
Moje życie, 
moje wybory.

Hierarchia wartości.
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Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście.
Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, 

i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy,
abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju,

który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz,
zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im -

oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, 
niedługo zabawicie na ziemi, 

którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. 
Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, 

kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo.
Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, 

miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego;
bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, 

którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: 
Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi 

(Pwt 30, 15-20).
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Aksjologia
(gr. aksios – cenny + logos – nauka)

nauka o wartościach.

Wartość
cecha przysługująca danej rzeczy,

przypisywana jej przez podmiot dowolnie 
lub zgodnie z przyjętymi w danej kulturze normami.

A. Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, 
PAX, Warszawa 2001.
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Nasza hierarchia wartości

                                           Hedonistyczne 
Duchowe                                         

                                 ?            Witalne     

  Utylitarne                                        
                           Religijne
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Hierarchia wartości
według Maxa Schelera (1874-1928)

Religijne
Duchowe
Witalne

Utylitarne
Hedonistyczne

Scheler Max, [w:] Słownik filozofii, KNW, Kraków 2009. 
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Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: 
Jeśli kto chce pójść za Mną, 

niech się zaprze samego siebie, 
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. 

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; 
a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. 

Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, 
choćby cały świat zyskał, 

a na swej duszy szkodę poniósł? 
Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?

Albowiem Syn Człowieczy 
przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, 

i wtedy odda każdemu według jego postępowania
(Mt 16, 24-27).
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