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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

 „Człowiek […] nie został stworzony jako byt nieruchomy i statyczny. Pierwszy jego 

opis biblijny przedstawia go jako stworzenie i obraz, określony w swej głębokiej 

rzeczywistości przez pochodzenie i podobieństwo, które o nim stanowią. Ale wszystko to 

wprowadza w istotę człowieka, mężczyzny i kobiety, zaczątek zadania oraz wymóg 

spełnienia go, zarówno indywidualnie, jak we dwoje. Zadaniem tym jest niewątpliwie 

panowanie nad stworzeniami, «uprawianie ogrodu»; ma to być wypełniane w ramach 

posłuszeństwa prawu Bożemu, a zatem w szacunku dla otrzymanego «obrazu», będącego 

wyraźną podstawą władzy panowania, przyznanej mu dla jego udoskonalenia”. 

 Jan Paweł II, Enc. Sollicitudo rei socialis, 30, w: Jan Paweł II, Encykliki, t. 1, Kraków 2006, s. 349. 

 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

 „Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, 

co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż wiarygodnym ludziom, 

którzy będą zdolni nauczać też innych. Bierz udział w trudach i przeciwnościach jako dobry 

żołnierz Chrystusa Jezusa. Nikt walczący po żołniersku nie wikła się w zabiegi około 

zdobycia utrzymania, żeby się spodobać temu, kto go zaciągnął. Również jeżeli ktoś staje do 

zapasów, otrzymuje wieniec tylko wtedy, gdy walczył przepisowo. Rolnik, który się trudzi, 

pierwszy powinien korzystać z plonów. Rozważaj, co mówię, albowiem Pan da ci 

zrozumienie we wszystkim. Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według 

Ewangelii mojej powstał z martwych. (...) Staraj się, byś sam stanął przed Bogiem jako godny 

uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy. Unikaj zaś 

światowej gadaniny; albowiem uprawiający ją będą coraz bardziej się zbliżać ku bezbożności. 

(...) uciekaj zaś przed młodzieńczymi pożądaniami, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, 

miłość, pokój – wraz z tymi, którzy wzywają Pana czystym sercem. unikaj natomiast głupich i 

niedouczonych dociekań, wiedząc, że rodzą one kłótnie. A sługa Pana nie powinien się 

wdawać w kłótnie, ale ma być łagodnym względem wszystkich, skorym do nauczania, 

zrównoważony” (2 Tm 2,1-9. 15-16. 22-24). 
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4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

 „Dorastające dzieci mają obowiązek i prawo wybrać zawód i stan życia. Powinny 

wypełniać te nowe zadania życiowe w zaufaniu do swoich rodziców, chętnie prosząc ich o 

opinie oraz rady i przyjmując je od nich. Rodzice powinni czuwać, by nie ograniczać swoich 

dzieci ani w wyborze zawodu, ani w wyborze współmałżonka. Obowiązek delikatności nie 

zabrania im, lecz wprost przeciwnie, zobowiązuje ich do pomagania dzieciom przez mądre 

rady, zwłaszcza wtedy gdy dzieci mają zamiar założyć rodzinę”. 

 KKK 2230, por. KKK 2218; 2219; 2227; 2224; 2223. 


