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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

 „Człowiek jest podmiotem pośród świata przedmiotów dlatego, że jest zdolny poznawczo 

obiektywizować wszystko, co go otacza. Dlatego, że przez swój umysł zwrócony jest «z natury» 

ku prawdzie. W prawdzie zawiera się źródło transcendencji człowieka wobec wszechświata, w 

którym żyje. Właśnie poprzez refleksję nad własnym poznaniem człowiek objawia się samemu 

sobie jako jedyne jestestwo pośród świata, które widzi «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. Jest to uzdolnienie 

do przekraczania siebie w prawdzie”. 

Jan Paweł II, Przemówienie do profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 

09.05.1987, Jakie są perspektywy tego pokolenia?, „L'Osservatore Romano” 1987, nr 5, s. 11-12. 

 

„Chrześcijaństwo od samego początku chciało przemawiać głosem rozumu i − by tak rzec 

− zmuszać rozum do pracy, przywrócić go jemu samemu, obdarzając słaby rozum wewnętrzną 

siłą. Jestem przekonany, że podstawową funkcją wiary jest wzbogacanie rozumu pewną nową siłą, 

która pozwala dostrzegać to, co on sam przeczuwa, ale z trudnością, ponieważ zewnętrzne 

uwarunkowania zaciemniają jego spojrzenie. W przeszłości prawo naturalne i naturalne prawo 

moralne pozwalały znajdować wspólną płaszczyznę pomiędzy różnymi prądami myślenia, 

agnostycyzmu nie wyłączając. Dzięki temu chrześcijaństwo, oświecone siłami wiary, mogło 

podjąć racjonalny dialog z innymi przekonaniami. Niestety, niemal zanikła ta wizja naturalnego 

prawa moralnego wpisanego w sam rozum. Już się jej nie uznaje. Niemniej ma ona fundamentalne 

znaczenie. Jeśli wielkie wartości moralne byłyby tylko subiektywne, to w jaki sposób moglibyśmy 

dojść do porozumienia w zasadniczych kwestiach? Dziś niebezpieczeństwo polega na tym, że 

rozum zostaje sprowadzony wyłącznie do pewnej techniki myślenia, do owoców nauk 

doświadczalnych (…)”. 

Joseph Ratzinger, Chrześcijaństwo jest drogą, którą winniśmy podążać także pod prąd! Z kard. 

Josephem Ratzingerem rozmawiali: Marek Lehnert, Bogumił Łoziński, Marcin Przeciszewski 

(KAI), http://www.niedziela.pl/artykul/1491/Chrzescijanstwo-jest-droga-ktora-winnismy [dostęp: 

22.09.2015]. 
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4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Wiemy także, iż Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością umysłu, tak iż poznajemy 

Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest 

prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym” (1 J 5,20). 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

 „Człowiek, dzięki duszy oraz duchowym władzom rozumu i woli, jest obdarzony 

wolnością, szczególnym znakiem obrazu Bożego. Za pośrednictwem rozumu człowiek poznaje 

głos Boga, który przynagla go do czynienia dobra, a unikania zła. Każdy człowiek jest 

zobowiązany do kierowania się tym prawem, które rozbrzmiewa w sumieniu i które wypełnia się 

w miłości Boga i bliźniego. Życie moralne świadczy o godności osoby” (KKK1705-1706). 

Por. KKK 36-41; 47; 1711. 

 

  

 

 


