
КИМ Є ЛЮДИНА 
Наука, Філософія і Боже Об'явлення про людину 

о. Володимир  НЕСТЕРЕНКО 



НАУКА І ФІЛОСОФІЯ ПРО ЛЮДИНУ:  

 
Людина як найдоскональший  

біологічний механізм 

  

 Людина в будові свого тіла 

 і психіки є найвидатнішим  

 витвором Творця.  Все так  

 досконало збудовано і функціонує,  

 що навіть сучасна наука не встані пояснити  

 цю назвичайну таємницю, якою є людина.  

  

  



НАУКА І ФІЛОСОФІЯ ПРО ЛЮДИНУ:  

 
  

     Нервову систему людини  
    можна порівняти до   
    гігантського компютера,  
    якого навіть неможливо  
    уявити. Сам поверхневий 
шар мозку (кора мозку) складається із 12 млрд 
нервових клітин, а нервові волокна, що 
переплетують смугами ціле тіло людини, 
мають довжину біля 80 тис. км.  

 



НАУКА І ФІЛОСОФІЯ ПРО ЛЮДИНУ: 

Людина як істота розумна, вільна   

і здатна до любові 

 
 Те, що відрізняє людину від інших живих істот на 

землі (рослин, тварин) є те, що людина, окрім тіла, 
має ще інший надзвичайно важливий елемент – 
ДУШУ.  

 

 Душа є нематеріальною і не має якогось конкретного 
свого місця в тілі людини. Але душа є тим важливим 
елементом, який чинить людину істотою розумною, 
вільною, здатною до любові.  

 



НАУКА І ФІЛОСОФІЯ ПРО ЛЮДИНУ: 

 

 Істота розумна: людина мислить, передбачає, планує. 
Думає не тільки в категоріях матеріальних, але і 
духовних (про Бога ітд).  

 

 Людина є самосвідома свого  

існування і сенсу свого життя,  

свідома свої вчинків добрих 

чи злих. Жодна тварина чи  

Рослина не має таких властивостей.  

 

 Людина має душу й тому посідає вільну волю 
(властивість вирішувати). 

 

 



НАУКА І ФІЛОСОФІЯ ПРО ЛЮДИНУ: 

Камінь кинутий у ріку мусить впасти через силу 

земного тяжіння, а людина пригнічувана  

тяжкими обставинами життя не мусить  

деградувати і вбивати інших, щоб вижити.  

Людина здатна вибирати навіть в тяжких  

обставинах життя (св. Максиміліян Марія  

Кольбе). 

 



НАУКА І ФІЛОСОФІЯ ПРО ЛЮДИНУ: 

 Душа людська є тісно повязана із тілом, що  

можна виразити означення людини як  

«втілений дух» або «удуховлене тіло».  

Тобто, людина є духовно –  

тілесною єдністю.  

Тіло впливає на душу 

і навпаки (завжди при  

Приматі Духа).

 



НАУКА І ФІЛОСОФІЯ ПРО ЛЮДИНУ: 

в концтаборах витривали ті, що  

силою духа, силою волі підтримували 

при житті своє кволе, голодне тіло. 

Вартість людини залежить від  

того, хто домінує в людині –  

душа чи тіло.  

Чим більше ми є духовні,  

тим більше ми є людиною. 



НАУКА І ФІЛОСОФІЯ ПРО ЛЮДИНУ: 

Людина як істота статева 
 

 «Чоловіком і жінкою створив їх» - 

навчає св. Письмо. Від самого зачаття 

людина вже посідає свою стать –  

чоловічу чи жіночу.  

 

 Статевість в особливий спосіб проявляється в 

підлітковому періоді, коли виразно формуються і  

проявляються вторинні статеві ознаки відповідної статі, 

проявляються потяг і симпатія до протилежної статі.  

 



НАУКА І ФІЛОСОФІЯ ПРО ЛЮДИНУ: 

 

 Статевість не проявляється лише на рівні  

фізично- біологічному, але також на рівні  

психічному і духовному.  

Бо статевість, що є даром Бога,  

огортає цілу  людини, цілу особу.  

 



НАУКА І ФІЛОСОФІЯ ПРО ЛЮДИНУ: 

 

 У тварин статевість і статевий потяг діють  

автоматично, інстинктивно, а у людини є присутні  

виразний елемент свідомості, усвідомлення,  

елемент духовно-волітивний.  

 

 Людина здатна керувати  

своїм статевим потягом.  

 

 



НАУКА І ФІЛОСОФІЯ ПРО ЛЮДИНУ: 

Людина як істота суспільна 
 Людина зі своєї природи потребує  

спільноти, не може замкнутись в собі, 

бути самітнім острівцем.  

 

 Людей єднають різні суспільні поєднання:  

сімя, родина, приязнь, народ, любов,  

віра ітд. 

  

 Спільнота допомагає в якнайповнішій 

 реалізації людини.  

 

 



НАУКА І ФІЛОСОФІЯ ПРО ЛЮДИНУ: 

Людина як особа  

(християнський  персоналізм) 
 

 Не можна зрозуміти суті подружжя і сім’ї, якщо ми 

не зрозуміємо і відкриємо сутності людити, як 

особи. Треба пізнати її природу, гідність, її 

найглибші внутрішні прагнення і потреби.  

 



НАУКА І ФІЛОСОФІЯ ПРО ЛЮДИНУ: 

 Людина як істота релігійна 

 

Людина насамперед є покликана до 

любові, бо вона створена на образ 

Бога-Любові. І то не лише сама 

людина є Божим образом, але 

спільнота чоловіка і жінка, 

сотворена Богом, також 

віддзеркалює в собі образ Бога.  

 

 



НАУКА І ФІЛОСОФІЯ ПРО ЛЮДИНУ: 

 

 Існуючий в спільноті Трьох Осіб 

Бог, який є Любов, створив людину 

з любові і до любові.  

 



НАУКА І ФІЛОСОФІЯ ПРО ЛЮДИНУ: 

 Ми є створені таким чином, що  

шукаємо спільноти з іншими 

і ми здатні цю спільноту творити. 

 



НАУКА І ФІЛОСОФІЯ ПРО ЛЮДИНУ: 


