
                                     I.     BÓG   OJCIEC   wychowawcą  człowieka 
 
 
                   1. Powołanie Abrahama i Mojżesza 
 
                     
                    Chrześcijański  system wychowania ma swoje korzenie w judaiźmie. Na kartach 
Pisma świętego Starego Testamentu znajdujemy kronikę bardzo osobistego związku Boga z 
narodem wybranym i z jego przedstawicielami. 
                     Pierwszym aktem owego osobistego stosunku Boga do swego ludu było 
przymierze. Na mocy tego przymierza Izrael ma być ludem świętym, a Bóg bierze Izraela na 
swoją szczególną własność. Do Abrahama Bóg mówi:" Przymierze moje, które zawieram 
pomiędzy Mną a tobą oraz twoim potomstwem będzie trwało z pokolenia na pokolenie jako 
przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim, a potem twego potomstwa. I oddaję tobie i 
twym przyszłym pokoleniom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na 
wieki i będę ich Bogiem" ( Rdz. 17,7-8). Zobowiązanie zaś do świętości jako warunek 
przymierza widzimy w słowach Boga do Mojżesza:" Lecz wy będziecie Mi królestwem 
kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom" ( Wj 19,6). 
                     W przymierzu i sposobie obecności Boga ze swoim ludem zaczyna być 
widoczna pedagogia przymierza. Bóg przed przekazaniem Dekalogu Mojżeszowi daje się 
poznać jako Ten, który jest ze swoim ludem. Nazwał siebie Bogiem Abrahama, Izaaka i 
Jakuba gdy mówił:" Tak powiesz Izraelitom: Jestem, Bóg Ojców waszych, Bóg Abrahama, 
Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was" ( Wj 3,16; por. Wj 4,5). To wyrażenie:" Bóg 
Abrahama, Izaaka i Jakuba "... wskazuje na Boga, który w okresie nomadycznego życia 
patriarchów wędruje z nimi, prowadzi ich, opiekuje się nimi, komunikuje im swoją wolę za 
pomocą słowa. Odpowiedzią zaś na to słowo jest zawierzenie patriarchów, którzy wierzą 
słowu Boga i przyjmują je ponieważ ustawicznie doświadczają pomocy i opieki Boga. 
                      Taki sposób obecności Boga jeszcze mocniej jest wskazany, gdy przez 
Mojżesza objawia narodowi swoje imię:" Jestem ,który jestem." Imię to oznacza:" Jestem 
Bogiem dla was, Bogiem darującym się wam." Bóg objawia w ten sposób, że jest dla swego 
ludu. Objawia, że do Jego istoty należy gotowość wejścia w relację wspólnoty ze swoim 
ludem. Ten rodzaj obecności Boga i Jego istnienie dla człowieka bywa określane jako 
proegzystencja Boga. 
                      Księga Wyjścia obecność tę ukazuje w przepięknym obrazie:" A Pan szedł 
przed nimi podczas dnia jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą podczas nocy zaś jako słup 
ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy " ( Wj 13,21 - 22). 
                      Relacja Boga z Narodem Wybranym, z grupami osób, czy też poszczególnymi 
osobami jest wyrażona na kartach Starego Testamentu w ponad stu miejscach za pomocą 
formuły " być z ". W świetle doświadczeń na konkretnym szlaku wędrówki całą swoją 
historię odczytywali jako nomadyczne bycie w drodze. Życie nomadyczne było obrazem i 
lekcją przemijania, wizją życia jako ustawicznej wędrówki, dążenia ku temu co jest jeszcze 
do spełnienia. Bóg wychowuje człowieka, chce, aby on mógł się rozwijać w ciągłym 
wychodzeniu ku przyszłości, aż do pełnej z Nim wspólnoty. Wytwarza to swoistą duchowość 
człowieka otwartego na Nieskończoność i etykę życia, które widzi się nie tylko w 
perspektywie przemijania, ale i odpowiedzialności przed Bogiem. 
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2. Prowadzenie narodu wybranego do Ziemi Obiecanej  
 

   
                     Pedagogia Boga objawia się także podczas wędrówki przez pustynię. Dziełu 
wychowania narodu miał służyć cały szereg wydarzeń związanych z wyprowadzeniem 
pokoleń Jakuba z niewoli egipskiej i ich 40 - letnim prowadzeniem na pustyni. Chodziło nie 
tylko o dojście do konkretnego miejsca, ale i o stworzenie nowego człowieka, wolnego od 
mentalności poddaństwa i niewoli. Wędrówka przez pustynię miała specjalny cel : nie tylko 
nauczyć lud zaufania do Boga, ale i utrwalić w nim świadomość wielkiej godności Izraela 
wynikającej z wybraństwa. Bóg chce przez doświadczenie na pustyni wypróbować 
wewnętrzne nastawienie ludu. Wiara i posłuszeństwo są prawdziwe tylko wtedy, gdy 
człowiek ufa Bogu dlatego, że wybrał Go sobie na fundament swojego życia. 
                     Pełna mądrości pedagogia Boża wykorzystała czas na pustyni na przygotowanie 
ludu do życia w ziemi Kanaan. Był to czas potrzebny, by wymarło pokolenie łatwizn 
wyniesionych z Egiptu a wyrosło nowe pokolenie, zahartowane na pustyni. Bóg jako 
najlepszy wychowawca jest w czasie tej próby blisko swojego ludu, ponieważ dla osiągnięcia 
celu wychowania potrzebna jest stała obecność wychowawcy przy wychowanku oraz 
stopniowe wdrażanie go w przestrzeganie praw i nakazów:" Posłuchaj rady, przyjmij naukę, 
abyś był mądry w przyszłości" ( Prz 19,20). 
                     W tym prowadzeniu Izraela przez pustynię Bóg podobny jest do dobrego ojca 
wychowującego swojego syna:" Widziałeś też i na pustyni: Pan niósł cię, jak niesie ojciec 
swego syna, całą drogę, którą szliście, aż dotarliście do tego miejsca." ( Pwt 1,31). Księga 
Powtórzonego Prawa zachęca do zachowania w pamięci tej wychowawczej troski Boga:" 
Uznaj w sercu, że jak wychowuje człowiek swego syna ,tak Pan, Bóg twój wychowuje 
ciebie"( Pwt 8,5). 
 
 

3.   Dekalog drogowskazem dla wszystkich narodów 
 
 

                      Bóg prowadzi swój lud przez tak wielkich wychowawców jakimi byli 
patriarchowie: Abraham, Jakub, Józef. Szczególną rolę w wychowaniu narodu odegrał 
Mojżesz. Przez niego Bóg objawił swemu ludowi na Synaju przykazania, które dawały mu 
możliwość życia przed Jego obliczem. 
                      Szczególne znaczenie wychowawcze miało więc przestrzeganie Prawa, które 
Bóg dał ludowi i które było wyrazem miłości Boga do niego. Dekalog odgrywał w życiu tego 
ludu centralną i pierwszoplanową pozycję. 
                       W świetle Przymierza rozumianego jako relacja i jako trwała więź 
pokrewieństwa, przykazania Dekalogu stały się szczególnymi normami porządkującymi 
stosunek człowieka do Boga i do drugiego człowieka. Ich wartość jest nieprzemijająca. 
Dekalog stał się nie tylko kodeksem etycznym, ale i podstawą systemu wychowania i to nie 
tylko w Izraelu, ale wszedł w dziedzictwo teorii i praktyki wychowawczej ludzi niemal 
wszystkich kręgów kulturowych. Widzimy więc, że Bóg na kartach Starego Testamentu dał 
się poznać jako wychowawca, jako Ojciec miłujący i wprowadzający swoje dziecko w życie. 
Podstawowym prawem tego wychowania staje się przykazanie miłości: Nie będziesz żywił w 
sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego 
powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale 
będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego ( Kpł 19,17 - 18).  
                        Biblijny ideał Boga wychowawcy nie przeżył się i będzie zawsze aktualny. 
Aktualność ta odnosi się przede wszystkim do wychowania człowieka wieku dorastania. 
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Wtedy szczególnie potrzebna jest owa bliskość, bycie z. Ten rodzaj wychowawczej obecności 
z młodymi w trudzie ich dorastania jest realizacją pedagogii Przymierza. Wychowawca jest 
wezwany, aby na wzór Boga Przymierza był z młodymi. 
                         Wychowawczy model Boga, który jest ze swoim ludem, obecny na kartach 
Starego Testamentu, był zapowiedzią pełnego i ostatecznego objawienia się Boga jako Ojca w 
Jezusie Chrystusie. Był też zapowiedzią nowych relacji wychowawczych, w których człowiek 
przeżywa swoje synowskie oddanie i dorasta do udziału w darze zbawienia. 
 
 

 
 
 

                  II.       Nowe  wychowanie  w  Jezusie  Chrystusie 
 
 
 

1. Kazanie na górze 
 
 
Jezus Chrystus jest przede wszystkim Synem Bożym,  

który dokonał dzieła zbawienia człowieka przez swą mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Jego 
posłannictwo osiąga kulminacyjny punkt w głoszeniu Dobrej Nowiny zapowiadającej 
Królestwo Boże. Jezus nie tylko głosi i zapowiada, ale ogłasza prawo tego Królestwa w 
Kazaniu na górze i podaje warunki jego osiągnięcia. Kazanie na górze podaje zasady tego 
nowego prawa, stanowi jednocześnie podstawę pedagogii Nowego Przymierza, bo Jezus 
Chrystus był kontynuatorem pedagogii Boga objawionej na kartach Starego Testamentu. 
                                  W swoim nauczaniu dał podstawy do budowy zwartego systemu 
poglądów na świat i człowieka. Z Ewangelii ludzie mogą czerpać odpowiedź na 
najważniejsze pytania o sens życia, świata i człowieka. Aprobując wartości zawarte w Prawie 
Starego Przymierza, Jezus wskazuje na wartości wyższe:" Jeśli chcesz być doskonały, idź, 
sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź 
za Mną ( 19,21). Jezus Chrystus głosi możliwość nawrócenia i zmiany postępowania ; mówi 
więc o możliwości przemiany w człowieku, o możliwości przejścia człowieka ze zła ku 
dobru, a więc moralnego odrodzenia. W każdym człowieku dostrzegał wielkość i starał się 
wydobyć ją z najbardziej zatwardziałego grzesznika. 
                                  Całość moralnej doktryny Chrystus wyraża i streszcza w przykazaniu 
miłości Boga i bliźniego:" Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą 
swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie 
podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego."( Mt 22,37 - 40 
). 
                                  W Kazaniu na górze Jezus ogłosił, że miłość ta odnosi się do wszystkich 
ludzi, nie wyłączając nieprzyjaciół:" Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, 
którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie" ( Mt 5,44-
45). 
                                   Program wychowawczy Jezusa Chrystusa to miłość polegająca na 
pełnieniu dobrych czynów, obejmująca wszystkich bez wyjątku i poświęcenie dla drugich. 
Tego Jezus wymaga od swoich uczniów. Miłość jest podstawową normą moralną pedagogii 
Ewangelii. 
                                   Prawo miłości jako zasada odniesienia do drugiego człowieka i 
podstawa wychowania była dla współczesnych Jezusowi czymś nowym; dla pogan czymś 
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wywołującym sprzeciw i powód do odrzucenia nauki Jezusa. Nowość głoszonej nauki Jezusa 
polega na tym ,że On nie tylko ją głosił, ale sam to prawo wypełnił i to w całym jego 
radykaliźmie tzn. aż po śmierć krzyżową. 
                     Miłość Chrystusa i Jego Ewangelia kształtują nie tylko nauczanie, ale i życie 
pierwszych chrześcijan. Dają one podstawę pod nowy system i model wychowania 
praktykowany przez chrześcijaństwo. 
 
 

2. Publiczne nauczanie Jezusa 
 
                      
                     Jezus od początku swej misji był świadom, że jest nauczycielem i 
wychowawcą:" wy Mnie nazywacie " Nauczycielem" i " Panem" i dobrze mówicie, bo nim 
jestem" ( J 13,13). 
                     Jako wychowawca powołał uczniów, postawił im wymagania, mówił o sobie, że 
jest Synem Bożym, że jest ściśle złączony z Bogiem w działaniu, w mocy i chwale. Z jednej 
strony jest On tym, który pozwala dysponować sobą przez wolę Ojca ( J 5,19), jest całkowicie 
posłuszny ( Flp 1,9), całkowicie otwarty na wychowanie. Z drugiej strony jest On jedno z 
Ojcem, jest między nimi " wzajemna immanencja", najgłębsze poznanie. On objawia oblicze 
Ojca:" Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca"( J 14,9). Jezus jest więc wychowywany w 
duchu słów autora listu do Hebrajczyków:" A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa 
przez to, co wycierpiał. A GDY WSZYSTKO WYKONAŁ STAŁ SIĘ SPRAWCĄ 
WIECZNEGO ZBAWIENIA DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY Go słuchają" ( Hbr 5, 8-9). 
Jezus jest wychowawcą przez to, że wychowuje ludzi do uczestnictwa w tym posłuszeństwie, 
którego stał się Pośrednikiem. Jest więc wychowawczym modelem stosunku ludzi do Boga i 
ludzi między sobą. 
                       Jezus Chrystus był wychowawcą w znaczeniu dosłownym i najbardziej 
realnym. Jako Bóg - człowiek był wychowawcą doskonałym. Jako człowiek mógł zniżyć się 
do poziomu ludzi, jako Bóg głosił normy niepodważalne i absolutne. 
                       Jezus Chrystus był i jest wychowawcą gdyż wychowuje człowieka przez 
działanie łaski, przez to, że nieustannie prowadzi i zbawia człowieka przez jego udział w 
życiu sakramentalnym Kościoła. Jest źródłem łaski kształtującej człowieka. 
                        Jezus jest Nauczycielem, który sam doskonale wypełnił wychowawcze 
orędzie, które głosił. Jest więc modelem i wzorem dla każdego człowieka. Wszystkich, którzy 
chcą pójść za Nim, wzywał do naśladowania Go poprzez odniesienie zwycięstwa nad sobą:" 
Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech 
mnie naśladuje" ( Mt 16,24). 
 
 

3. Wychowawcze  oddziaływania  wiary  w  Jezusa  Chrystusa 
 
 
 
                   Siłą wychowawczą i oparciem jest wiara w Jezusa Chrystusa. W związku z tym 
A. Vergote wyróżnia następujące momenty wychowawczego oddziaływania w Jezusa 
Chrystusa: 
 
A) Jezus Chrystus nadaje sens życiu 
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                   Żywa obecność Kogoś, kto kocha, potwierdza i umacnia człowieka w jego 
własnej godności, w zaufaniu do siebie, do innych i do życia. Wiara i pragnienie wspólnoty z 
Bogiem jest tym elementem mistycznym, który daje człowiekowi dogłębne poczucie 
szczęścia. 
 
B) Jezus swoim życiem i słowem wskazuje na postawę etyczną 
 
                     Ten aspekt sprawy jest ważny dla rozwoju młodzieży. Młody człowiek chce być 
wartościowy, mieć znaczenie, dostęp do prawdy, chce panować. Wobec dorosłych jest 
nieufny i krytyczny, ale mimo to oczekuje od nich światła oraz pewnych zasad orientujących 
w życiu, zdolnych wyzwolić go z pewnego zamieszania, jakie w jego życie się wkrada. 
 
C) Jezus stawia etyczne zasady 
 
                     Etyczne zasady Ewangelii, które Jezus głosi, mogą pociągać młodego człowieka 
i mogą być dla niego wzorem, ale jednocześnie mogą także budzić sprzeciw z racji wymagań 
moralnych, jakie Jezus stawia. 
 
D) Wiara religijna 
 
                     Wiara religijna, gdy jest oparta na zdrowej religijności, daje możliwość rozwoju 
i pogłębienia życia uczuciowego. Ale wraz z wiarą religijną dochodzi też do głosu poczucie 
winy. Łączy się to z prawidłową formacją sumienia. Dobrze uformowane sumienie oparte na 
zdrowej religijności, rozwija postawę dobroci i przyjęcia. Wiara podtrzymuje także i normuje 
prawo do szczęścia, oczyszczając je i uszlachetniając poprzez wyrzeczenie się samego siebie, 
nieodzowne w każdej miłości, uczy liczenia się z prawami i szczęściem innej osoby. 
                     Zadaniem wychowania opartego na Ewangelii Jezusa Chrystusa jest ukazywać 
młodym życie jako wartość i całościową jego wizję. Jezus mówił o tym w przypowieściach o 
Królestwie Bożym. Porównał je do drogocennej perły, dla której jest się gotowym sprzedać 
wszystko, aby ją posiąść. 
                      Jezus wychowywał swoich uczniów dając im siebie samego. On przecież daje " 
swoje ciało za życie świata" ( J 6,51). 
                      Pozwolić się wychowywać według Ewangelii Jezusa Chrystusa oznacza więc 
uczyć się ofiarować siebie samego aż do końca w)g słów Jezusa:" Bo kto chce zachować 
swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je" ( Mt 16,25). 
                      Wychowanie oparte na Ewangelii jest wychowaniem do wolności dzieci 
Bożych. Jest to wychowanie do odpowiedzialności za dar wolności. Realizuje się ono w 
konkretnej wspólnocie wiary. 
 
 

III.  Kościół Chrystusowy kontynuacją Bożej pedagogii  -  wybrane 
dokumenty Kościoła 

 
 
                       Kościół Katolicki jest przedłużeniem Bożej pedagogii. W encyklikach ostatnich 
papieży możemy znaleźć wiele kwestii dotyczących wychowania człowieka, a szczególnie 
wychowania młodzieży. 
                       Chciałabym skupić się jednak tylko na nauczaniu naszego papieża - Jana Pawła  
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1. Redemptor  hominis 
 
 

                       Już w pierwszej swej encyklice Jan Paweł II skierowuje swe słowo do 
człowieka. Znamienny tytuł , dziś już może trochę zapomnianej encykliki:" Redemptor 
Hominis" mówi nam jak bardzo zawsze Kościołowi zależało na człowieku i jaką troską 
otacza jego wychowanie, by było ono w pełni chrześcijańskie i na wzór Boga Ojca i Jego 
Syna Jezusa Chrystusa. 
                       Jezus Chrystus jest tą zasadniczą drogą Kościoła. On sam jest naszą drogą " do 
domu Ojca". Jest też drogą do każdego człowieka. Kościół ze względu na Chrystusa, nie 
może być niewrażliwy na wszystko, co służy prawdziwemu dobru człowieka - jak też nie 
może być obojętny na to, co mu zagraża.  
                        Chodzi tu o człowieka w całej jego prawdzie, w pełnym jego wymiarze. 
Troska ta dotyczy człowieka całego. Kościół nie może odstąpić człowieka, którego " los" to 
znaczy wybranie i powołanie, narodziny i śmierć, zbawienie lub odrzucenie - w tak ścisły i 
nierozerwalny sposób zespolone są z Chrystusem. 
                         Kościół nieustannie troszczy się o człowieka. Porzuca go, by nie zszedł z 
drogi Bożych przykazań. Zawsze uczył obowiązku działania dla dobra wspólnego, przez to 
samo starał się wychowywać dobrych obywateli w każdym państwie. Kościół uczy także, że 
podstawowym obowiązkiem władzy jest troska o dobro wspólne społeczeństwa. Wśród 
wszystkich tych praw wymienia się prawa wolności religijnej obok prawa wolności sumienia. 
Urzeczywistnienie tego prawa jest jednym z podstawowych sprawdzianów prawdziwego 
postępu człowieka w każdym ustroju, społeczeństwie, systemie czy środowisku. 
 
 

2. Catechesi  tradendae 
 
 

                          Innym dokumentem, w którym Kościół troszczy się o wychowanie człowieka 
jest adhortacja:" Catechesi tradendae". Adhortacja ta jest drugim dokumentem na temat 
nauczania i wychowania religijnego wydanym po Soborze Watykańskim II. Jest to dokument 
dotyczący katechezy, ale zawiera tak ważne akcenty pedagogiczne. 
                           Tak jak w pedagogice mówi się o wychowaniu integralnym, w pedagogice 
religii mówi się o tzw. katechezie integralnej, sugerowanej właśnie przez adhortację. Ma ona 
być nie tylko przekazem wiary, ale przede wszystkim wieloaspektową, zintegrowaną 
formacją katechizowanych. Obejmuje ona przekaz słowa Bożego, udział w życiu Kościoła, 
oraz dawanie chrześcijańskiego świadectwa. Jest otwarta na wychowanie, którego widzi w 
całości uwarunkowań, w których wypadło mu żyć. 
                          Integralny charakter wychowania prowadzi do objęcia tym procesem całego 
człowieka, także jego zdolności wyboru dobra i realizacji zamierzonych celów. Zmierza ona 
do tego, aby wychowanek był zdolny nie tylko do integracji myśli, słowa oraz czynu, ale i do 
wolności wyboru i działania. 
                          Adhortacja wskazuje więc na potrzebę integralnego kształtowania 
osobowości młodego człowieka w procesie wychowania oraz na troskę o to, aby była 
zachowana integralność przekazu treści. 
                          Adhortacja traktuje nie tylko o integralności treści, ale i o zintegrowanym 
planie wychowawczego oddziaływania. Potrzebna jest znajomość problemów młodzieży 
dorastającej, inaczej trudno będzie służyć młodym pomocą wychowawczą. Potrzebują jej 
szczególnie na etapie przechodzenia od dzieciństwa do dorosłości. To etap " pewnego rodzaju 
nieufności wobec innych " ( CT 38), czasami już pierwszych klęsk i niepowodzeń. 
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                           Adhortacja podkreśla, że zadaniem katechezy będzie najpierw " doprowadzić 
młodego człowieka do krytycznego zastanawiania się nad własnym życiem"( CT 38). Spełni 
ona to zadanie, jeśli nie będzie unikać jego wielkich problemów", jeśli nie będzie stronić od 
atmosfery dialogu z młodymi. Tu adhortacja zamieszcza ważną uwagę o potrzebie 
wychowania młodych do miłości i " udziału w niej przez życie seksualne" ( CT 38). Jest więc 
tu wyraźne wskazanie na zadania wychowania w tym zakresie , od których wychowanie 
religijne młodych nie powinno się uchylać. Podstawą wychowania do miłości będzie otwarcie 
się na miłość Chrystusa, wychowanie do osobowego z Nim spotkania. 
                          Adhortacja zwraca uwagę na bardzo ważny element wychowania młodych we 
współczesności, a mianowicie wagę katechumenatu społecznego. Dotyczy to zwłaszcza 
młodych, którzy otrzymali w dzieciństwie katechezę dostosowaną do potrzeb ich wieku, ale 
potem odeszli od praktyk religijnych lub też wyrastali w środowisku obojętnym religijnie. W 
sytuacji, gdy w wielu przypadkach rodzina przestała być środowiskiem katechumenatu, rolę 
tę powinny przejmować lub uzupełniać nauczanie religijne i katecheza. Mimo wielu 
przemian, jakim podlega dziś rodzina, nie przestaje ona nadal być najistotniejszym 
środowiskiem formacyjnym, Kościołem domowym, który ma możliwość wykonywania 
katechizującej funkcji. Papież przypomina rodzicom obowiązek  takiej katechezy rodzinnej, 
która ma szczególne znaczenie wobec młodych. 
                             Adhortacja zachęca , aby w formacji młodych nie stronić od wychowania 
ich do postaw, które są dziś zakwestionowane, odrzucane lub niezrozumiałe: wyrzeczenia, 
wstrzemięźliwości, łagodności, sprawiedliwości. Jest to przypomnienie o bardzo ważnym 
aspekcie religijnego wychowania młodzieży. Chodzi tu także o to, aby w wychowaniu 
religijnym prowadzić młodych w kierunku uznania własnej tożsamości jako ucznia Chrystusa, 
który we współczesnym świecie będzie rozpoznawany jako świadek Ewangelii. 
                             Jak widać, adhortacja , choć ze swej natury jest wezwaniem, apelem 
skierowanym do Kościoła, a w nim szczególnie do tych, którzy są odpowiedzialni za religijną 
formację, dostarcza bogatego materiału dla refleksji jak i dla praktyki w zakresie religijnego 
wychowania młodzieży. 
 
 

3. Znaczenie Katechizmu Kościoła katolickiego dla wychowania 
młodzieży. 

 
                              W dniu 7.12.1992r. papież Jan Paweł II przekazał uroczyście Kościołowi 
tekst Katechizmu Kościoła katolickiego. Potrzebę opracowania uniwersalnego katechizmu 
wywołał m.in. narastający w naszych czasach pluralizm form życia Kościoła i różnorodność 
w wyrażeniu tej samej prawdy. 
                               W katechiźmie tym, którzy ze swej natury jest przede wszystkim 
przekazem treści wiary, nie znajdziemy osobnego rozdziału na temat chrześcijańskiego 
wychowania młodzieży. Jednak nie sposób pominąć znaczenia tego dokumentu w pedagogii 
religijnej młodzieży. KKK ma przede wszystkim ważne znaczenie dla teologicznych, 
antropologicznych i społecznych podstaw wychowania.  
                                Katechizm daje nam okazję pogłębionego spojrzenia na ten problem. Już 
we wstępie Katechizm dotyka celowości życia człowieka. Idea ta przewija się przez cały 
katechizm. Tak więc podstawowy podręcznik wiary Kościoła wychodzi do człowieka, 
któremu podaje się podstawowy motyw życia: nieśmiertelne trwanie w Bogu. Nauka o 
człowieku zawarta na kartach Katechizmu jest oparta na biblijnych źródłach. Człowiek jest 
tam ukazany jako stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Jest to podstawa dla wskazania 
niezwykłej godności człowieka jako osoby. Bóg podnosi człowieka do godności partnera. 
Pedagogia Boża jest źródłem dla wszelkiego wychowawczego kontaktu z człowiekiem, w 
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którym on jest traktowany jako równorzędny partner. Bóg jest w Katechiźmie ukazany jako 
Ten, który sprzyja rozwojowi człowieka. Dlatego też tak ważną rzeczą jest ukazanie młodym 
życia religijnego jako środowiska sprzyjającego ich rozwojowi. 
                                 Katechizm podkreśla społeczny wymiar chrześcijańskiego wychowania 
przez podkreślenie wagi życia społecznego i obowiązku odpowiedzialnego w nim udziału.  
                                 Katechizm również pokazuje co to znaczy integralny rozwój człowieka, 
że dojrzała religijność będzie przejawiała się w realizacji swego życia jako służby. 
                                  Wychowanie chrześcijańskie młodych jawi się więc tu jako coś więcej 
niż tylko religijna socjalizacja, której głównym celem jest dostosowanie jednostki do zasad 
zbiorowego życia, ale jako zaproszenie do pełnego, ludzkiego i nadprzyrodzonego rozwoju 
jednostki jako świadomego i kreatywnego uczestnika tego procesu. 
                                  Prawem najważniejszym regulującym ludzkie odniesienia i 
wyznaczającym zasady wychowania jest prawo miłości Boga i bliźniego. 
                                   Kontynuacją Bożej pedagogii jest Kościół. Obecny papież Jan Paweł II 
jako namiestnik Chrystusowy w kontaktach z młodymi mówi im nie tylko o wyjątkowości 
czasów, w których przyszło nam żyć, i o szansach, jakie daje im współczesność, ale i nie 
szczędzi ukazywania zagrożeń i wyzwań współczesności. 
                                   Papież jednak podkreśla, że do młodych będzie należeć obowiązek 
budowania lepszej historii i wyprowadzenia świata z manowców, po których błądzi. 
                                   Ojciec Święty zachęca i wzywa młodych do przyjęcia 
odpowiedzialności i wyraża wiarę, że mogą oni podjąć te ważkie wyzwania przyszłości. W 
Orędziu skierowanym do młodzieży francuskiej Papież napisał, że młodzież jest " dziś, jak i 
wczoraj, nosicielką wielkich nadziei dla świata i Kościoła." 
                                   Wszystkie dokumenty Kościoła dotyczące nauczania i wychowania 
religijnego młodzieży stanowią podstawę wielu działań w zakresie troski o religijno-moralną 
formację młodego pokolenia. Widzimy więc, że relacja wychowawcza Bóg  -  człowiek 
nieustannie rozwija się i pogłębia. Dziś nadal Bóg działa w interesie człowieka przez  
założony przez siebie Kościół, który pokazuje, że nauczanie i wychowanie religijne młodego 
pokolenia jest odczytywane zawsze jako naczelne zadanie pastoralno - wychowawczej troski 
Kościoła. 
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                                                                     Zakończenie 
 
 
 
 
                     
                           Świat wszedł w trzecie tysiąclecie ery chrześcijańskiej. Każdy przełom i 
każda epoka graniczna skłaniały ludzi do obejrzenia się na przebytą drogę, a także budziły 
niepokojące pytania o przyszłość. 
                            To spojrzenie w przyszłość rodziło jednak nadzieję lepszego jutra. Podstawy 
tej nadziei od dwu tysięcy lat odnajduje człowiek w Ewangelii Jezusa Chrystusa, która stała 
się także podstawą dla chrześcijańskiego systemu wychowawczego. Nauka Jezusa Chrystusa 
daje podstawę nie tylko do określenia stosunku człowieka do Boga opartego na fundamencie 
wiary jako rozumnego posłuszeństwa prawdom ogłoszonym przez Boga, ale podaje także 
kluczowe prawdy określające istotę i przeznaczenie człowieka. Szczególnie w kazaniu na 
górze Jezus Chrystus podaje podstawowy kodeks moralny chrześcijanina. 
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