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WYMIARY CZŁOWIECZEŃSTWA 
 
Z czego składa się człowiek. Jesteśmy przecież czymś więcej niż tylko ciało. W poniższych rozważaniach 
postaram się odpowiedzieć na te pytania. 
 

a)  Natura człowieka 

Rozróżnia się dwie teorie mówiące o naturze człowieka, nazywa się je Dychotomia i Trychotomia.  

 

• Dychotomia  

Dychotomia jest twierdzeniem, że natura człowieka składa się z dwóch części, materialnej i 
niematerialnej. Wymiar materialny człowieczeństwa to różnorodne organy: krwiobieg, mózg, 
mięśnie, włosy, układ trawienny itp. Natomiast niematerialna część człowieka składa się z ducha, 
duszy, sumienia, woli, świadomośći itp.  

Jednakże to nie odpowiada całej złożoności natury człowieka. Nasz kościół stoi na stanowisku, że 
człowiek składa się z trzech części i o tym mówi Trychotomia: 

• Trychotomia 

Trychotomia (uznawana przez Kościół Misja Łaski) jest twierdzeniem, że człowiek składa się z 
ducha, duszy i ciała. 

• Paweł jasno rozróżnia trzy części natury człowieka 
1 Tes. 5:23 
23. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało 
niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa.(BW) 
Hebr. 4:12 
12. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające 
aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca;(BW) 

• Obrazem trójzłożonej natury człowieka jest klasyfikacja z 1 Kor. 2:14; 3:1-4 Gdzie 
przedstawione są trzy rodzaje ludzi: zmysłowi, cieleśni, duchowi. 

• Zmysłowy – grec. „psychikos” (naturalny, pochodzi od słowa „psyche” – dusza) 

• Cielesny – grec. „sarkikos” (ciało, cielesność, pochodzi od słowa „sarx” - ciało) 

• Duchowi – grec. „pneumatikos” (duch, duchowość, pochodzi od słowa „pneuma” – duch) 

1 Kor. 2:14 
14. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań 
głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać.(BW) 
1 Kor. 3:1-4 
1. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do 
niemowląt w Chrystusie. 2. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć 
nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie, 3. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro 
między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie 
postępujecie? 4. Albowiem jeśli jeden mówi: Ja jestem Pawłowy, a drugi: Ja Apollosowy, to 
czyż cieleśni nie jesteście?(BW) 

• Kolejnym argumentem przemawiającym za Trychotomią jest to, że człowiek jest stworzony na 
obraz Boga. Człowiek w swej naturze jest troisty, ma ducha, duszę i ciało. Również psychologia 
przyznaje, że człowiek składa się z trzech elementów: materialnego, psychicznego i duchowego. 
Jesteśmy czymś więcej niż tylko ciałem, czymś więcej niż tylko umysłem i czymś więcej niż 
duchem. Zostaliśmy stworzeni jako „trójca” ciała, duszy i ducha.  

• Duch Święty działa poprzez ludzkiego ducha, nie duszę. Mamy intuicję duchową – jesteśmy 
świadomi Boga. 
Rzym. 8:16 
16. Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.(BW) 
 
 



ANTROPOLOGIA  WYMIARY CZŁOWIECZEŃSTWA 

KOŚCIÓŁ EWANGELICZNY MISJA ŁASKI W WARSZAWIE 
www.ggwo.pl   

• Dusza może być zgubiona, duch nie. 
Mat. 16:26 
26. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę 
poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?(BW) 

• Nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Świątynia składała się z 3 części: przedsionek, 
miejsce święte i miejsce najświętsze. Jest to obraz trójzłożonej natury człowieka. 

• Ciało – przedsionek – to co zewnętrzne 

• Dusza – miejsce święte – tam służymy Bogu, nasza aktywność 

• Duch – miejsce najświętsze – społeczność z Bogiem 

1 Kor. 6:19 
19. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i 
którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?(BW) 
 

• Wartość trychotomii dla człowieka 

Co osiągamy przez trójzłożoność naszej natury? 

• Dzięki duchowi  – jesteśmy świadomi Boga 

• Dzięki duszy – jesteśmy świadomi siebie 

• Dzięki ciału – jesteśmy świadomi świata materialnego 

 

b)  Budowa człowieka: 

• Ciało (materialna część człowieka):  wzrok, słuch, dotyk, smak, węch  

• Dusza (niematerialna część człowieka):  umysł, emocje, wola, sumienie, samoświadomość 

• Dusza – „nefesz”, „psyche” 

• dzięki niej myślimy, podejmujemy decyzję, odczuwamy 

• jest tym kim jesteśmy – dzięki duszy jesteśmy świadomi siebie 

• Jest ważnym punktem koncentracji w procesie duchowego odkupienia i wzrostu 

• Jest istotą człowieka, odnosi się i nawiązuje do świadomości ludzkiego „ja” 

• Duch (niematerialna część człowieka): wrażliwość na obecność Boga, intuicja duchowa 

• Duch – „ruach”, pneuma” 

• Dzięki duchowi  – jesteśmy świadomi Boga 

• Odnosi się do życia duchowego i do Boga 

• Jest ożywiony przez Boga w momencie zbawienia (ludzie nie zbawieni mogą być religijni, 
zachwycać się obrządkami religijnymi, zapachem kadzideł, ale to nie ma nic wspólnego z 
wrażliwością na Boga. Dopiero w momencie nowonarodzenia Bóg ożywia naszego ducha) 

• Jest miejscem, w którym uświadamiamy sobie naszą społeczność z Bogiem i tam    
gromadzimy Słowo Boże 

• Gdy jesteśmy pełni Ducha Świętego, nasz duch kontroluje naszą duszę i ciało 

• Intuicja duchowa – wrażliwość duchowa na to co dzieje się wokół nas, na prowadzenie 
Boże. Duch sprawia, że mimo iż ciało i rozum mówią nie, my mamy pokój od Boga i 
przekonanie by coś robić. 

• W duchu oddajemy Bogu chwałę, nie w świątyniach 
Jan. 4:23-24 
23. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu 
cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. 
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24. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w 
prawdzie.(BW) 

• Dzięki duchowi mam duchowe poznanie, które nie jest osiągalne w ciele czy duszy. Mogę 
słyszeć głos Boga , ktoś, kto ma nieożywionego ducha, może mieć wiedzę teologiczną, ale to 
nie zmieni jego życia. Ktoś taki może nie rozumieć gdy mówisz mu o Bogu i tym co zrobił w 
Twoim życiu. 
 1 Kor. 2:9-15 
9. Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca 
ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. 10. Albowiem nam 
objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. 11. Bo któż 
z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest 
Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. 12. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz 
Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. 13. Głosimy 
to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, 
przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. 14. Ale człowiek zmysłowy nie 
przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich 
poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. 15. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, 
sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. (BW) 
 

c) Pięć sfer funkcjonowania człowieka: 

Każdy człowiek nie może funkcjonować tylko w sferze materialnej, funkcjonuje także w innych 
sferach: 

• DUCHOWA: jeśli nie jest zaspokojona, pojawiają się psychiczne i duchowe problemy np. brak 
satysfakcji, przebaczenia, wewnętrznego zadowolenia, pokoju w sercu. (Nawet sławni i bogaci , 
którzy poświęcili całe życie, by budować sferę materialną zaniedbując inne dziedziny życia 
popełniają samobójstwa) 

• INTELEKTUALNA: (nie chodzi tu o iloraz inteligencji, lecz sposób w jaki myślisz) grzech 
wykrzywił ludzkie myślenie w wyniku czego sposób myślenia jest diametralnie różny od Bożego 
Izaj. 53:6 
6. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, (BW) 

• WOLICJONALNA: oznacza swobodę wyboru jaką mamy i także ta swoboda została 
wykrzywiona. Ludzie pragną być całkowicie niezależni i taką postawę utożsamiają z wolnością 
– lecz nie jest to prawdziwa wolność. 

• EMOJONALNA: istnieją w nas dobre i złe uczucia. Trzy najbardziej kłopotliwe to chowanie 
urazy, poczucie winy, niepokój. Tłumienie negatywnych uczuć jest najgorszym rozwiązaniem. 
Co należy zrobić? Spotkać się z Jezusem i oddać mu je. (Emocje, które podważają prawdziwość 
Bożych obietnic, są grzechem.) 

• FIZYCZNA: żadne ludzkie ciało nie funkcjonuje doskonale. Zaburzenia fizjologiczne mogą 
wywołać problemy psychologiczne.  

 

d) Potrzeby człowieka 

Każdy człowiek ma potrzeby i próbuje je w jakiś sposób zaspokoić, lecz pojawia się problem, gdy 
ludzie w niezależny i rozpaczliwy sposób próbują zaspokoić swoje potrzeby i ROBIĄ TO BEZ UDZIAŁU 
BOGA!  

• Pobudką tych usiłowań jest szatan, który kłamie, że jest to możliwe 

• Także błędne przekonania popychają człowieka do błędnego celu. Błędny cel nie zaspokaja 
potrzeb i wywołuje negatywne emocje. 

• Np.: myślałem, że gdy będę bogaty, to nie będę bał się przyszłości. Osiągam bogactwo i 
okazuje się, że w moim sercu jest jeszcze większy niepokój.  

Istotą Bożego projektu było to, że stworzył człowieka w taki sposób, że nie może on normalnie 
funkcjonować bez Boga. Nie jest przystosowany do tego, aby istnieć i rozwijać się bez poznania 
swego Stwórcy. Podobnie owca nie może przeżyć bez swego pasterza 
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• Najważniejsze duchowe potrzeby człowieka to: 

1. Poczucie bezpieczeństwa. Nie potrafimy żyć w stałym zagrożeniu lub niepewności. 

2. Poczucie własnej wartości. Muszę znać swą wartość, aby:  

• nie żyć w kompleksach 

• nie próbować poniżać innych 

• utrzymać się w granicach przyjętych norm (np. zgwałcona kobieta może stać się nawet 
prostytutką. Przyczyna: całkowity brak poczucia własnej wartości.)  

3. Poczucie własnego znaczenia. Jestem potrzebny Bogu i ludziom. Liczy się to, czy jestem czy 
mnie nie ma. Mam swoje miejsce w planie Boga i w Jego Kościele. Mam zadanie do wykonania. 
Diabeł chce, abym myślał, że jeśli mnie zabraknie, to nikt nawet tego nie zauważy.  

4. Poczucie miłości – wiedzieć, że jest się kochanym. 

 

Podsumowując rozważania o Antropologii, przyjrzyjmy się jakie są różnice pomiędzy stworzeniem 
a ewolucją: 

 

STWORZENIE EWOLUCJA 

Człowiek stworzony ma ogromną wartość prze Bogiem Stwórcą 
– jesteś wyjątkowy, cenny, masz wspaniały cel w życiu 

Ps. 139:14 
14. Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. 

Cudowne są dzieła twoje I duszę moją znasz dokładnie. (BW) 
 

Jesteś tylko kolejnym trybikiem w 
postępującej ewolucji 

Człowiek jest odpowiedzialny przed stwórcą, ale też może 
znaleźć w nim oparcie. Ze wszystkim możesz zwrócić się do 

kochającego Ojca, który dał Ci życie. 

Hebr. 4:16 
16. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, 

abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w 
stosownej porze. (BW) 

 

Człowiek najwyższym z ogniw 
ewolucji, ale dopada go kosmiczna 

samotność. 

Gdy człowiek upadnie, Bóg Stwórca może go podnieść 

1 Piotr. 5:10 
10. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej 

chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach 
waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na 

trwałym postawi gruncie. (BW) 
 

W ewolucji gdy upadniesz – 
zginiesz, przetrwa najsilniejszy. 

 
Pomyśl, jak wiele daje nam przeświadczenie, że jest Stwórca, dał Ci życie, który kocha, który dał Swego 
Syna, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne (Jn 3:16)!!! 
 


