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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Dialog jest także naturalnym środkiem, który pozwala porównać różne punkty widzenia, 

a przede wszystkim przeanalizować te rozbieżności, jakie stanowią przeszkodę dla pełnej 

komunikacji między chrześcijanami”. 
Jan Paweł II, enc. Ut unum sint, 36, w: Jan Paweł II, Encykliki, t. 2, wyd. M, Kraków 2006, s. 777. 
 

„Dialog nie rodzi się z taktyki czy z wyrachowania, ale jest działaniem mającym swe 

uzasadnienie, wymogi, godność: wypływa z głębokiego szacunku dla tego wszystkiego, co 

w każdym człowieku zdziałał ten Duch, który tchnie tam, gdzie chce. Kościół zamierza przezeń 

odkrywać ziarna Słowa, promień owej prawdy, która oświeca wszystkich ludzi, ziarna i promienie 

które znajdują się w poszczególnych osobach i w tradycjach religijnych ludzkości. Dialog opiera 

się na nadziei i miłości i przyniesie owoce w Duchu Świętym”. 
Jan Paweł II, enc. Redemptoris missio, 56, w: Jan Paweł II, Encykliki, t. 1, wyd. M, Kraków 2006, s. 429. 
 

„Dialog (Boga i człowieka) jest to dialog miłości, który nigdy nie ustaje, ale mimo to nie 

jest monotonny, dokonuje się, bowiem w różnych tonacjach miłości – od jej przejawów 

powszednich i pośrednich, aż po najgłębsze, których Pismo Święte oraz liczni mistycy nie wahają 

się opisywać za pomocą obrazów miłości oblubieńczej”. 
Jan Paweł II, List Dies Domini, 14, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane. Listy, t. 3, wyd. M, Kraków 2007, s. 456. 

 4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Bóg rozmawiał z Mojżeszem i powiedział mu: Jam jest Pan. Ja ukazałem się 

Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, ale imienia mego, Jahwe, nie 

objawiłem im. Ponadto ustanowiłem też przymierze moje z nimi, że im dam kraj Kanaan, kraj ich 

wędrówek, gdzie przebywali jako przybysze. Ja także usłyszałem jęk Izraelitów, których 

Egipcjanie obciążyli robotami, i wspomniałem na moje przymierze. Przeto powiedz Izraelitom: 

«Ja jestem Pan! uwolnię was od jarzma egipskiego i wybawię was z niewoli, i wyswobodzę was 

wyciągniętym ramieniem i przez surowe kary. I wezmę sobie was za mój lud, i będę wam Bogiem, 

i przekonacie się, że Ja, Pan, Bóg wasz, uwolniłem was spod jarzma egipskiego. Potem 

wprowadzę was do ziemi, którą z ręką podniesioną przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi 

i Jakubowi. Dam ją wam na własność. Zaiste, Ja jestem Pan!». Mojżesz oznajmił te słowa 

Izraelitom, którzy nie chcieli ich słuchać z powodu udręki ducha i z powodu ciężkich robót 
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(Wj 6,2-9)”. 

„Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały 

lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze 

przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, 

powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie 

Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?» Mówili to wystawiając Go na próbę, 

aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym 

ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na 

nią kamień». I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po 

drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, 

stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię 

nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, 

a od tej chwili już nie grzesz!» (J 8,1-11)”. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Osoba ludzka potrzebuje życia społecznego. Nie jest ono dla niej czymś dodanym, lecz 

jest wymaganiem jej natury. Przez wymianę z innymi, wzajemną służbę i dialog z braćmi 

człowiek rozwija swoje możliwości: w ten sposób odpowiada na swoje powołanie (KKK 1879)”. 
Por. KKK 2063; 2576. 
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