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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, 

jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, 

jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego 

uczestnictwa. I dlatego właśnie Chrystus-Odkupiciel, jak to już zostało powiedziane, «objawia  

w pełni człowieka samemu człowiekowi». To jest ów − jeśli tak wolno się wyrazić − ludzki 

wymiar Tajemnicy Odkupienia. Człowiek odnajduje w nim swoją właściwą wielkość, godność  

i wartość swego człowieczeństwa. Człowiek zostaje w Tajemnicy Odkupienia na nowo 

potwierdzony, niejako wypowiedziany na nowo. Stworzony na nowo! «Nie ma już Żyda ani 

poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, wszyscy 

bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie» (Ga 3,28). Człowiek, który chce zrozumieć 

siebie do końca − nie wedle jakichś tylko doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych,  

a nawet pozornych kryteriów i miar swojej własnej istoty − musi ze swoim niepokojem, 

niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do 

Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść z sobą samym, musi sobie «przyswoić», zasymilować całą 

rzeczywistość Wcielenia i Odkupienia, aby siebie odnaleźć. Jeśli dokona się w człowieku ów 

dogłębny proces, wówczas owocuje on nie tylko uwielbieniem Boga, ale także głębokim 

zdumieniem nad sobą samym. Jakąż wartość musi mieć w oczach Stwórcy człowiek, skoro 

zasłużył na takiego i tak potężnego Odkupiciela (por. hymn Exsultet z Wigilii Wielkanocnej), 

skoro Bóg «Syna swego Jednorodzonego dał», ażeby on, człowiek «nie zginął, ale miał życie 

wieczne» (por. J 3,16). Właśnie owo głębokie zdumienie wobec wartości i godności człowieka 

nazywa się Ewangelią, czyli Dobrą Nowiną. Nazywa się też chrześcijaństwem. Stanowi  

o posłannictwie Kościoła w świecie − również, a może nawet szczególnie − «w świecie 

współczesnym». Owo zdumienie, a zarazem przeświadczenie, pewność, która w swym głębokim 

korzeniu jest pewnością wiary, ale która w sposób ukryty ożywia każdą postać prawdziwego 

humanizmu — pozostają najściślej związane z Chrystusem”. 

Jan Paweł II, enc. Redemptor hominis, 10, w: tegoż, Encykliki, t. 1, wyd. Wydawnictwo św. B.M. 
Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1996, s. 15. 
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„Prawda chrześcijańskiego Objawienia, którą znajdujemy w Jezusie z Nazaretu, pozwala 

każdemu przyjąć «tajemnicę» własnego życia. Jako prawda najwyższa, w niczym nie naruszając 

autonomii istoty stworzonej i jej wolności, zobowiązuje tę istotę do otwarcia się na transcendencję. 

Relacja między wolnością a prawdą osiąga tu swój szczyt, dzięki czemu możemy w pełni 

zrozumieć słowa Chrystusa: «poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli» (J 8,32)”.  

Jan Paweł II, enc. Fides et ratio, 13, w: tegoż, Encykliki, t. 2, wyd. Wydawnictwo św. B.M. 
Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1996, s. 839. 

 

„Przyjaciele, z pewnością zgodzicie się ze mną, iż wartości te są szczególnie ważne dla 

właściwego ukształtowania ludzi młodych, którzy często wystawiani są na pokusę traktowania 

życia jako towaru. Mają oni zresztą zdolność samokontroli – traktują przecież sport, sztukę, studia 

wyższe jako rodzaj wyzwania. Czyż nie jest prawdą, że kiedy ukazujemy młodym ludziom wielkie 

ideały, wielu z nich, z szacunku dla samych siebie i w trosce o innych, skłania się ku ascetyzmowi 

i przestrzeganiu zasad moralnych? Rozkoszują się darem stworzenia i są urzeczeni transcendentną 

tajemnicą. W tej kwestii zarówno szkoły wyznaniowe, jak i państwowe mogłyby uczynić jeszcze 

więcej dla ukształtowania każdego młodego człowieka pod względem duchowym”.  

Benedykt XVI, Łączy nas pragnienie pokoju i poszukiwanie sensu życia. Spotkanie 
międzyreligijne w sali kapituły St. Mary's Cathedral, (XXIII ŚDM w Sydney, 18 lipca 2008), 
[online:] 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/sdm2008_mreligijne_180720
08.html [dostęp: 17.07.2019]. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich 

należy królestwo niebieskie. 

Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu 

mówią kłamliwie wszystko złe na was. 12 Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/sdm2008_mreligijne_18072008.html
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/sdm2008_mreligijne_18072008.html
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jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami (Mt 5,3-12)”.  

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Bóg bowiem stworzył nas, byśmy Go poznawali, służyli Mu, miłowali Go, i w ten sposób 

doszli do raju. Szczęście czyni nas „uczestnikami Boskiej natury,, (2 P 1,4) i życia wiecznego. 

Wraz z nim człowiek wchodzi do chwały Chrystusa i do radości życia trynitarnego. Takie 

szczęście przekracza zrozumienie i siły samego człowieka. Wypływa ono z darmo danego daru 

Bożego. Dlatego właśnie nazywa się je nadprzyrodzonym, tak jak łaskę, która uzdalnia człowieka 

do wejścia do radości Bożej (KKK 1721-1722)”. 

Por. KKK 1763-1775. 
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