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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Wiara w możliwość poznania prawdy mającej wartość uniwersalną nie jest bynajmniej 

źródłem nietolerancji; przeciwnie, stanowi nieodzowny warunek szczerego i autentycznego 

dialogu między ludźmi”. 

Jan Paweł II, enc. Fides et ratio, 92, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 1, Encykliki, wyd. M, Kraków 

2006, s. 730. 

 

„Właśnie poprzez refleksję nad własnym poznaniem człowiek objawia się samemu sobie 

jako jedyne jestestwo pośród świata, które widzi się „od wewnątrz”, związane poznaną prawdą – 

związane, a więc także „zobowiązane” do jej uznania, w razie potrzeby także aktami wolnego 

wyboru, aktami świadectwa na rzecz prawdy”. 

Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli świata nauki, w: tegoż, Pielgrzymki do Ojczyzny: 

1978, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. Przemówienia, homilie, wyd. Znak, Kraków 

2002, s. 398. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Nazajutrz zasiadł Mojżesz, aby sądzić lud. I stał tłum przed Mojżeszem od rana do 

wieczora. Gdy teść Mojżesza widział to wszystko, co uczynił on dla ludu, powiedział do niego: 

„Czemu ty sam się zajmujesz sprawami ludu? Dlaczego sam zasiadasz, a cały lud musi stać przed 

tobą od rana do wieczora?” Mojżesz odpowiedział swemu teściowi: „Lud przychodzi do mnie, aby 

się poradzić Boga. Jeśli mają spór, to przychodzą do mnie i ja rozstrzygam pomiędzy stronami, 

oznajmiam prawa i przepisy Boże”. Wtedy teść Mojżesza powiedział do niego: „Nie jest dobre to, 

co czynisz (...) wyszukaj sobie z całego ludu dzielnych, bogobojny i nieprzekupnych mężów, 

którzy się brzydzą niesprawiedliwym zyskiem, i ustanów ich przełożonymi już to nad tysiącem, 

już to nad setką, już to nad pięćdziesiątką i nad dziesiątką, aby mogli sądzić lud w każdym czasie. 

Ważniejsze sprawy winni tobie przedkładać, sprawy jednak mniejszej wagi sami winni załatwiać 

(Wj 18,13-17.21-22)”. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Człowiek stworzony na obraz Boga, powołany, by Go poznawać i miłować, szukając 

Boga, odkrywa pewne „drogi” wiodące do Jego poznania. Nazywa się je także „dowodami na 
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istnienie Boga”; nie chodzi tu jednak o dowody, jakich poszukują nauki przyrodnicze, ale o 

„spójne i przekonujące argumenty”, które pozwalają osiągnąć prawdziwą pewność. Punktem 

wyjścia tych „dróg” prowadzących do Boga jest stworzenie: świat materialny i osoba ludzka 

(KKK 31)”. 

Por. KKK 378; 533. 


