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      Jan Paweł II,  Encyklika – Fides et ratio – O relacjach między wiarą a rozumem [FR] 
 
 

1. Jakim terminem został określony człowiek w FR 1? Jak to określenie rozumieć? 

2. Jakie znaczenie ma filozofia w FR 3-5, 24? 

3. Co to jest „filozofia niesprecyzowana”, a czym jest recta ratio [FR 4]? 

4. Jakie są najbardziej charakterystyczne cechy klimatu intelektualnego współczesnego świata [FR 5]?  

5. Co to jest agnostycyzm, relatywizm, sceptycyzm, bezkrytyczny pluralizm [FR 5]? 

6. O jakich rodzajach poznania mówi się w FR 8-9 i czym się one charakteryzują [FR 8-9,13, 32]? 

7. Czym jest prawda Objawienia i jakie znaczenie dla człowieka ma jej poznanie [FR 14-15]? 

8. Na czym polega wkład Pisma Świętego w teorię poznania [FR 16]? 

9. Jak winna wyglądać relacja wiara-rozum w świetle FR 17, 42? 

10. Jakich zasad winien przestrzegać rozum stając wobec Objawienia [FR 18]? 

11. Jakie niepodważalne prawdy dotyczące życia ludzkiego wymienione zostały w FR 26? 

12. Co to jest prawda, pod postacią jakich pytań jawi się ona człowiekowi, podaj przykłady prawd 

niepodważalnych [FR 26]? 

13. Co to znaczy, że człowiek szuka prawdy uniwersalnej i ostatecznej [FR 27]? 

14. Jak określono człowieka w FR 28 i jakie są tego konsekwencje [FR 28-29]? 

15. Jakie formy prawdy wymieniono w FR 30? 

16. Jak określono człowieka w FR 31 i co z tego wynika [FR 32-34]?  

17. Wymień najważniejszych przedstawicieli starożytnego dialogu Objawienia z filozofią i scharakteryzuj ich 

dokonania [FR 36-41]. 

18. Jak kształtowała się relacja wiara – rozum w epoce średniowiecza [FR 42-44]? 

19. Na czym polegał dramat rozdziału między wiarą a rozumem w nowożytności [FR 45-48]? 

20. Dlaczego wiara i rozum winny zachować głęboką jedność [FR 48]? 

21. Dokonaj charakterystyki stosunku Magisterium Kościoła wobec filozofii [FR 49-54]. 

22. Omów naukę Vaticanum I o stosunku wiary do rozumu i filozofii [FR 53]. 

23. Jakie znaczenie miała encyklika Leona XIII Aeterni Patris [FR 57-58]? 

24. Omów najważniejsze twierdzenia Vaticanum II dotyczące filozofii [FR 60]. 

25. W jaki sposób teologia korzysta z filozofii [FR 64-68, 77, 99]? 

26. Wymień najwybitniejszych filozofów chrześcijańskich [FR 74]. 

27. Jakie typy refleksji filozoficznej wymienia się w FR 75-77? 

28. Na czym polega postulat autonomiczności myślenia [FR 75]? 

29. Jak należy rozumieć termin „filozofia chrześcijańska” [FR 76]? 

30. Co to jest ancilla theologiae [FR 77]? 

31. Kogo FR 78 ukazuje jako wzór dla wszystkich poszukujących prawdy? 

32. Jakie wymogi teologia stawia współczesnej myśli filozoficznej [FR 79]? 

33. Jakie prawdy obecne w Piśmie Świętym pozwalają budować filozoficzną wizję człowieka i świata [FR 80]? 

34. Co to znaczy, że filozofia musi dziś odzyskać „wymiar mądrościowy” [FR 81] oraz mieć zasięg metafizyczny 

[FR 83]? 

35. Jakie warunki winna spełniać filozofia, by być zdolną do współdziałania z prawdą Objawienia [FR 81-83]? 

36. Czym są: eklektyzm [86], historyzm [87], scjentyzm [88], pragmatyzm [89], nihilizm [90], postmodernizm 

[91] i na czym polegają zagrożenia w nich tkwiące? 

37. Co jest jednym z największych zagrożeń duchowych człowieka współczesnego i jakie są jego źródła [FR 91]? 

38. Na czym polega podobieństwo między powołaniem Najświętszej Maryi Panny – a powołaniem autentycznej 

filozofii? Co znaczy tzw. Philosophari in Maria [FR 108]? 


