
VI – Objawienie chrześcijańskie w relacji z religiami 

 

  



VI – Objawienie chrześcijańskie w relacji z religiami 

 

 Temat ten jest podejmowany na wielu płaszczyznach i dotyczy, np.: 

• aspektów teologicznych: relacja między chrześcijaństwem a religiami 

niechrześcijańskimi; 

• aspektów antropologicznych i społeczno-kulturowych: czym jest religia?; 

• aspektów filozoficznych: czym jest prawda i czy jest możliwe, aby dotrzeć do 

prawdy na bazie „materii” religijnej; 

• aspektów socjologicznych: stan obecności jednej bądź większej liczby religii w 

społeczeństwie (wzrost czy też spadek) wraz z ich specyficznym duchowym i 

kulturowym „bagażem”; 

• aspektów politycznych: relacja pomiędzy państwami narodowymi i różnymi 

grupami etnicznymi oraz religiami – również na podstawie różnych istniejących 

koncepcji relacji: Religia-Państwo. 



Na terenie teologicznym 

relacja chrześcijaństwa z innymi religiami jest aktualnie przedmiotem Teologii 

religii.  

I chociaż dyscyplina ta zrodziła się wewnątrz Teologii fundamentalnej, to dziś 

dąży ona do pewnej autonomii jako samodzielna dyscyplina.  

Istnieje pewna różnica pomiędzy tymi dwiema dyscyplinami 

• zadaniem Teologii fundamentalnej jest ukazać powód, rację  

unikalności Chrystusa jako pośrednika oraz pełni Objawienia w 

międzyreligijnym „krajobrazie”. 

• natomiast Teologia religii powinna zwracać swoje zainteresowanie na znaczenie 

oraz na wartość religii niechrześcijańskich w relacji do planów Boga – a więc 

wewnątrz historii zbawienia. 



Nie jest jednak możliwe, aby pominąć refleksję filozoficzną, która – jako pewna 

baza – wyjaśni istniejące relacje 

• pomiędzy religią a filozofią 

 - zarówno na płaszczyźnie kosmologicznej [świat, stworzenie] 

 - jak i antropologicznej [człowiek, osoba] 

• pomiędzy religią a prawem naturalnym 

• pomiędzy religią a godnością ludzką. 

 

W Teologii religii zaangażowane są dwa wymiary wzajemnie na siebie 

oddziałujące: 

• jeden wymiar, przynależący do Teologii Objawienia 

• i drugi, przynależący do Soteriologii [dogmatyka, tematy dotyczące zbawienia: 

religie są drogami wiodącymi do zbawienia?; jeśli tak – to czy niezależnie od 

Chrystusa?]. 



Skoncentrujemy się w naszych rozważaniach przede wszystkim na tym pierwszym 

wymiarze – Teologii Objawienia, ponieważ Teologia fundamentalna, jako swoje 

podstawowe źródło ma właśnie Objawienie. 

 

Przyjrzymy się pokrótce następującym tematom: 

a) zwięzła i całościowa wizja oryginalności Objawienia chrześcijańskiego na tle 

panoramy różnych fenomenologii objawienia przyporządkowanych 

pozabiblijnym tradycjom filozoficzno-religijnym, ze szczególnym odniesieniem 

do wyjątkowości i oryginalności pośrednictwa Chrystusa – w porównaniu 

do innych pośrednictw znanych w innych religiach; 

b) podstawowe treści dokumentu MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI 

TEOLOGICZNEJ, Chrześcijaństwo i religie (1997) oraz niektóre rozwinięcia 

metodologiczne; 

c) punkty doktrynalne, zawarte w Instrukcji KONGREGACJI NAUKI WIARY 

Dominus Iesus (2000), dotyczące koniecznych elementów wiary 

chrześcijańskiej;  

d) relacja pomiędzy chrześcijaństwem i religią, zwłaszcza jeśli chodzi o tzw. 

„inkulturację” wiary. 



VI – 1. Specyficzne elementy Objawienia judeo-chrześcijańskiego 

Chociaż kategoria objawienia nie jest ograniczona do religii chrześcijańskiej, tak 

jak zostało to przedstawione na początku naszych wykładów, ale ma związek z 

fenomenologią religii, należy zauważyć, że w panoramie religii 

Objawienie chrześcijańskie wychodzi z zaproszeniem z pewnymi cechami 

absolutnie specyficznymi i oryginalnymi. 

Cechy, które podkreślają tę wyjątkowość, powodują, że również komponenty 

- językowe, 

- kosmologiczne 

- czy antropologiczne, 

które chrześcijaństwo współdzieli z innymi objawieniami czy tradycjami 

duchowo-religijnymi, 

zostają ponownie zaproponowane i zinterpretowane w zupełnie nowym i 

oryginalnym świetle  



Spójrzmy na niektóre cechy – częściowo już spotkane w poprzednich częściach 

naszych wykładów. 

 

Objawienie:  jest słowem – wydarzeniem – historią  

  wypełnia się w historii i poprzez historię 

 

  ponieważ jest historyczne, ma charakter dynamiczny 

  obietnica  wypełnienie 

 

  jest takie, że Bóg w objawieniu / obdarowaniu Siebie samego 

  objawia również sens człowieka i świata 

 

  osiąga swoją pełnię w Bogu, który stał się człowiekiem 

 

  jest niespotykane i nadmierne – dlatego  też to  właśnie  

  Objawienie ma możliwość zaproponować hermeneutyczną  

  zasadę własnej interpretacji. 



Podejmując problem relacji z religiami niechrześcijańskimi trzeba będzie 

zatrzymać się, ze szczególną uwagą, nad  

charakterem  wyjątkowości [jedyności] i oryginalności pośrednictwa Chrystusa. 

w porządku zbawienia wszystkich ludzi. 

a) Objawienie jest słowem, wydarzeniem, historią: wypełnia się w historii i 

poprzez historię 

W odróżnieniu od innych tradycji religijnych, w religijnym doświadczeniu 

Izraela, zjawiska, poprzez które objawia się Bóg i Jego wola 

 są zawsze mniej związane z sakralnością kosmosu i natury (Objawienie 

kosmiczne stopniowo zostaje poszerzone o Objawienie historyczne); 

 aby stać się przede wszystkim słowem i historią. 

 

Słowo i historią są ze sobą powiązane: słowo, które staje się historią i historia, 

która objawia, ponieważ jest zjednoczona ze słowem. 

Związek z obiektywnością historii nie przeszkadza słowu Bożemu objawiać się 

również w życiu wewnętrznym [duchowym] podmiotu, który je przyjmuje. 

 

Objawienie zewnętrzne i objawienie wewnętrzne są dwoma wymiarami jednego, 

tego samego objawienia i jednego słowa.  



Przede wszystkim wydarzenia historyczne, prowadzone przez Bożą wszechmoc, 

ukazują działania i wolę Boga Izraela. 

Bardzo oryginalną jest również koncepcja historii, która umożliwiła takie właśnie 

Objawienie. 

Hisotria: ma konkretny początek 

  i skierowana jest ku końcowi 

  jest nośnikiem znaczenia 

  Bóg Izraela jest Panem historii 

 

W efekcie istnieje pewna oryginalna relacja pomiędzy objawieniem a kosmosem: 

 większość religijnych objawień pozabiblijnych było udzielanych w rozumieniu 

historii jako zanurzonej w naturalnych cyklach i pozbawionej znaczenia 

innowacyjnego (przyjście Chrystusa przełamuje greckie, cykliczne widzenie 

historii). 

 W Objawieniu judeochrześcijańskim działalność Boża przełamuje zamknięty 

cykl religijności naturalnej. Dokonuje się to poprzez wyjątkowe i niepowtarzalne 

wydarzenia, takie jak Przymierze, obietnice Ziemi i Mesjasza. 



b) Objawienie, ponieważ jest historyczne, ma charakter dynamiczny: jest ruch 

od obietnicy do wypełnienia. 

Wraz ze swoim związkiem z historią, Objawienie judeochrześcijańskie ukazuje 

się jako pewna dynamika, która porusza się w linii: 

 od obietnicy do wypełnienia; 

 od oczekiwania do spotkania; 

 od prorockiej zapowiedzi do wydarzenia. 

 

Dynamika dialogiczna pomiędzy Pierwszym i Drugim Testamentem ukazuje 

najbardziej intymne „unerwienie” historyczności Objawienia.  

W scenie Emaus, Jezus, wędrując wraz z uczniami, zainaugurował nową erę 

egzegezy: On sam, we własnej osobie jest „egzegetą” Starego  Testamentu, którego 

jest „wynikiem” i wypełnieniem. 

Pierwsze oraz Nowe przymierze tworzą jeden boski projekt i ukazują ekonomię 

Objawienia. 



c) W Objawieniu tajemnicy, Bóg objawia Siebie samego i się udziela 

człowiekowi.  

Jednocześnie w tymże objawianiu Siebie, Bóg objawia również sens człowieka i 

świata. 

 

 Objawienie jest przede wszystkim darem i samoudzieleniem się Boga samego; 

 nie zaś zasadą rozumienia kosmosu [nie tylko] 

 ani samorozumienia się człowieka [nie tylko] 

 Tajemnica / misterium przestaje być czymś „zabranym” człowiekowi, jak to 

często dzieje się w religijnych zjawiskach, a staje  się czymś, co zostaje 

człowiekowi podarowane.  

 Bóg Izraela objawia swemu ludowi Swoje życie najbardziej intymne, aż po 

zawarcie w Objawieniu Nowego Testamentu treści tajemnicy trynitarnej. 

 Celem Objawienia nie jest wytłumaczenie świata i człowieka, 

 ale wytłumaczenie człowiekowi kim jest Bóg i – jako konsekwencja – 

ponownie odczytać i ponownie zrozumieć prawdę świata i człowieka w świetle 

Słowa Bożego.  



d) Objawienie, w ekonomii Słowa Wcielonego osiąga swoją pełnię: Bóg stał się 

człowiekiem. 

 Wszystko, co Bóg objawia i ofiaruje człowiekowi, wyraża się w sposób 

spełniony w osobie Słowa, które stało się Ciałem (jest to absolutnie 

niepowtarzalne, niespotykane w żadnej religii – z tego  też punktu widzenia 

chrześcijaństwo jest czymś więcej niż religią). 

 W Bogu, który stał się człowiekiem zostaje, w sposób radykalny i definitywny, 

usunięty dystans pomiędzy ludzką próbą poznania tego, co przynależy do sfery 

boskości [religia, filozofia] oraz dostojnością treści misterium [transcendencja].  

 Słowo Boga zostaje podarowane za pomocą ludzkich słów. 

 Chrystus jest universale concretum [„wszystko we fragmencie” (Balthasar)]. 

 Osoba Chrystusa proponuje się człowiekowi jako treść i forma Objawienia 

[przedmiot materialny]. 

 Chrystus jest jednocześnie tajemnicą objawiającą i tajemnicą objawioną. 

 Pośrednikiem i Pełnią Objawienia. 

 On nie tylko przynosi i objawia zbawienie Boże, ale jest w swojej Osobie 

normą i treścią tego zbawienia.  



e) Objawienie jest niespotykane [nie była do przewidzenia wcześniej] i 

nadmierne [oprócz odpowiadać na pytania człowieka, udziela się z 

„nadwyżką”]: dlatego też to ono udziela zasady hermeneutycznej do własnej 

interpretacji [się samo-tłumaczy]. 

 Objawienie proponuje o wiele więcej, aniżeli człowiek szuka i – przede 

wszystkim – czyni to w kategoriach, które często przekraczają ludzką logikę. 

 Jest to objawienie zazdrości Bożej wobec swoich stworzeń; 

 Jest to propozycja przymierza, które umieszcza Boga i człowieka na 

tym samym poziomie [dzięki wolności, jaką ma człowiek, a tę 

„równość” człowiek jest w stanie „udźwignąć” dzięki łasce]; 

 Jest to zaangażowanie Boga aby naprawić – w pierwszej osobie – 

grzech człowieka; 

 Jest to skandal krzyża; 

 Jest to  paradoks utraty życia po to, by je na nowo odnaleźć; 

 Jest to logika królestwa niebieskiego, w którym królować oznacza 

służyć. 

 



Aby móc zakomunikować treść tak bardzo dostojną, Objawienie musi 

zagwarantować również kryterium hermeneutyczne, by zostać właściwie 

zinterpretowane. 

Kryterium tym jest historyczno-zbawcze działanie Boga, mające swe jedyne 

źródło w wolności miłości, której człowiek może odpowiedzieć również tylko w 

wolności i w darze z siebie.  

 Działanie Boga poprzez które się objawia 

 - nie może zostać przepowiedziane [wydedukowane z samych tylko 

 przesłanek filozoficznych]; 

 - ani nie może być mierzone ludzkimi kategoriami [zredukowane do 

 filozofii], 

ponieważ to, co Bóg objawia przekracza to, czego  myśl naturalna poszukuje. 

 Jednocześnie rozum, choć będąc przekroczony – nie zostaje upokorzony. 

 



VI – 2. Wyjątkowość pośrednictwa Chrystusa w kontekście międzyreligijnym 

Drugim ważnym aspektem, który zasługuje aby wziąć go pod rozwagę jako wstęp 

do relacji pomiędzy chrześcijaństwem i religiami dotyczy 

wyjątkowości pośrednictwa Jezusa Chrystusa 

 

Sposoby w jakich to pośrednictwo się manifestuje umiejscawiają chrześcijaństwo 

na warunkach absolutnej oryginalności względem innych religii. 

 W fenomenologii religii, generalnie, pośrednictwo pomiędzy tym, co „ludzkie”, a 

tym co, „boskie” jest przeznaczone na zakończenie po tym, gdy pośrednik wykonał 

swoją misję [przejściowość obecności pośrednika]. 

 Adresat bożego przesłania 

 - nie jest wezwany, by upodobnić się do mediatora, lecz jedynie – 

 ewentualnie, do naśladowania go; 

 - człowiek taki „bierze” od pośrednika całą serię zasad do przestrzegania, 

 nie wyłączając tej, która anuluje własną osobowość za pomocą jakiegoś 

 anonimowego prawa kosmicznego, aby móc osiągnąć dzięki niemu własne 

 szczęście [np. Buddyzm i inne tradycje wschodu]. 



W chrześcijaństwie oczywiście istnieją pośrednictwa przeznaczone do tego, by 

zniknąć, jak to dzieje się w przypadku 

 misji prorockiej; 

 zastąpienia Apostołów, by móc kontynuować ich urząd. 

Te wszystkie pośrednictwa są jednak ukierunkowane ku jedynemu pośrednictwu 

Chrystusa i one  służą temu, by uwieczniać Jego aktualność. Dokonuje się to przez: 

 sukcesję Apostolską; 

 sakramentalny charakter Kościoła 

rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii 

 rzeczywistość skuteczną Sakramentów: znaki, które wykonują to co oznaczają. 

 

Jedynie Chrystus jest drogą, prawdą i życiem, On nie pokazuje drogi, nie prowadzi 

do prawdy, nie daje życia lecz jest w Sobie samym tym wszystkim, jako źródło i 

przyczyna zbawienia.  



DOKUMENT MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI TEOLOGICZNEJ 

CHRZEŚCIJAŃSTWO I RELIGIE 

Dokument ten bardzo jasno stawia kwestię, którą można zawrzeć w tych pytaniach: 

 W jaki sposób można dać początek dialogowi międzyreligijnemu, respektując 

wszystkie religie, bez uznawania ich w punkcie wyjścia jako niedoskonałe bądź też 

niższe i tylko w Nim jedynego i uniwersalnego zbawiciela ludzkości? 

 Czy jest możliwym, że osoba i zbawcze dzieło Boże bierze swój początek od 

innych pośredników poza Jezusem Chrystusem? 

 Odrzucenie tej pretensji [zbawienia w Chrystusie] jest uznawana przez niektórych 

za najważniejszą, aby dialog mógł być owocny: jest to bez wątpienia najważniejszy 

punkt, z którym musimy się zmierzyć. 

 

Należy wypracować odpowiedni model teologiczny. Dokument poddaje ocenie 

różne modele teologiczne. 



Modele teologiczne: ekskluzywizm, pluralizm i inkluzywizm. Limity i 

możliwości. 

Ogromna część refleksji teologicznej, a wraz z nią omawiany dokument, czyni 

odniesienie do trzech możliwych modeli teologicznych ukazujących relację 

chrześcijaństwa z religiami. 

• model ekskluzywny 

• model  pluralistyczny 

• model  inkluzywny 

Tym trzem modelom odpowiadałyby trzy perspektywy, z których można 

zajmować pozycje z punktu widzenia chrześcijańskiego w konfrontacji z 

religiami. Te trzy perspektywy, odpowiadające modelom, charakteryzują się 

następująco: 

• perspektywa eklezjocentryczna 

• perspektywa teocentryczna 

• perspektywa chrystocentryczna 

 

Są to perspektywy, które często zostają stawiane w opozycji do siebie, jako 

wzajemnie się wykluczające. 



VI – 3. Model ekskluzywno-eklezjocentryczny 

Model ten ustanawia relację z innymi religiami negując możliwość zbawienia i 

prawdy poza Kościołem. 

Taka pozycja rodzi się z literalnej i redukcyjnej interpretacji formuły extra 

Ecclesiam nulla salus.  

Wyrażenie to wymaga niektórych doprecyzowań. 

Ma ono swoje źródło w pierwszych wiekach i w środowisku patrystycznym 

oznaczało pewne napomnienie skierowane do tych wiernych, którzy po jakimś 

czasie od otrzymania chrztu, oddalali się od doktryny i praktyki chrześcijańskiej. 

Skrajna interpretacja tego stwierdzenia nie znajduje uzasadnienia w dogmatycznym 

rozwoju relacji Kościół – zbawienie. Nie jest również odzwierciedleniem 

właściwego samorozumienia tajemnicy Kościoła, ludu Bożego, ciała Chrystusa, 

świątyni Ducha, która z pewnością rozszerza się poza widzialne granice eklezjalne 

(por. LG16). 

Ten pierwszy model zostaje więc wyłączony, ponieważ przedstawia zredukowaną 

wizję rzeczywistości Kościoła. 



VI – 4. Model pluralistyczno-teocentryczny 

Model ten opiera się na następujących założeniach (nie do pogodzenia z Tradycją i 

Magisterium katolickim): 

 Centralność  Chrystusa zostałaby porzucona; 

 Dialog pomiędzy różnymi religiami świata mógłby postępować w perspektywie 

teocentrycznej (nie chrystocentrycznej ani eklezjocentrycznej) po drogach 

częściowo nowych; 

 Jezus nie byłby już jedynym pośrednikiem Zbawienia, ewentualnie 

najdoskonalszym z ludzi; 

 Chrystus wiary mógłby realizować się w większej liczbie fundatorów religii; 

 Wydarzenie Jezusa mogłoby być rozumiane nie jako normatywne, a więc 

teologia fundamentalna i teologia religii musiałyby się otworzyć na możliwość 

objawień i pośrednictw wyższych lub radykalnie różnych. 

 

Powyższe propozycje znajdują podatny grunt w pewnej części teologii 

ewangelickiej [relatywizm].  



VI – 5. Model inkluzywno-chrystocentryczny 

Model ten opiera się na analogicznym pojęciu prawdy: 

 prawda znajduje się w całej swej pełni w Chrześcijaństwie, 

 ale mogą być obecne prawdy częściowe – semina Verbi – również w religiach 

niechrześcijańskich, które w jakimś stopniu uczestniczą w jedynej prawdzie, którą 

jest Chrystus. 

Mamy tutaj do czynienia  

 z pewną epistemologią analogiczną (analogiczną w tym sensie, że do prawdy 

ma się dostęp na wielu stopniach i na wiele sposobów – a pełnią jest Chrystus), 

która pociąga za sobą  

 wizję inkluzywną w sensie współuczestnictwa: włącza (inclusio) religie według 

kryterium przyporządkowania do pełni prawdy, która jest obecna jedynie w 

wierze Kościoła. 



Kościół 

Religie 

Model ekskluzywny 

Kościół 

Religie 

Model pluralistyczny 

Kościół 

Model inkluzywny 

Religie 



Inkluzywizm: niektóre obserwacje 

Model inkluzywno-chrystocentryczny 

• jest jedyny, który może zostać racjonalnie podjęty przez teologię szanującą dane 

Objawienia. 

• zawiera on w swoim wnętrzu pewien domyślny program metodologiczny: teologia 

chrześcijańska powinna czynić wysiłki, aby odczytywać inne tradycje religijne 

wewnątrz własnej historii zbawienia.  

• inkluzywizm – [łac. inclusionis, włączenie] – nie oznacza tylko przenieść inne 

religie do wewnątrz własnej religii; 

• znaczenie to jest o wiele bardziej głębokie: chodzi o zrozumienie, o lepsze 

odczytanie innych tradycji religijnych. 

• Już sama historia zbawienia dostarcza nam przykład w jaki sposób może 

funkcjonować dzisiaj podobne kryterium inkluzywne: 

 - lektura Starego Testamentu 

 - w świetle Nowego  

umożliwiając w ten sposób zrozumienie zapowiedzi ST. 



Dynamika obietnica – wypełnienie 

 - niczego nie pozbawia Starego Testamentu, 

 - ponieważ jeśli ST straciłby swą tożsamość, to – w konsekwencji - 

 zatraciłaby się również specyfika NT. 

 

Teologia posiada tutaj własne zadanie, różne od tego, jakie dokonuje się na polu 

politycznym czy też społeczno-kulturowym.  

Stoi więc przed teologią zadanie, by wykazać wzajemne oddziaływania – ich 

koherencję, rozeznając ewentualne zbieżności i oddzielając to, co pozostaje obce 

Objawieniu Trójjedynego Boga zamanifestowanemu w pełni w Jezusie 

Chrystusie.  



VI – 6. Zasadnicze prawdy przypomniane przez deklarację Dominus Iesus 

 

Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary Dominus Iesus (6.08.2000) 

• nie zamierza rozwijać zagadnień Teologii religii, 

• a raczej uwypuklić niektóre stwierdzenia o charakterze dogmatycznym, 

opierając się na odpowiednim autorytecie różnych dokumentów katolickiego 

Magisterium, 

• które deklaracja ta przywołuje, umieszczając je we współczesnym kontekście.  

 

Stwierdzenia takie znajdują się w pierwszym stopniu w: 

• chrystologicznych deklaracjach pierwszych wieków; 

• dokumentach Soboru Watykańskiego II; 

• encyklice św. Jana Pawła II Redmptoris missio (1990). 

Jeśli chodzi o aspekty eklezjologiczne, to DI  cytuje encyklikę Ut unum sint 

(1995).  

Co do aspektów filozoficznych – encyklika Fides et raio (1998). 



Dominus Iesus używa również tego potrójnego podziału (nie odnosząc się jednakże 

do dokumentu Chrześcijaństwo i religie). 

Na początku DI ukazuje w sposób syntetyczny jakie są podstawowe zasady wiary 

katolickiej, które wobec współczesnego klimatu relatywizmu  

• poznawczego [nie istnieje prawda obiektywna; wszystko jest opinią] 

• i religijnego [wszystkie religie są równoważne], 

uważa się dzisiaj jako rzeczywistość przestarzałą. 

Te „konieczne” prawdy”, z których Kościół nie może zrezygnować są następujące: 

a) Definitywny i pełny charakter Objawienia Jezusa Chrystusa. 

b) Teologalna natura wiary chrześcijańskiej [łaska] – jeśli ją porównać  do 

wierzeń właściwych innym religiom. 

c) Inspiracyjny charakter ksiąg Pisma Świętego 

d) Jedność osobowa pomiędzy Słowem wiecznym a Jezusem z Nazaretu. 

e) Jedność „ekonomii” Słowa wcielonego i Ducha Świętego. 

f) Jedyność i uniwersalność zbawcza tajemnicy Jezusa Chrystusa. 

g) Nierozłączność pomiędzy Chrystusem i Kościołem, między Królestwem 

Bożym i Kościołem. 

h) Konieczność Kościoła do zbawienia i prawda jako droga ku niemu. 



Niektóre teksty zaczerpnięte z Deklaracji Dominus Iesus 

a) Pełnia i definitywność Objawienia w Chrystusie. 

„Aby przeciwstawić się tej relatywistycznej mentalności, która rozpowszechnia się 

coraz bardziej, należy przede wszystkim 

•  potwierdzić ostateczny i pełny charakter Objawienia Jezusa Chrystusa. 

Należy mianowicie mocno wierzyć w to, że w tajemnicy Jezusa Chrystusa, 

wcielonego Syna Bożego, który jest «drogą, prawdą i życiem» (J 14, 6), 

zawarte jest Objawienie pełni Bożej prawdy” (DI 5). 

• „Sprzeciwia się więc wierze Kościoła teza o ograniczonym, niekompletnym 

i niedoskonałym charakterze Objawienia Jezusa Chrystusa, które rzekomo 

znajduje uzupełnienie w objawieniu zawartym w innych religiach. 

Najgłębszym uzasadnieniem tej tezy miałby być fakt, że prawda o Bogu nie może 

jakoby zostać pojęta i wyrażona w swej całości i pełni przez żadną historyczną 

religię, a więc także przez chrześcijaństwo, a nawet przez Jezusa Chrystusa” (DI 

6).  

[relatywizm poznawczy prowadzi do relatywizmu religijnego]. 



b-c) Teologalna natura wiary chrześcijańskiej i inspiracyjny charakter ksiąg 

Pisma Świętego 

„Stawia się także hipotezę o natchnionym charakterze świętych tekstów innych 

religii. 

• Jednakże Tradycja Kościoła zastrzega miano tekstów natchnionych 

• dla ksiąg kanonicznych Starego i Nowego Testamentu jako natchnionych przez 

Ducha Świętego 

Jednakże Bóg, pragnąc przywołać do siebie wszystkie narody w Chrystusie i 

przekazać im pełnię swojego objawienia i swojej miłości, jest obecny na różne 

sposoby «nie tylko dla poszczególnych jednostek, ale także dla narodów poprzez ich 

bogactwa duchowe, których głównym i zasadniczym wyrazem są religie, chociaż 

mają one 'braki, niedostatki i błędy'» (Redemptoris missio 55). Dlatego święte 

księgi innych religii, 

• które faktycznie są pokarmem dla ich wyznawców i kierują ich życiem, 

• czerpią z tajemnicy Chrystusa elementy dobroci i łaski w nich obecne” (DI 8) 

[semina Verbi] 

 



d) Jedność osobowa pomiędzy Słowem wiecznym a Jezusem z Nazaretu 

„Jest także sprzeczne z wiarą katolicką wprowadzanie rozdziału między 

• działaniem zbawczym Logosu jako takiego  

• i działaniem zbawczym Słowa, które stało się ciałem. 

Poprzez wcielenie wszystkie zbawcze czyny Słowa dokonują się zawsze w 

zjednoczeniu z naturą ludzką, którą przyjęło Ono dla zbawienia wszystkich ludzi. 

Jedynym podmiotem, który działa w obydwu naturach — boskiej i ludzkiej — jest 

ta sama osoba Słowa. 

 

Dlatego nie jest zgodna z nauką Kościoła teoria, która przypisuje zbawczą 

aktywność Logosowi jako takiemu w Jego boskości, która miałaby się dokonywać 

«poza» i «ponad» ludzką naturą Chrystusa, także po wcieleniu” (DI 10). 



e) Jedność „ekonomii” Słowa wcielonego i Ducha Świętego. 

Niektórzy wysuwają też hipotezę ekonomii zbawczej Ducha Świętego o 

charakterze bardziej uniwersalnym niż ekonomia wcielonego Słowa, 

ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Także ten pogląd sprzeciwia się wierze 

katolickiej, która uznaje zbawcze wcielenie Słowa za wydarzenie trynitarne (DI 

12). 

f) Jedyność i uniwersalność zbawcza tajemnicy Jezusa Chrystusa. 

Zgodnie z Redemptoris missio (nr 5) i Lumen gentium (nr 62), nie zostaje 

wykluczona rola innych pośredników bądź też istnienie pewnego wspólnego 

działania z łaską Chrystusa. Niemniej, ma się ma myśli pośrednictwa, które 

uczestniczą w jedynym pośrednictwie Chrystusa i jedynie z niego czerpią 

znaczenie i treść. 

„Należy więc stanowczo wyznawać jako prawdę wiary katolickiej, że powszechna 

wola zbawcza Boga Trójjedynego została ofiarowana i spełniona raz na zawsze w 

tajemnicy wcielenia, śmierci i zmartwychwstania Syna Bożego” (DI 14). 

 

Kościół jest zalążkiem Królestwa Bożego na ziemi, posiada środki zbawienia, 

logikę uniwersalności oraz jest znakiem dla całej ludzkości. 

 



g) Nierozłączność pomiędzy Chrystusem i Kościołem, między Królestwem 

Bożym i Kościołem. 

„Tak jak głowa i członki żywego ciała, chociaż nie są tożsame, są nierozdzielne, tak 

również Chrystusa i Kościoła nie należy utożsamiać, ale nie można też oddzielać, 

stanowią bowiem jedynego «całego Chrystusa». 

Dlatego w powiązaniu z jedynością i powszechnością zbawczego pośrednictwa 

Jezusa Chrystusa należy stanowczo wyznawać jako prawdę wiary katolickiej 

jedyność założonego przezeń Kościoła.  

Wierni zobowiązani są wyznawać, że istnieje historyczna ciągłość - zakorzeniona 

w sukcesji apostolskiej - pomiędzy Kościołem założonym przez Chrystusa i 

Kościołem katolickim” (DI 16) 

„«Nie wolno więc wiernym uważać, że Kościół Chrystusowy jest zbiorem - 

wprawdzie zróżnicowanym, ale zarazem w jakiś sposób zjednoczonym - Kościołów 

i Wspólnot eklezjalnych. Nie mogą też mniemać, że Kościół Chrystusowy nie 

istnieje już dziś w żadnym miejscu i dlatego winien być jedynie przedmiotem 

poszukiwań prowadzonych przez wszystkie Kościoły i wspólnoty»” (DI 19). 



Potwierdzać istnienie nierozerwalnego związku pomiędzy Kościołem i Królestwem 

nie znaczy jednak zapominać, że Królestwo Boże - także rozpatrywane w swej 

postaci historycznej - nie jest tożsame z Kościołem jako rzeczywistością widzialną i 

społeczną. Nie można bowiem wykluczyć «działania Chrystusa i Ducha poza 

widzialnymi granicami Kościoła».  

Dlatego należy także pamiętać, że «Królestwo dotyczy wszystkich: ludzi, 

społeczeństwa, całego świata. Pracować dla Królestwa znaczy uznawać i popierać 

Boży dynamizm, który jest obecny w ludzkiej historii i ją przekształca. Budować 

Królestwo znaczy pracować na rzecz wyzwolenia od zła we wszelkich jego 

formach. Krótko mówiąc, Królestwo Boże jest wyrazem i urzeczywistnieniem 

zbawczego planu w całej jego pełni»” (DI 19). 

Z drugiej strony: 

„wynika jednoznacznie, że byłoby sprzeczne z wiarą katolicką postrzeganie 

Kościoła jako jednej z dróg zbawienia, istniejącej obok innych, to znaczy 

równolegle do innych religii, które miałyby uzupełniać Kościół, a nawet mieć 

zasadniczo taką samą jak on wartość, zmierzając co prawda tak jak on ku 

eschatologicznemu Królestwu Bożemu” (DI 21). 



h) Konieczność Kościoła do zbawienia i prawda jako droga ku niemu. 

Deklaracja przypomina, że konieczność Kościoła do zbawienia pochodzi od 

połączonych stwierdzeń o  

• jedyności oraz o uniwersalności pośrednictwa Chrystusa 

• oraz o ścisłej relacji pomiędzy Chrystusem i Kościołem. 

Kościół bowiem uczestniczy w tajemnicy Chrystusa: jego misją jest udzielać 

owoców Chrystusa, nie ograniczać ich oraz nie czynić niemożliwym dostępu do 

nich.  

Sobór Watykański przypomniał, powołując się na długą tradycję, że ci, którzy bez 

własnej winy nie poznali Chrystusa, mogą osiągnąć zbawienie przygotowane przez 

jedynego i prawdziwego Boga (por. LG 16). 

W innym miejscu Deklaracja potwierdza, że Kościół, jego przepowiadanie oraz 

uświęcanie, są konieczne, ponieważ istniejące ziarna słowa również poza granicami 

Kościoła Katolickiego, nie czynią zbędną misji chcianej przez Chrystusa (por.. DI 

20). 

Ziarna objawienia i zbawienia, które mogą istnieć poza widzialnymi granicami 

Kościoła – jeśli są ziarnami Słowa, to znaczy, że przynależą do Kościoła 

katolickiego i to przez jego posługę muszą być one prowadzone ku pełnej 

dojrzałości. Dla Kościoła przepowiadanie Chrystusa jest obowiązkiem, a ludy mają 

prawo otrzymać zwiastowanie misterium paschalnego. 

 



Każde szczere poszukiwanie prawdy prowadzi do zbawienia, ale Kościół musi być 

świadomy, że została mu powierzona przez Jezusa Chrystusa prawda: „Ci, którzy 

są posłuszni natchnieniom Ducha Prawdy, znajdują się już na drodze zbawienia. 

Kościół jednak, któremu ta prawda została powierzona, musi wychodzić naprzeciw 

ich pragnieniu, aby im ją zanieść” (DI 22). 

W końcowych fragmentach Deklaracji zostało zauważone, że dialog 

międzyreligijny nie jest ostatecznym celem Kościoła, ponieważ jest on wezwany do 

tego, by głosić prawdę definitywnie objawioną przez Chrystusa. 

Misją Kościoła jest przepowiadanie zbawienia w Chrystusie a celem dialogu jest 

zwiastowanie tego słowa: 

„Równość, będąca podstawą dialogu, dotyczy równej godności osobistej partnerów, 

nie zaś treści doktrynalnych ani tym bardziej Jezusa Chrystusa - Boga, który stał 

się człowiekiem - w odniesieniu do założycieli innych religii.  

Kościół bowiem, powodowany miłością i poszanowaniem wolności, musi troszczyć 

się przede wszystkim o przepowiadanie wszystkim ludziom prawdy, objawionej w 

sposób definitywny przez Pana, oraz o głoszenie konieczności nawrócenia się do 

Jezusa Chrystusa i zjednoczenia się z Kościołem przez chrzest i inne sakramenty, 

co jest warunkiem pełnego uczestnictwa w komunii z Bogiem Ojcem, Synem i 

Duchem Świętym” (DI 22). 



VI – 7. Synteza 

 

Wierzenia religijne i pełnia Wiary Kościoła 

Aby dokonać porównania 

• pomiędzy wierzeniem właściwym religiom, 

• a pełnią Wiary wyznawaną przez Kościół Katolicki (cnota teologalna), 

wydaje się pożytecznym spojrzeć na to, co zauważa św. Tomasz (De Veritate, q.14, 

a.7, ad7um), kiedy stwierdza, że akt wiary nie jest kompletny, jeśli nie zawiera 

wszystkich trzech aspektów: 

• credere Deum – wierzę w Boga [przedmiot materialny] 

• credere Deo – wierzę Bogu [przedmiot formalny]  

• credere in Deum – wierzę w Boga [jako cel mojej wiary]. 

Jeśli brakuje chociaż jednego z tych elementów – nie ma pełni wiary. Są pewne 

przejawy wiary, wierzenia. i tak jest w wielu religiach. 

To pozwala nam wyszczególnić:  

• rozróżnienie między religiami, na ile są wyrazem jakiejkolwiek wiary; 

• Natomiast, kiedy te trzy aspekty aktu wiary są obecne razem, można wtedy mówić 

o doskonałym (kompletnym) akcie wiary. 



Natomiast jeśli przynajmniej jeden lub dwa z tych aspektów nie są obecne, ma się 

po prostu do czynienia z  

• wierzeniem religijnym 

• które jedynie początkowo [w zarodku]  

• może określać się za właściwe dla cnoty wiary. 

Oczywiście, jest koniecznym, aby akt wiary miał Boga jako swój przedmiot, 

ponieważ credere Deum [przedmiotu wiary] nie może zabraknąć w żadnej religii 

 

Można więc zweryfikować tylko następujące opcje: 

• Akt wiary ogranicza się jedynie do  

 - credere Deum: wierzę, że Bóg istnieje (istnienie Boga) i posiada 

 określone atrybuty (wszechmoc, wszechwiedza…). 

• Akt wiary zawiera tylko dwa z trzech aspektów: 

 - credere Deum (istnienie Boga i Jego określone atrybuty) i credere in 

 Deum (miłowanie Go jako najwyższego dobra, które pociąga wolę) 

 lub też 

 - credere Deum (istnienie Boga i Jego określone atrybuty) i credere Deo 

 (wiara w to, co On objawia oraz wiara w jego  objawiający autorytet) 



Religie, w których wiara ogranicza się jedynie do credere Deum 

Są to religie 

• naturalne, kosmiczne, 

• będące wyrazem zmysłu religijnego, 

• które wierzą w te prawdy, mogące zostać osiągnięte również samym tylko 

rozumem. 

Religie te odróżniają się jednak od czystego badania filozoficznego o Bogu, 

ponieważ: 

• są ekspresją naturalnego zmysłu religijnego zarówno pojedynczego człowieka 

(doświadczenie, refleksja) jak i całych ludów (kultura, tradycje). 

Proponują pewną odpowiedź jako owoc racjonalnego badania opartego na  wspólnym 

zmyśle, w którym nie można wykluczyć jakiegoś działania łaski – instynktu Ducha 

Świętego. 

• posiadają formy modlitwy i kultu, zarówno osobistej jak i wspólnotowej ku Bogu 

(coś czego nie wymaga się na polu filozofii). 

• są o tyle bardziej prawdziwe o ile są zgodne są z prawem naturalnym 

• nie znają objawienia historycznego, które pochodzi bezpośrednio i otwarcie od 

Boga (nie ma w tych religiach credere Deo). 



• wierzą w nauczanie mistrzów założycieli, ludzi mądrych, którzy dokonywali 

refleksji o Bogu i żyli pobożnie. 

W języku teologicznym powiedzielibyśmy, że religie te nie kontemplują fides 

quae, czyli treści wiary, która byłaby objawiona. 

 

W odniesieniu do tego typu wierzeń, które nie są doskonałe, ponieważ ograniczają 

się jedynie do credere Deum, parafrazując św. Tomasza, możemy stwierdzić, że 

mamy tutaj do czynienia z wiarą niedoskonałą 

• nie tylko w sensie ilościowym (brakuje dwóch innych aspektów: credere Deo i 

credere in Deum), 

• ale również w sensie jakościowym – ponieważ jest różna od pełni wiary, która 

jest całością i nie da się jej sprowadzić do prostej sumy tych trzech aspektów. 



Religie, w których wiara ogranicza się jedynie do credere Deum i do credere in 

Deum 

 

• Ta druga kategoria religii, 

• wraz z charakterystykami poprzedniej kategorii, dołącza również 

• Boga jako najwyższe dobro, który jest Opatrznościowy (a czasem też dodaje się 

aspekt wynagrodzenia po śmierci). 

• Bóg jest tutaj źródłem przyciągania człowieka, a jedność z Nim jest prawdziwym 

szczęściem. 

 

Są to religie pewnej miłości ze strony człowieka ku Bogu, jako odpowiedź na to, co 

człowiek odczytuje jako miłość Boga ku sobie. 

• Pomimo tego, że nie posiadają one objawienia (historycznego), które pochodzi 

bezpośrednio od Boga; 

• są jednak prowadzone poprzez tę pierwszą formę objawienia (kosmicznego), 

którym jest wszechświat, natura, stworzenie, uznane jako ostatecznie dobre i 

dobrze kierowane. 



Religie, w których wiara ogranicza się jedynie do credere Deum i do credere in 

Deum 

 

• Ta druga kategoria religii, 

• wraz z charakterystykami poprzedniej kategorii, dołącza również 

• Boga jako najwyższe dobro, który jest Opatrznościowy (a czasem też dodaje się 

aspekt wynagrodzenia po śmierci). 

• Bóg jest tutaj źródłem przyciągania człowieka, a jedność z Nim jest prawdziwym 

szczęściem. 

 

Są to religie pewnej miłości ze strony człowieka ku Bogu, jako odpowiedź na to, co 

człowiek odczytuje jako miłość Boga ku sobie. 

• Pomimo tego, że nie posiadają one objawienia (historycznego), które pochodzi 

bezpośrednio od Boga; 

• są jednak prowadzone poprzez tę pierwszą formę objawienia (kosmicznego), 

którym jest wszechświat, natura, stworzenie, uznane jako ostatecznie dobre i 

dobrze kierowane. 



Poza tym, w niektórych z tych religii da się zauważyć pewną formę objawienia 

wewnętrznego, 

• które umożliwia rozpoznanie Boga jako tego, który wynagradza. 

• Taki Bóg jest tutaj gwarancją rozróżnienia dobra od zła, 

• które to rozróżnienie jest uchwycone przez sumienie (w mocy naturalnego prawa 

moralnego). 

• To wewnętrzne objawienie wzbudza w przynależących do takiej religii 

• wiarę (wierzenie) w Boga, 

• jako kres i cel życia 

• oraz jako jedyne źródło prawdziwej szczęśliwości. 

 

Mamy tutaj na myśli wyrazy zmysłu religijnego, które 

• podkreślają osobową naturę Boga 

• oraz przekonanie, że Bóg nie może być niczym innym jak Miłością i 

Opatrznością, 

• i jako taki zasługuje na kult, honor i wdzięczność ze strony człowieka. 

 



Religie, w których wiara ogranicza się jedynie do credere Deum i do credere 

Deo. 

To również jest kategoria religii o wierze niekompletnej. 

Są to takie religie, które 

oprócz uznawania istnienia Boga oraz jego podstawowych atrybutów (credere 

Deum), 

wierzą Bogu (credere Deo), który się objawia poprzez: 

• księgi uznawane za święte (nie wystarczają przepowiednie ale słowa muszą 

zostać spisane); 

• ludzi Boga, uznawanych 

 - nie tyle za ludzi mądrych, mówiących w swoim imieniu, 

 - lecz za proroków, którzy przemawiają w imię Boga; 

 - sami będąc prostymi ludźmi, są uznawani za inspirowanych i 

 oświeconych przez Boga. 

Fenomenologia religii ukazała, że tego typu religiami są wszystkie społecznie 

zorganizowane, zdolne wznieść się ponad zwykły indywidualny przejaw zmysłu 

religijnego.  

Tak więc nie byłoby religii bez jakiejkolwiek formy objawienia, autentycznego bądź 

domniemanego, przeżytego przez jednostkę, a później utrwalonego w tekście spisanym. 



Religie, w których wiara posiada wszystkie trzy aspekty: credere Deum, 

credere in Deum, credere Deo. 

Współistnienie tych trzech aspektów wiary jest oczywiście właściwe prawdziwej 

religii w swej pełni, którą jest chrześcijaństwo. 

Tym niemniej w sposób niedoskonały – jeśli chodzi o treść objawienia, to Islam i 

Judaizm są religiami niepełnymi bądź też interpretowanymi nieautentycznie. 



VI – 8. Religia, kultura i filozofia 

  

 Religia 

 kultura 

 i filozofia 

Są to trzy rodzaje wyrazu 

 wiedzy 

 oraz życia człowieka, 

które towarzyszą mu w formie 

 ukrytej bądź jawnej, 

 początkowej bądź dojrzałej, 

 naiwnej bądź krytycznej 

praktycznie od samego początku jego historii. 



Tak, jak każdy byt ludzki jest naturaliter religiosus, 

tak samo możemy powiedzieć, że jest on również 

• naturalnie otwarty na poszukiwanie prawdy [naturaliter philosophus]. 

• Kultura – każda kultura – jest wyrazem drogi tych poszukiwań, koncentrując się 

wokół pytań o charakterze religijnym.  

 

Każda refleksja o religii i o dialogu pomiędzy religiami nie może być pozbawiona 

dostrzeżenia pewnej wzajemnej zależności jaka istnieje między religią, kulturą i 

filozofią.  

 

Poprzez religię rozumiemy tutaj  

• przede wszystkim doświadczenie religijne w swym najbardziej autentycznym 

znaczeniu, które jest zbieżne 

• z najdoskonalszymi przypadkami myśli filozoficznej, które poprzez spekulatywną 

refleksję poszukuje odpowiedzi na wielkie kwestie egzystencjalne, które – 

ostatecznie – są również pytaniami natury religijnej.  



Religia 

Definicja św. Tomasza z Akwinu:  

„Ten kult Boga nazywa się także religią (religio), takimi aktami wiąże się bowiem 

człowiek (se ligat), by od Boga nie odstępować. A także dlatego, że pewnego 

rodzaju instynktem naturalnym czuje się człowiek zobowiązanym, by na swój 

sposób cześć okazywać Bogu, początkowi swego istnienia i wszelkiego dobra”. 

(Summa contra gentiles, CXIX) 

 

Kultura (colere = uprawiać) 

Termin ten w ciągu historii rozumiany był na różne sposoby. W naszym przypadku, 

a więc jeśli chodzi o relację pomiędzy kulturą, religią i filozofią, możemy przyjąć 

definicję, którą posługuje się Unesco: 

„Kultura to zespół odrębnych cech duchowych i materialnych, intelektualnych i 

uczuciowych, charakteryzujących społeczeństwo lub grupę społeczną. Obejmuje 

ona oprócz literatury i sztuki, sposoby życia, formy wzajemnego współżycia, 

systemy wartości, tradycje i wierzenia” . 

(Mediacult II, Meksyk 1982). 

Można zrozumieć w jaki sposób religia (jeśli jest uniwersalna jak 

chrześcijaństwo) może stanowić część jakiejś kultury (inkulturacja), nie będąc 

jednocześnie do niej przywiązaną. 



Taka definicja kultury wydaje się być echem konstytucji Gaudium et spes, która w 

59 numerze mówi: 

„Kościół przypomina wszystkim, że kulturę odnosić należy 

• do pełnej doskonałości osoby ludzkiej, 

• do dobra wspólnoty 

• i całej społeczności ludzkiej.  

Dlatego należy tak kształtować (kultywować) ducha,  

• aby rozwijała się zdolność podziwiania, 

• wnikania w głąb (intuicja) 

• kontemplacji 

• i urabiania sobie sądu osobistego 

• oraz zdolność kształcenia zmysłu religijnego, moralnego i społecznego”. 

(Gaudium et spes 59) 



Filozofia (= umiłowanie mądrości) 

Termin ten również, na przestrzeni wieków, otrzymywał różne znaczenia. 

W naszym przypadku, mówiąc o filozofii, mamy na myśli 

„historycznie zmienną pod względem zakresu i różniącą się według poszczególnych 

filozoficznych szkół i doktryn dziedzinę ogólnych rozważań na temat istoty i 

struktury bytu, źródeł i prawomocności ludzkiego poznania, zasad wartościowania, 

sensu życia i sposobów jego godnego prowadzenia, zagadnień dotyczących poglądu 

na świat i człowieka”.  

(Wielka Encyklopedia PWN) 

 

„Zdolność do abstrakcyjnej refleksji właściwa dla umysłu ludzkiego pozwala, aby 

nadał on poprzez aktywność filozoficzną ścisłą formę swojemu myśleniu i w ten 

sposób wypracował wiedzę systematyczną, odznaczającą się logiczną spójnością 

twierdzeń i harmonią treści”. 

(Fides et ratio, 4) 



Wobec tego, co zostało już powiedziane, można zrozumieć, że 

Religia i kultura angażują 

• na pierwszym miejscu człowieka, jego akty, wybory życia zarówno osobiste jak 

i społeczne, 

• i nie zmierzają do wypracowania jakiejś systematycznej dyscypliny. 

 

Filozofia zaś 

•  pierwszorzędnie jest próbą wypracowania jakiejś systematycznej dyscypliny, 

•  a drugorzędnie, jeśli się za nią podąża, zawiera również życiowe wybory. 

 

Filozofia i religia – obie one są instancjami uniwersalności: poszukują racji całości, 

ostatecznych przyczyn, postępując ścieżkami racjonalnymi oraz egzystencjalnymi. 

W każdej tradycji religijnej, wielkie pytania filozoficzno-religijne dotyczące 

początku wszystkiego, sensu świata oraz celu życia, muszą posiadać jakieś 

odniesienie do prawdy filozoficznej, która będzie szanować kanony racjonalności i 

uniwersalności. 



VI – 9. Nauka 

W naszych czasach w sposób dojrzały rozważa się również ten wymiar ludzkiej 

racjonalności. Nauka zostaje więc dołączona do trzech, omawianych wcześniej, 

dziedzin ludzkiego życia. 

Benedykt XVI w ten sposób relacje jakie zachodzą pomiędzy nauką a wiarą: 

 

Na tych przesłankach, dotyczących owocnej więzi między rozumieniem i 

wierzeniem, opiera się również prawidłowy związek między nauką i wiarą.  

• Badania naukowe, jak widzimy, prowadzą do poznania nowych prawd o 

człowieku i wszechświecie.  

• Prawdziwe dobro ludzkości, dostępne w wierze, otwiera horyzont, w obrębie 

którego winny być dokonywane odkrycia.  

• […] Ważne są także poszukiwania zmierzające do odkrycia tajemnic naszej 

planety i wszechświata, ze świadomością, że człowiek stoi na szczycie świata 

stworzonego nie po to, by nierozumnie go wykorzystywać, lecz by go strzec i 

czynić swoim mieszkaniem. 

• Tym samym wiara, rzeczywiście przeżywana, nie wchodzi w konflikt z nauką, 

raczej z nią współdziała, dostarczając jej podstawowych kryteriów, by promowała 

dobro wszystkich […]”. 

Benedykt XVI, Audiencja Generalna, 21.XI.2012  


