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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Dlatego nawet życie ludzkie, choć jest fundamentalnym dobrem człowieka, zyskuje sens 

moralny dopiero przez odniesienie do dobra osoby, którą zawsze należy afirmować dla niej samej: 

podczas gdy zabójstwo niewinnej ludzkiej istoty pozostaje zawsze niedozwolone, to oddanie 

własnego życia (por. J 15,13) dla miłości bliźniego lub na świadectwo prawdzie może być czynem 

dozwolonym i chwalebnym, a nawet obowiązkiem. W rzeczywistości więc jedynie przez 

odniesienie do tego, czym jest ludzka osoba jako «integralna jedność», to znaczy, dusza, która 

wyraża się poprzez ciało, i ciało formowane przez nieśmiertelnego ducha, można odczytywać ów 

szczególny ludzki sens ciała”. 

Jan Paweł II, enc. Veritatis splendor, 50, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 1, Encykliki, wyd. M, 

Kraków 2006, s. 484. 

 

„Życie, którym Bóg obdarza człowieka, jest czymś więcej niż tylko istnieniem w czasie. 

Jest dążeniem ku pełni życia; jest zalążkiem istnienia, które przekracza granice czasu: «bo dla 

nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – uczynił go obrazem swej własnej wieczności» 

(Mdr 2,23)”. 

Jan Paweł II, enc. Evangelium vitae, 34, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 1, Encykliki, wyd. M, 

Kraków 2006, s. 558. 

 

„Rodzina chrześcijańska, ożywiona i podtrzymywana nowym przykazaniem miłości, żyje 

gościnnością, szacunkiem, służbą każdemu człowiekowi, w którym zawsze dostrzega godność 

osoby i dziecka Bożego”. 

Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, 64, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 2, Adhortacje, wyd. M, 

Kraków 2006, s. 113. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Po czym Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich: „Bądźcie płodni 

i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. Wszelkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie ptactwo 

podniebne niechaj się was boi i lęka. Wszystko, co się poru sza na ziemi i wszystkie ryby morskie 

zostały oddane wam we władanie. Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na 

pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko. Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią 
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życia. upomnę się o waszą krew przez wzgląd na wasze życie - upomnę się o nią u każdego 

zwierzęcia. upomnę się też u człowieka o życie człowieka i u każdego o życie brata. Jeśli kto 

przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek został stworzony na 

obraz Boga. Wy zaś bądźcie płodni i mnóżcie się: zaludniajcie ziemię i miejcie nad nią władzę”. 

Potem Bóg tak rzekł do Noego i do jego synów: „Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym 

potomstwem, które po was będzie: z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze 

zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, 

z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie 

zgładzona wodami potopu żad na istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię 

(Rdz 9,1-16)”. 

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale 

wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest 

pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po 

imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za 

nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie 

znają głosu obcych». Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, 

co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 

Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie 

posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie 

i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. 

Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. 

Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce 

nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa 

i rozprasza; dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem 

i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje 

oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić 

i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, 

bo Ja życie moje oddaję, aby je [potem] znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie 

je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego 

Ojca». – I znów nastąpiło rozdwojenie między Żydami z powodu tych słów. Wielu spośród nich 

mówiło: «On jest opętany przez złego ducha i odchodzi od zmysłów. Czemu Go słuchacie?» Inni 

mówili: «To nie są słowa opętanego. Czyż zły duch może otworzyć oczy niewidomym?» (J 10, 1-
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21)”. 

Por. Rdz 21,14-19; Wj 20,1 3; Pwt 5,1 7; 30,15-18; 32,39; J 10,1-30; 15,12n. 

 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Każdy jest odpowiedzialny przed Bogiem za swoje życie, które od Niego otrzymał. Bóg 

pozostaje najwyższym Panem życia, jesteśmy obowiązani przyjąć je z wdzięcznością i chronić je 

ze względu na jego cześć i dla zbawienia naszych dusz. Jesteśmy zarządcami, a nie właścicielami 

życia, które Bóg nam powierzył. Nie rozporządzamy nimi (KKK 2280)”. 

Por. KKK 2258; 2270; 2519. 


