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27. Co oznacza w praktyce wierzyć w Boga?
Wiara jest najpierw osobowym przylgnięciem człowieka do Boga; równocześnie i w sposób
nierozdzielny jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił. Oznacza
wierzyć w jednego Boga w trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. 150-152; 176-178
Jako osobowe przylgnięcie człowieka do Boga i uznanie prawdy, którą On objawił, wiara
chrześcijańska różni się od wiary w osobę ludzką. Byłoby rzeczą daremną i fałszywą pokładać
taką wiarę w stworzeniu.
28. Jakie są charakterystyczne cechy wiary?
Wiara jest możliwa tylko dzięki łasce Bożej i wewnętrznej pomocy Ducha Świętego. Wiara
jest aktem autentycznie ludzkim. Okazanie zaufania Bogu i przylgnięcie do prawd
objawionych przez Niego nie jest przeciwne ani wolności, ani rozumowi ludzkiemu.
Wiara jest pewna, pewniejsza niż wszelkie ludzkie poznanie, ponieważ opiera się na samym
słowie Boga, który nie może kłamać. Oczywiście, prawdy objawione mogą wydawać się
niejasne dla rozumu i doświadczenia ludzkiego, ale "pewność, jaką daje światło Boże, jest
większa niż światło rozumu naturalnego".
31. Dlaczego potrzebne są formuły wiary?
Formuły wiary są potrzebne, ponieważ pozwalają nam wyrażać i przekazywać wiarę,
celebrować ją we wspólnocie, przyswajać ją sobie i coraz bardziej nią żyć, posługując się
wspólnym językiem. 170-171
32. W jakim sensie wiara Kościoła jest jedna?
Chociaż Kościół składa się z ludzi o różnych językach, kulturach i obrzędach, nie przestaje
wyznawać swojej jedynej wiary otrzymanej od jednego Pana i przekazanej przez jedną
apostolską Tradycję. Wyznaje wiarę w jednego Boga - Ojca, Syna i Ducha Świętego - i
wskazuje jedną drogę zbawienia. Dlatego wierzymy jedną duszą i jednym sercem we
wszystko, co jest zawarte w słowie Bożym, spisanym lub przekazanym, i co Kościół podaje do
wierzenia jako objawione przez Boga. 172-175; 182
33. Co to są Symbole wiary?
Są ułożonymi formułami, nazywanymi również "wyznaniami wiary" lub "Credo", za pomocą
których Kościół od samego początku w sposób syntetyczny wyrażał i przekazywał swoją

wiarę, posługując się językiem normatywnym i wspólnym wszystkich wiernych. 185-188;
192-197
34. Jakie są najstarsze Symbole wiary?
Są to symbole chrzcielne. Ponieważ chrzest jest udzielany "w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego" (Mt 28,19), prawdy wiary wyznawane podczas chrztu są ułożone według ich
odniesienia do trzech Osób Trójcy Świętej. 189-191
35. Jakie są najważniejsze Symbole wiary?
Są to Symbol Apostolski, który jest starożytnym symbolem chrzcielnym Kościoła rzymskiego, i
Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański.
36. Dlaczego wyznanie wiary rozpoczyna się od słów "Wierzę w Boga"?
Pierwsze stwierdzenie "Wierzę w Boga" jest ze wszystkich najbardziej podstawowe, od niego
zależą wszystkie pozostałe prawdy dotyczące człowieka i świata, i całego życia człowieka
wierzącego w Boga. 198-199
37. Dlaczego wyznajemy wiarę w jednego Boga?
Bóg objawił się Izraelowi, swemu narodowi wybranemu, jako Jedyny: "Słuchaj, Izraelu, Pan
jest naszym Bogiem - Panem jedynym" (Pwt 6,4); "bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny" (Iz
45,22). Sam Jezus potwierdza, że Bóg jest "jedynym Panem" (Mk 12,29).

Główne prawdy wiary
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jest jeden Bóg.
Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.
Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
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Fragment Ewangelii i jej komentarz
Ew. wg. Łukasza 8, 5-10
5 Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, 6 mówiąc: «Panie, sługa
mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi» 7 Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». 8
Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale
powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. 9 Bo i ja, choć podlegam władzy, mam
pod sobą żołnierzy. Mówię temu: "Idź!" - a idzie; drugiemu: "Chodź tu!" - a przychodzi; a
słudze: "Zrób to!" - a robi». 10 Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za
Nim: «Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary».
Pytania i kwestie do poruszenia:
1. Chrystus jest zawsze przy nas, obecny w Przenajświętszym Sakramencie. Możemy
pomyśleć, jak łatwy mamy dostęp do Niego, w porównaniu z ludźmi sprzed wieków.
Oczywiście, możemy się do niego zwracać wszędzie i zawsze, chociaż najlepszym
miejscem spotkania z Chrystusem jest kościół.
2. Wiara wymaga również czynów, a nie tylko słów. Setnik przyszedł do Chrystusa,
pomimo swojej funkcji i pozycji społecznej, i wstawia się nie za sobą, ale za swoim
sługą. Wiara wymaga od nas wielkoduszności.

