umacniania” życia, które oparte zostało na tekście biblijnym cy-
towanym za Ewangelią św. Łukasza: „Będziesz miłował [...] swe-
go bliźniego jak siebie samego” (Łk 10, 27). Ponurym sprawom 
zbrodniczej śmierci przeciwstawiona została droga miłości, która 
na prowadzić do nowej kultury życia.

Tejże kulturze poświęca Jan Paweł II czwarty rozdział Ency-
kliki, zatytułowany O nową kulturę życia ludzkiego. Poszczególne 
punkty tego rozważania wyznaczone zostały odpowiednimi cy-
tatami z Pisma Świętego, co postaramy się tu zestawić.

Kościół jest ludem, który przeznaczony jest do życia. Tę myśl 
Jan Paweł II rozwija na podstawie tekstu z Pierwszego Listu św. 
Piotra, który jest echem słów zapisanych w Starym Testamen-
cie: „Wy jesteście ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, 
abyście ogłaszali dzieła jego potęgi” (por. 1 P 2, 9). Ten lud ma 
głosić Ewangelię czyli Dobrą Nowinę życia. Św. Jan pisał o tym 
w swoim Pierwszym Liście: „Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli 
i usłyszeli” i do tych słów Papież nawiązuje uściślając, że tym 
ujrzanym i usłyszanym było Słowo życia. Głoszenie Jezusa jest 
głoszeniem życia. Wysławianie Ewangelii życia jest rozradowa-
niem się z daru, jaki został każdemu członkowi tego ludu dany 
przez Boga. Dlatego za Psalmistą trzeba powtarzać: „Dziękuję 
Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie” (Ps 139, 14). Ewangelii ży-
cia, samemu życiu trzeba przede wszystkim służyć. Rozważanie 
na ten temat zostało zainicjowane cytatem z Listu św. Jakuba, 
który jest podstawowym tekstem Nowego Testamentu poucza-
jącym, że wiara bez uczynków jest martwa: Jaki z tego pożytek, 
bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie bę-

5 EV 58.
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dzie spełniał uczynków (Jk 2, 14). W tym miejscu Encykliki zo-
stało poruszone wiele konkretnych spraw, przez które realizuje 
się służba życiu.

Jej szczególnym sanktuarium jest rodzina, na którą Ojciec 
Święty zwrócił uwagę słowami Psalmu: „Oto synowie są darem 
pana, a owoc łona nagrodą” (Ps 127, 3). W dzisiejszym społeczeń-
stwie na drodze wypełnienia przez rodzinę jej zadań stoi wiele 
przeszkód, dlatego Jan Paweł II zauważa, że potrzeba głębokiej 
odnowy kultury, do czego wzywa słowami św. Pawła z Listu do 
Efezjan: „Postępujcie jak dzieci światłości” (Ef 5, 8).

To pouczenie o kulturze życia rozwinięte w czwartym roz-
dziale Encykliki Jan Paweł II kieruje do całej społeczności ludz-
kiej, rozwijając myśl zapisaną w Pierwszym Liście św. Jana: „Pi-
szemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna” (1 J 1, 4).

Ewangelia życia jest przeznaczona dla całej ludzkiej społecz-
ności. Działać na rzecz życia znaczy przyczyniać się do odnowy 
społeczeństwa przez budowanie wspólnego dobra. Nie można 
bowiem budować wspólnego dobra, jeśli się nie uznaje i nie chro-
ni prawa do życia, na którym się opierają i z którego wypływają 
wszystkie inne niezbywalne prawa człowieka.

„Lud życia” raduje się z tego, że może dzielić się swoją misją 
z wieloma innymi, dzięki czemu coraz liczniejszy staje się „lud 
dla życia”, a nowa kultura miłości i solidarności może wzrastać 
i służyć prawdziwemu dobru ludzkiego społeczeństwa.

Zakończenie Encykliki, w którym Ojciec Święty szczególnie 
zwraca się ku Maryi, zostało jakby rozpostarte na trzech filarach, 
którymi są trzy zdania wyjęte z Apokalipsy św. Jana, ostatniej 
księgi Pisma Świętego.

„Wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona 
w słońce” (Ap 12, 1). Ten tekst Jan Paweł II rozwija, mówiąc 
o macierzyństwie Maryi i Kościoła. Natomiast dla podkreślenia 
tego, że życie jest zagrożone przez moce zła, przytacza słowa: 
„I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, żeby skoro po-



rodzi, pożreć jej dziecię” (Ap 12, 4). Finisz jest jednak zwycięski 
i oświetla go blask zmartwychwstania: „A śmierci już odtąd nie 
będzie” (Ap 21, 4). 

Tak kończy się wielkie orędzie życia, jakie pozostawił nam 
Jan Paweł II w rozważanej encyklice Evangelium vitae.

Staraliśmy się omówić biblijne podstawy tej Encykliki, ogra-
niczając się zasadniczo do tych tekstów biblijnych, które Autor 
zastosował w tytułach poszczególnych części swego orędzia. 
Oczywiście na tym nie kończą się odniesienia Encykliki do tek-
stów biblijnych, które są także cytowane w innych miejscach. 
Jednak uwzględnienie ich wszystkich rozbudowałoby nadmier-
nie nasze rozważania, powodując w pewnym stopniu zatracenie 
głównego zrębu myśli papieskiej przez skupienie się na zbyt wie-
lu szczegółach. 

Przeprowadzone rozważania upoważniają nas w zupełności 
do stwierdzenia wielkiej roli myśli biblijnej w konstrukcji i re-
alizacji papieskiego pouczenia, jakim jest rozważana Encyklika, 
która – w stopniu większym niż którakolwiek z dotychczaso-
wych encyklik Jana Pawła II – jest papieską medytacją nad sło-
wem Bożym, a więc jest też zaproszeniem do wspólnej refleksji 
w wierze6.

6 M. Zięba OP, Jestem z wami. Kompendium twórczości i nauczania Karola 
Wojtyły – Jana Pawła II, Kraków 2010, s. 103.


