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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1.  NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Pytanie dotyczące stworzenia rodzi się w umyśle każdego człowieka, tak prostego jak  

i uczonego. Można powiedzieć, że współczesna nauka powstała w ścisłym powiązaniu z biblijną 

prawdą o stworzeniu, nawet jeśli nie zawsze pozostawała z nią w idealnej harmonii. Dziś, gdy 

została lepiej wyjaśniona kwestia wzajemnych stosunków pomiędzy prawdą naukową i religijną, 

bardzo wielu uczonych, choć słusznie podnosi niebagatelne problemy, związane np. z teorią 

ewolucji żywych organizmów, a zwłaszcza człowieka, lub z immanentną celowością przemian 

zachodzących we wszechświecie, to w coraz większym stopniu podziela i darzy coraz większym 

szacunkiem to, co na temat stworzenia mówi wiara chrześcijańska. W ten sposób otwiera się 

przestrzeń dla pożytecznego dialogu pomiędzy dwojakim podejściem do rzeczywistości świata 

człowieka, które pomimo lojalnie uznawanej odmienności, w głębszej swej warstwie zgodne są, co 

do tego samego człowieka, który został stworzony – jak czytamy na pierwszych stronach Biblii – 

«na obraz Boży», a więc jako rozumny i inteligentny «pan» świata”. 

Jan Paweł II, Audiencja generalna, 8.01.1986, Wierzę w Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, w: Jan 

Paweł II, Nauczanie papieskie, IX, 1, 1986, Poznań 2005, s. 19-20. 

 

„Stosunek człowieka do pracy i zadań ziemskich bardzo się zmienił. W starożytności 

ideałem było uwolnić się od pracy i starań ziemskich, a czas wolny poświęcić prawdzie. 

Zajmowanie się sprawami przyziemnymi wydawało się ciężarem i odwróceniem uwagi od spraw 

istotnych. Człowiek dzisiejszy patrzy na służbę światu z pewnego rodzaju religijną żarliwością. Za 

nic ma ucieczkę od świata i nie docenia czasu swobody. Szansę człowieka widzi w możliwości 

zmienienia oblicza ziemi, wykorzystania jej zasobów, uczynienia z niej wygodnego mieszkania”.   

Elementarz Benedykta XVI [Josepha Ratzingera] dla pobożnych, zbuntowanych i szukających 

prawdy, wybrał i oprac. M. Zawada, Kraków 2008, s. 27-28. 

„Aby zaproponować zdrowe relacje ze stworzeniem, jako wymiar integralnego osobistego 

nawrócenia, przypomnijmy wzór świętego Franciszka z Asyżu. Wymaga to również 

rozpoznawania własnych błędów, grzechów, wad, lub zaniedbań i nawrócenia się całym sercem, 

wymaga przemiany wewnętrznej. Biskupi Australii potrafili wyrazić nawrócenie w terminach 

pojednania ze stworzeniem: «By osiągnąć to pojednanie, musimy przeanalizować nasze życie  

i poznać, jak zaszkodziliśmy Bożemu stworzeniu naszymi działaniami i niezdolnością do 
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działania. Musimy doświadczyć nawrócenia, przemiany serca»”. 

Franciszek, enc. Laudato si’, 218. 

4.2.  PISMO ŚWIĘTE 

„Przypatrzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów,  

a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was, martwiąc się, 

może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się martwicie? 

Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet 

Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, 

które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej 

was, ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? Co będziemy 

pili? Czym będziemy się przyodziewali? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec 

wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga  

i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro,  

bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy”  

(Mt 6,26-34). 

Por. Mdr 43,13-33. 

4.3.  KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

337. „Bóg sam stworzył świat widzialny w całym jego bogactwie, jego różnorodności  

i porządku. Pismo Święte przedstawia symbolicznie dzieło Stwórcy jako ciąg sześciu dni Boskiej 

«pracy» która kończy się «odpoczynkiem siódmego dnia»” (Rdz 1, 1-2,4). 

Por. KKK 338; 339; 340. 

 

 


