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III. WIARA   
 

1. Różne charakterystyki wiary nadprzyrodzonej ukazane w Biblii: 

posłuszeństwo, zaufanie, wierność. 

2. Głęboka natura wiary nadprzyrodzonej tak, jak jest ukazana w 

Biblii: wiedza, która uczestniczy w „wiedzy, jaką Bóg ma o sobie 

samym”. 

3.Darmowy charakter wiary nadprzyrodzonej: to dar Boga. 

4.Natura daru wiary: to światło, które oświeca inteligencję oraz to 

ruch, który porusza wolę. 

5. Rola, jaką odgrywa ludzka wola oraz wolność 

6. Wiara jako mądrość 

 



7.  Pewność wiary nadprzyrodzonej. 

8. Chrystocentryzm wiary nadprzyrodzonej. 

9. Eklezjalność wiary. 

10. Zawartość trynitarna i struktura trynitarna wiary. 

11. Doskonałość i pełnia odpowiedzi wiary w  Maryi. 

12. Operatywny charakter wiary: uczynki wiary. 

13. Relacja pomiędzy wiarą i modlitwą. 

 

 



Przesłanka 

Zanim podejmiemy poszczególne punkty tej części wykładów, należy 
rozpocząć do pewnej przesłanki dotyczącej wiary w kontekście 
teologii fundamentalnej.  

 

Ukazywanie tematu wiary towarzyszyło zawsze dyscyplinie teologii 
fundamentalnej. Nawet jeśli jej program realizowany był wedłuch 
innego schematu niż współcześnie – jak np. w neoscholastyce, kiedy 
proponowano teologię analizy aktu wiary (analysis fidei).  

 

Aby mówić o wierze, dzisiejsza teologia fundamentalna – tak samo 
jak teologia z przeszłości – nie może ignorować różnych akcentów, 
które ten termin może przyjmować 

 zarówno jeśli chodzi o wewnętrzną dynamikę teologicznego 
dyskursu, 

 jak i częste odniesienia do wiary dziś obecne w debacie 
filozoficzno-kulturowej, które jako przedmiot mają antropologię oraz 
religię. 

 



Z teologicznego punktu widzenia wiara jest rozumiana jako cnota 

teologalna, jest więc przedmiotem: 

 dziedziny dogmatyki,  

 ale również moralnej – która ze swej natury zajmuje się cnotami. 

Wewnątrz dyskursu teologiczno-fundamentalnego wiara się prezentuje w 

dwóch wymiarach: 

 jako wyznanie wiary, a więc jako akt podmiotu który wierzy, 

 jako zawartość (treść wiary) jako całość prawd wierzonych.  

dwie perspektywy 

podmiotowa - subiektywna fides qua 

przedmiotowa - obiektywna fides quae 



Ten podwójny wymiar jest pewnym „refleksem” podwójnego aspektu 

Objawienia: 

 personalno-subiektywny [metafizyczny/antropologiczny/poznawczy] 

 treściowo-obiektywny [filozoficzny/teologiczny/dogmatyczny]. 

 

Wiara, choć posiada powyższy charakter, nie jest tym samym. Tzn.: 

wiara i Objawienie, choć na siebie „nachodzą”, nie są tą samą 

rzeczywistością.  

Wiara jest wierzeniem w treść Objawienia. 

W konfrontacji z Objawieniem, rozważania teologiczno-fundamentalne o 

wierze muszą wziąć pod uwagę istnienie pewnej dynamicznej i złożonej 

relacji, na bazie której wiara może być rozumiana: 

 jako odpowiedź Bogu, który się objawia, 

 ale i jako przesłanka, bez której Objawienie nie mogłoby zostać 

przyjęte przez podmiot. 

 

 



Z punktu widzenia personalno-subiektywnego (akt wiary) 

 Refleksja filozoficzno-antropologiczna: dostrzeżenie istniejącej 

relacji pomiędzy wiarą (fides) a zaufaniem (fiducia). 

 

Katolickie rozumienie tej relacji: w zaufaniu obecnym w wierze 

znajduje się pewna „oryginalność” oraz charakter egzystencjalny: to 

wszystko służy demonstracji, że wiara nie przynależy do sfery 

irracjonalnej (nie wierzy się w rzeczy absurdalne, w sposób 

irracjonalny), ale może się rozwinąć w pewien zwyczaj, postawę 

(habitus) który charakteryzuje osobę ludzką od początkowych faz 

swojego życia. 

Jan Paweł II wprowadził terminologię rozróżniającą wiarę od 

wierzenia.   To rozróżnienie było już obecne u Tomasza z Akwinu, ale 

wraz z papieżem Wojtyłą zostaje zaaplikowana nowa terminologia. 



To rozróżnienie zawiera w sobie trzy poziomy wiary: 

 wiara „czysto ludzka”: kredyt, zaufanie, zostają dane słowom 

jakiejś osoby na tyle, na ile jest ona wiarygodna (naukowiec w 

sprawach nauki; adwokat w sprawach prawa; ekspert w swojej 

materii; przyjaciel w kwestii swojego świadectwa, itd. …). 

 wierzenie: jest to forma wiary ludzkiej, która się aktualizuje 

poprzez „kredyt” dany jakiejś religijnej tradycji niechrześcijańskiej. 

 wiara nadprzyrodzona (wiara jako cnota teologalna): jest to wiara 

w Boga, który się objawia w Jezusie Chrystusie (Pismo, Chrystus, 

Kościół): 

 jest zgodą dana Objawieniu 

 poprzez ludzką inteligencję – decyzję wolnej woli, aby zawierzyć się 

świadectwu tych, którzy poprzedzali nas w wierze  

 jest pewnym „impulsem” aby przylgnąć do łaski Boga, który się objawia.  



Teksty z Fides et ratio 

Wiara czysto ludzka 

1. „Człowiek nie jest stworzony, by żyć samotnie. Rodzi się i dorasta w 

rodzinie, aby później włączyć się swoją pracą w życie społeczne. Od dnia 

narodzin jest zatem włączony w różne tradycje, przejmując od nich nie tylko 

język i formację kulturową, ale także liczne prawdy, w które wierzy niejako 

instynktownie. W okresie wzrastania i dojrzewania osobowości te prawdy 

mogą zostać podważone i poddane krytycznej ocenie, która jest szczególną 

formą aktywności myślowej. Gdy jednak dokona się ten proces, zdarza się, że 

człowiek ponownie przyjmuje te same prawdy, opierając się na własnym 

doświadczeniu albo na rozumowaniu, które przeprowadził” (31). 

2. „Wierząc, człowiek zawierza wiedzy zdobytej przez innych. Można w nim 

dostrzec znamienne napięcie: z jednej strony wydaje się, że wiedza oparta na 

wierze jest niedoskonałą formą wiedzy, którą należy stopniowo udoskonalać, 

zdobywając osobiście dowody na jej potwierdzenie; z drugiej zaś wiara w 

porównaniu ze zwykłym poznaniem opartym na oczywistych dowodach jawi 

się często jako rzeczywistość bogatsza o pewien ludzki wymiar, wiąże się 

bowiem z relacją międzyosobową i angażuje nie tylko osobiste zdolności 

poznawcze, ale także głębiej zakorzenioną zdolność zawierzenia innym 

ludziom, nawiązania z nimi trwalszej i ściślejszej relacji” (32). 

 



„Mimo to w życiu człowieka nadal o wiele więcej jest prawd, w które 

po prostu wierzy, niż tych, które przyjął po osobistej weryfikacji.  

 Któż bowiem byłby w stanie poddać krytycznej ocenie niezliczone 

wyniki badań naukowych, na których opiera się współczesne życie? 

 Któż mógłby na własną rękę kontrolować strumień informacji, 

które dzień po dniu nadchodzą z wszystkich części świata i które 

zasadniczo są przyjmowane jako prawdziwe?  

 Któż wreszcie mógłby ponownie przemierzyć drogi doświadczeń i 

przemyśleń, na których ludzkość zgromadziła skarby mądrości i 

religijności?  

Człowiek, istota szukająca prawdy, jest więc także tym, którego życie 

opiera się na wierze” (31). 



III – 1. Różne charakterystyki wiary nadprzyrodzonej ukazane w 

Biblii: posłuszeństwo, zaufanie, wierność. 

 

Wiara jako wymiar doświadczenia podmiotowego (osoba, lud) 

Wiara Izraela (Stary Testament) 

Wierzyć – zawiera w sobie postawy oraz ich konsekwencje widoczne 

w historii Izraela. Tak samo zaprzeczenie: niewiara w Boga i Bogu 

(apostazja i idolatria) jest grzechem par excellence, jest swego 

rodzaju anty-zachowaniem Izraela, które Bóg krytykuje i potępia.  

Akt wiary w Boga powoduje ponadto pewne przejście od trwogi i 

lęku do zawierzenia i pokoju.  

Wiara Izraela nie jest opinią ani zwykłą nadzieją, ale przylgnięciem 

[ad haerere – być przyczepionym, mocno przyłączonym] do słowa 

pewnego, stabilnego, do principium prawdziwego zrozumienia 

rzeczywistości. Znamienne jest słowo Izajasza: „Jeśli nie uwierzycie, 

nie ostoicie się” [non avrete stabilità].  



To „przejście” ma znaczenie 

  nie tylko na poziomie gnozeologicznym (poznać Boga), 

 ale dociera również do tego ontologicznego (istnieć, żyć) 

To, co się tutaj rozgrywa jest dla Izraela kwestią pomiędzy być a nie 

być, pomiędzy istnieć jako lud Boży albo zniknąć z powierzchni 

ziemi.  

Abraham: wiara jako posłuszeństwo i zawierzenie/zaufanie 

Starotestamentalna wiara posiada w Abrahamie swoją najjaśniejszą 

ikonę, przeznaczoną do tego, by być również uroczyście ponownie 

zaproponowana w Nowym Testamencie (por. Rz 4,1-22). Ukazuje ona 

dwa podstawowe aspekty wiary biblijnej: zawierzenia, totalnego 

oddania się oraz stałej pewności 

Użycie czasownika „uwierzył” [Abram uwierzył i Pan poczytał mu to 

za zasługę, Rdz15,6] – ukazuje wiarę jako warunek życia zdolnego 

determinować całą jego egzystencję, a nie jako jedynie opis jakiegoś 

odosobnionego faktu. 



Mojżesz: wiara jako pamięć Bożych dzieł  

Mojżesz jest tym, który doświadczył wyjścia z Egiptu. Ten faktor 

staje się dominujący w jego wierze. Bóg jest tym, który generuje 

tożsamość Izraela jako ludu. Tenże lud w „amen” powiedzianym 

Bogu rozpoznaje siebie jako lud Boży – docierając w ten sposób do 

określenia własnej tożsamości i wolności (Pwt 27,9-26). 

Zanim wiara Izraela „wypracuje” sformułowania konceptualne, 

rozwija się wpierw jako owoc pamięci wydarzeń zrealizowanych 

przez Boga oraz postaw wymaganych od człowieka.  

Stabilność wiary oraz stabilność pamięci nawzajem się przywołują: 

być wiernymi oznacza zachowywać pamięć miłości Boga (por. Ps. 

137). 

W ten sposób konkretyzują się pewne syntetyczne opowiadania 

historii Zbawienia, które odgrywają rolę wyznań wiary. Księga 

Powtórzonego Prawa prezentuje różne ich przykłady (por. Pwt 4,1-2; 

6,1-9; 26,5-9.  



Psalmy: wiara jako świadectwo pamięci 

Tę funkcję odgrywają pochwalne i dziękczynne hymny religijne (por. Wj 

15,1-21) oraz modlitwy, spośród których Psalmy dostarczają nam szerokie 

świadectwo. 

Właśnie dlatego, że zakorzeniony w „doświadczeniu przeżytym”, akt wiary 

podtrzymuje w Izraelu bardzo wielką pojętność treści i postaw (por. Ps 78 i 

Ps 106). 

Akt wiary zawiera w sobie poznanie zbawczej mocy Jahve objawionej 

poprzez Jego dzieła, zaufanie wobec Niego i Jego obietnic, poprzez 

posłuszeństwo Jego słowom – przede wszystkim słowom Przymierza i 

Prawa. 

I w przeciwnym wypadku: „nie wierzyć” oznacza nie uznawać dzieł 

Bożych, buntować się wobec Jego przykazań, zapominać o Jego dobroci, 

szemrać, poddawać w wątpliwość, nie być posłusznym. 



Prorocy: wiara jaki świadectwo aż po męczeństwo 

Pośród różnych figur Pierwszego Testamentu, które wcielają wiarę 

Izraela oraz żyją jej konsekwencjami w sposób integralny wybijają się 

prorocy oraz męczennicy. 

W proroku, nierzadko świadku aż po męczeństwo, wiara zawiera i 

wyraża jego świętość życia, nieugiętość w przepowiadaniu oraz 

radykalizm w postawach. 

Radykalizm wiary otrzymuje w męczenniku (czyli w tym, który 

świadcząc o wierze, zostaje wydany przez innych na śmierć ze 

względu na spójność swojej wiary) najdoskonalszy wyraz..    



III – 2. Głęboka natura wiary nadprzyrodzonej tak, jak jest 

ukazana w Biblii: wiedza, która uczestniczy w „wiedzy, jaką Bóg 

ma o sobie samym”. 

Wiara jako wiedza obiektywna 

(rzeczy, w którę wierzymy/treść wiary) 

Wiara w NT 

Ewangelie synoptyczne – wiara jako zgoda na treści (nie tylko sequela 

Cristi ale i jego intelignecji – tego, co naucza. Te rzeczy idą razem). 

W kontekstach przepowiadania i misji typowych dla Synoptyków, 

wiara oznacza przede wszystkim przyjęcie treści i logiki Królestwa 

Bożego oraz rozpoznanie mocy Boskiego Mistrza. Przedmiotem 

wiary jest Ewangelia [dobra nowina, pewna treść] (por. Mt 1,15), 

zarówno jeśli głoszona przez Jezusa, jak i rozpowszechniona przez 

apostołów po Jego zmartwychwstaniu (por. Mk 16,15-17) . 



Aspekt przedmiotowo-treściowy wiary (w co wierzymy) zestawia się 

wraz z tym podmiotowym (akt wiary): 

Wyrażenie „wiara” może również wyrażać postawę wiary, zaufać 

Chrystusowi, zaufać Bogu. Piotr, zaproszony do tego, aby kroczyć po 

wodzie otrzymuje upomnienie „człowieka małej wiary” (Mt 14,31); 

podobnie apostołowie przerażeni burzą na jeziorze, pomimo 

obecności Jezusa pomiędzy nimi (por. Mt 8,26). 

Czwarta Ewangelia – chrystocentryczna treść wiary i wierzenia 

W Ewangelii Jana 

 wierzyć w treści głoszenia (przedmiot wiary) 

 oraz wierzyć (mieć zaufanie) w osobę Jezusa Chrystusa są tą samą 

rzeczą,  

 ponieważ CHRYSTUS i PRAWDA są jedną i tą samą 

rzeczywistością: Ja Jestem […] Prawdą (por. J 14,6). 



Ten mocny akcent personalistyczny, jakim odznacza się u św. Jana 

akt wiary, nie przeszkadza, aby jednocześnie w swojej Ewangelii 

ukazać z całą jasnością aspekt poznawczy wiary: wierzyć oznacza 

poznać.  

Wierzyć w Boga i wierzyć w Jezusa Chrystusa Jego Syna znajdują się 

na tym samym poziomie (por. J 14,10). U Jana, wiara w Jezusa 

Chrystusa jest również wiarą w Imię Jezusa (por. J 1,12; 2,23; 3,18. 

1J 5,13) a także wiarą w Jego Boże synostwo, w Jego bosko-ludzką 

kondycję.   



Dzieje Apostolskie: wiara „uwiarygodniona” poprzez nawrócenie i 

komunię. 

W Dziejach Apostolskich poza wymiarami 

 podmiotowym (zaufanie, zawierzenie, posłuszeństwo, 

doświadczenie, nawrócenie) 

 oraz przedmiotowym (treści i logika wiary), 

dołącza jeszcze pewna perspektywa apologetyczna, obecna już w 

Ewangelii Janowej (por.  J 17,21) w porządku wiarygodności wiary: 

widzialna jedność wspólnoty.  

W przepowiadaniu apostolskim, wiara w Jezusa Chrystusa jest 

nierozłączna od nawrócenia: zwiastowanie Zmartwychwstałego jest 

jednocześnie litościwym apelem aby nawrócić się od czynów zła ku 

dobrym dziełom, od twardości serca ku logice Królestwa, od 

oczekiwania na Mesjasza ku wierze w Jezusa Chrystusa (por. Dz 3,26; 

5,31; 9,35; 11,18; 11,21; 14,15; 15,3, ecc.).   



Dzieje Apostolskie: wiara „uwiarygodniona” poprzez nawrócenie i 

komunię. 

W Dziejach Apostolskich poza wymiarami 

 podmiotowym (zaufanie, zawierzenie, posłuszeństwo, 

doświadczenie, nawrócenie) 

 oraz przedmiotowym (treści i logika wiary), 

dołącza jeszcze pewna perspektywa apologetyczna, obecna już w 

Ewangelii Janowej (por.  J 17,21) w porządku wiarygodności wiary: 

widzialna jedność wspólnoty.  

W przepowiadaniu apostolskim, wiara w Jezusa Chrystusa jest 

nierozłączna od nawrócenia: zwiastowanie Zmartwychwstałego jest 

jednocześnie litościwym apelem aby nawrócić się od czynów zła ku 

dobrym dziełom, od twardości serca ku logice Królestwa, od 

oczekiwania na Mesjasza ku wierze w Jezusa Chrystusa (por. Dz 3,26; 

5,31; 9,35; 11,18; 11,21; 14,15; 15,3, ecc.).   



Dzieje Apostolskie: wiara „uwiarygodniona” poprzez nawrócenie i 

komunię. 

W Dziejach Apostolskich poza wymiarami 

 podmiotowym (zaufanie, zawierzenie, posłuszeństwo, doświadczenie, 

nawrócenie) 

 oraz przedmiotowym (treści i logika wiary), 

dołącza jeszcze pewna perspektywa apologetyczna, obecna już w Ewangelii 

Janowej (por.  J 17,21) w porządku wiarygodności wiary: widzialna jedność 

wspólnoty.  

W przepowiadaniu apostolskim, wiara w Jezusa Chrystusa jest nierozłączna 

od nawrócenia: zwiastowanie Zmartwychwstałego jest jednocześnie 

litościwym apelem aby nawrócić się od czynów zła ku dobrym dziełom, od 

twardości serca ku logice Królestwa, od oczekiwania na Mesjasza ku wierze 

w Jezusa Chrystusa (por. Dz 3,26; 5,31; 9,35; 11,18; 11,21; 14,15; 15,3, 

ecc.). 

„Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie 

nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. 33 

Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a 

wszyscy oni mieli wielką łaskę” (Dz 4,32-33). 



III – 3. Darmowy charakter wiary nadprzyrodzonej: to dar Boga. 

Listy św. Pawła – Wiara jako dar łaski. 

 

W corpus paulinum wiara jest istotowo zawarta w horyzont łaski. 

Wyznawać własną wiarę / wierzyć w Jezusa Chrystusa jest równorzędna dla 

Apostoła z ustanowieniem przynajmniej dwóch fundamentalnych treści: 

a) żywotne przylgnięcie do Syna Bożego – czego efektem jest 

usprawiedliwienie grzesznika ; 

b) uznanie, że w Chrystusie zostały wypełnione obietnice Boże wobec 

swojego ludu; ich wierność zostaje w ten sposób uroczyście 

potwierdzona. 

U Pawła wiara manifestuje się poprzez logikę łaski: 

 jako darmowy dar Boga 

 oraz jako zdolność, która umożliwia (uzdalnia go) człowiekowi tego daru. 

W kluczu teologicznym, jest to pewna „nadwyżka” łaski wiary względem 

uczynków prawa.   



W teologii Pawła napotykamy wyraźne przykłady użycia wyrażenia 

„wiara: 

 zarówno jako akt / stan bycia wierzącego [jako łaska teologalna] 

(por. Rz 12,3; 14,1; Ef 4,13; Kol 2,6-7), 

 zarówno jako treść kerygmatu, któremu wcześniej udzieliło się 

wiary (por. Rz 10,8; Gal 1,23; Ef 4,5; 1Tm 4,1), 

przez co ukazany zostaje od samego początku  podwójny wymiar 

 fides qua creditur [akt wiary/habitus] 

 fides quae creditur [contenuto] 

Przede wszystkim w Listach apostolskich jest szczególne miejsce, w 

którym termin „wiara” – prawdopodobnie z powodu zachęcającego 

klimatu tych pism – zaczyna oznaczać w sposób bardzo jasny również 

przekazane treści, których to uważne strzeżenie jest ukierunkowane 

na dobro wiernych (por. 1Tm 1,2; 6,12) dając w ten sposób początek 

sformułowaniu: OTRZYMANY DEPOZYT (por. 2Tm 4,7; 1,13-14). 



Inne księgi Nowego Testamentu 

 Znaczącym tekstem w temacie teologii wiary jest uroczysta 

pochwała wiary, przywołana w 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków. 

W otwierającym fragmencie tego rozdziału napotykamy definicję 

wiary, która – jak wynika z historycznego punktu widzenia – miała 

ogromny wpływ na  teologię: 

Wiara zaś jest poręką [fundamentem] tych dóbr [rzeczy], których 

się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie 

widzimy (Hbr 11,1). 

 Należy również przypomnieć doktrynę zawartą w Liście św. Jakuba 

dotyczącą konieczności zjednoczenia wiary i uczynków: wiara bez 

uczynków jest martwa (por. Jk 2,14-26). Doktryna Jakuba, która 

zwraca się ku miłości (caritas) kompletuje i wyjaśnia tę Pawłową, 

która uważała że same uczynki Prawa odznaczają się wewnętrzną 

niewystarczalnością.  



 Również 1 List św. Piotra  ukazuje bardzo szerokie zrozumienie 

wiary w sensie obiektywnym, jako doktryna, która prowadzi do 

zbawienia i którą – w konsekwencji – należy chronić jako cenne 

dobro.  



Synteza form rozumienia wiary w Piśmie świętym 

1. Wiara jako posłuszne słuchanie [fides ex auditu] (Rz 10,17). 

2. Wiara jako włączenie [inkluzja] w horyzont poznania i życia 

Bożego: „My właśnie znamy zamysł Chrystusowy” (1Kor 2,16). 

3. Wiara jako nawrócenie i jako droga: „ Nie bierzcie więc wzoru 

[nie upodabniajcie się] z tego świata [saeculum], lecz 

przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli 

rozpoznać [rozeznać – discernimento], jaka jest wola Boża: co jest 

dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” (Rz 12,2). 

4. Wiara jako przejście od obawy i strachu do bezpieczeństwa i 

radości: „ Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu 

pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, 

w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»„ (Rz 8,15). 

5. Wiara jako prawdy wyznawane i jako depozyt do strzeżenia 

(custodire): „Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, 

który w nas mieszka” (2Tm 1,14). 



6. Wiara manifestuje się wewnątrz horyzontu łaski oraz zawiera 

dar tejże łaski: „ Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A 

to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga” (Ef 2,8). 



III – 4. Natura daru wiary: 

 

to światło, które oświeca inteligencję oraz ruch, który porusza wolę. 

 

 

 

 

 

Do Soboru Trydenckiego (1545-1563) nie było interwencji 

Magisterium Kościoła, które miałyby wyjaśniać jaka jest natura 

Wiary. 

Nauczanie w tej kwestii może być wydedukowane w sposób 

niebezpośredni i wewnątrz bardziej obszernych traktatów 

dotyczących relacji między naturą i łaską. 

 Synod w Orange (529_ 

 i prawdopodobnie już w Indiculus Pseudo Celestyna (431) 

 

łaska osąd zgoda 



Sobór Trydencki podejmuje i częściowo ponownie odkrywa doktrynę 

Augustyna. 

Doktryna ta była zebrana w 25 kanonach Synodu w Orange, 

zwołanego przez biskupa Cezarego z Arles, a później potwierdzonego 

przez papieża Bonifacego II (530-532) odnośnie relacji pomiędzy 

naturą i łaską (a więc częściowo także o Wierze). 

Synod ten stwierdza, że 

 zarówno skłonność (orientacja) do wierzenia (initium Fidei) 

 jak i następujący po niej wzrost Wiary 

wszystko to jest darem łaski i owocem inspiracji Ducha Świętego. 

Natura ludzka nie może sama z siebie, czyli bez wsparcia łaski, być 

przyczyną Wiary. 



III – 5. Rola, jaką odgrywa ludzka wola oraz wolność  

Sobór Watykański I (1870) w trzecim rozdziale Konstytucji Dei Filius 

zajmuje się 

• zarówno naturą i przedmiotem Wiary, 

• jak i motywami jej wiarygodności – zwłaszcza motywem 

związanym ze świętością Kościoła. 

Wiara, wg Dei Filius, jest: 

• wolnym aktem, 

• poruszanym przez łaskę Bożą, 

• a jednocześnie obowiązkowym, 

wiążąc ten ostatni aspekt z kondycją człowieka jako stworzenia, z 

totalną zależnością stworzonego rozumu  od Boga – motywu 

posłusznego podporządkowania intelektu i woli Objawieniu Bożemu.  



Wiara wynika więc być wewnętrznie powiązana z LOGOSEM i 

ETOSEM: „wierzyć” angażuje: 

• rozum [logos]  

• i wolność  [etos] 

jest aktem [podmiotu], który może być obroniony i wsparty poprzez 

odpowiednie instancje o charakterze uniwersalnym, oparte o 

• uniwersalność Objawienia 

• i o dostępność do naturalnego rozpoznania Boga.  

Konstytucja dostarcza nam również znaną definicję wiary, wedle 

której jest ona:  

„cnotą nadprzyrodzoną, przez którą wierzymy, pod wpływem 

natchnienia i z pomocą łaski Bożej, że prawdą jest to, co Bóg 

objawił. Wierzymy zaś tak nie z powodu wewnętrznej prawdziwości 

tych rzeczy, którą moglibyśmy poznać za sprawą naturalnego światła 

rozumu, ale wierzymy uznając autorytet objawiającego Boga, który 

nie może się mylić, ani wprowadzać w błąd” (DF 29).  



Również Sobór Watykański II w 5 numerze Dei Verbum proponuje pewną 

syntezę dotyczącą wiary: 

• „Bogu [osobowy podmiot Objawienia] objawiającemu  

• należy okazać [etos] posłuszeństwo [etos i logos: jeśli to Bóg się 

objawia, racjonalnym jest być mu posłusznym] wiary (por. Rz 16,26, por. 

Rz 1,5, 2 Kor 10,5-6),  

• przez które człowiek z wolnej woli cały powierza się Bogu, okazując 

pełną uległość rozumu [racjonalność wiary, poznanie treści Objawienia]  

i woli [decyzja by dać zgodę wierze] wobec Boga objawiającego i 

dobrowolnie uznając objawienie przez Niego dane.  

• By móc okazać taką wiarę, trzeba mieć łaskę Bożą uprzedzającą i 

wspomagającą oraz pomoce wewnętrzne Ducha Świętego, który by 

poruszał serca i do Boga zwracał, otwierał oczy rozumu i udzielał 

wszystkim słodyczy w uznawaniu i dawaniu wiary prawdzie”.  

W pewnej zgodzie do perspektywy personalistycznej zaadaptowanej do 

Objawienia (DV 2), Wiara jest również przedstawiona jako relacja osobowa, 

w której człowiek całkowicie ofiaruje się Bogu, według całościowego aktu, 

który angażuje inteligencję, wolę oraz wolność: posłuszeństwo wiary  

[ob-auditus fidei] 



III – 6. Wiara jako mądrość 

Wiedza w wierze nadprzyrodzonej przynależy do rodzaju wiedzy 

powiązanych z mądrością. Słowo „mądrość” w łacinie wyrażało 

równocześnie swego rodzaju „smakowy” charakter wiedzy (sapientia 

est quasi sapida scientia). 

Tomasz pisze (Iq 1. a.6) 

„Ze wszystkich ludzkich mądrości nauka święta [doktryna wiary] jest 

mądrością najwyższą i jest taką bezwzględnie, a nie tylko w jakimś rodzaju, 

czyli zakresie. 

Oto uzasadnienie: 

Ponieważ rzeczą mędrca jest kierować i sąd wydawać, sąd zaś o rzeczach 

niższych urabiamy i wydajemy ze stanowiska przyczyny wyższej, dlatego za 

mądrego w jakimś zakresie uważa się takiego, kto ma na uwadze najwyższą 

przyczynę tego zakresu; tak np. w zakresie budownictwa inżyniera 

budowlanego, który kreśli i przeprowadza plan domu, uważa się za mądrego 

i za budowniczego w zestawieniu z niższymi robotnikami, którzy obrabiają 

drzewo lub przygotowują kamienie; w tym to sensie wyraził się Apostoł: 

„Jak mądry budowniczy założyłem fundament”.  



Tak samo w zakresie całego życia ludzkiego za mądrego uznamy człowieka 

roztropnego, o ile skierowuje postępki ludzkie do należytego celu; w tym to 

sensie wyraża się Księga Przypowieści: „Mądrością jest mężowi 

roztropność” 

W następstwie za najbardziej mądrego uważamy takiego człowieka, który 

zna najwyższą bezwzględnie przyczynę wszechrzeczy: Boga; stąd to 

potocznie mówi się o mądrości - świadkiem tego Augustyn - że jest to 

„Poznanie spraw Bożych”. Otóż nauka święta, i to jest właśnie jej 

najbardziej właściwym rysem, wyrokuje o Bogu, jako o najwyższej 

przyczynie; i to nie tylko zajmuje się tym, czego można dowiedzieć się o 

Bogu ze stworzeń (do czego doszło poznanie filozofów, stosownie do słów 

Apostoła: „Co o Bogu poznać można, jawne jest wśród nich”), ale co więcej 

tym, co On sam wie o sobie samym, a czego nam udzielił drogą objawienia. 

Stąd to nauka święta jest mądrością najwyższego stopnia”.  

 

 



III – 7. Pewność wiary nadprzyrodzonej 

W przeciwieństwie do tego co często się powtarza, wiara nie jest 

redukowalna ani do opinii ani do wątpliwości.  

 

Przyjrzyjmy się teraz fragmentowi Sumy Teologicznej. Tomasz 
umiejscawia wiarę pośród aktów rozumu nadając jej charakter 
pewności. 

[Summa Theol., II-II, q2,a.1] 

 

„Spośród aktów [które dotyczą] rozumu:  

Jedne mają mocne przekonanie [zgodę], bez potrzeby dalszego 
rozumowania [które angażowałoby wolę] 

 jak np. u tego, kto myśli nad tym, co wie [za pośrednictwem 
nauki], 

 czy rozumie [inteligencja – poprzez bezpośrednią intuicję], jego 
bowiem myśl już jest urobiona. 

  



Inne zaś akty rozumu mają rozumowanie niedojrzałe, bez mocnego 
przekonania 

 

 i albo nie przechylają się na żadną stronę (50/50), jak to ma miejsce 
u powątpiewającego, 

 albo przechylają się raczej na jedną stronę, ale w oparciu o lichą 
podstawę dowodową (60/40) co się zdarza podejrzewającemu, [że ta 
właśnie część będzie tą prawdziwą]; 

albo przechylają się na jedną stronę z obawą jednak co do strony 
przeciwnej [że będzie prawdziwa] (80/20) co zachodzi u tego, kto 
posiada opinię. 

 Akt zaś wiary odznacza się trwałym przylgnięciem do danej rzeczy 
[do jednej z dwóćh] i ten, kto wierzy, znajduje się na tych samych 
warunkach, co ten, kto poznaje za pomocą nauki lub intuicji; 

w każdym razie jego poznanie nie dokonuje się poprzez ewidentne 
udokumentowanie: stąd też wierzący znajduje się na tych samych 
warunkach co ten, kto powątpiewa, kto podejrzewa i kto wyraża 
opinię”.      [Summa Theol., II-II, q2,a.1] 

 



DETERMINACJA INTELEKTU 

 

może być 

bezpośrednia           intuicja (wizja)  

Autonomiczna 

pośrednia          demonstracja (nauka)  

Nie autonomiczna 

(ze współudziałem woli) 

niepewna  

pewna  wiara  

opinia  

podejrzenie  

wątpliwość  



III – 8. Chrystocentryzm wiary nadprzyrodzonej 

Personalno-zbawczy charakter Objawienia wybrzmiewa w sposób 

szczególny gdy weźmie się pod uwagę fakt, że 

• przyjęcie Objawienia jest przyjęciem osoby: Osoby Chrystusa,  

• i że wiarygodność Objawienia bazuje na ostatecznej analizie dotyczącej 

wiarygodności Osoby, Chrystusa.  

Według znanego sformułowania św. Augustyna, podjętego później przez św. 

Tomasza z Akwinu, na teologalny charakter wiary można spojrzeć w 

potrójnym sposobie rozumienia. Według powyższego: 

 

 

 

 

 

 

Innymi słowy, Bóg jest przedmiotem [to w co się wierzy], gwarantem 

[motywem, dla którego się wierzy] oraz końcem [celem do osiągnięcia] wiary. 

Dla wiary Bóg jest 

przedmiotem materialnym 

przedmiotem formalnym 

przyczyną ostateczną 

czyli wiara jest 

credere 

Deum 

credere Deo 

credere in Deum 



• Bóg jest pierwszą i najbardziej radykalną prawdą, w którą się wierzy 

(przedmiot materialny), 

• ale również autorytet, który udziela racji  temu aktowi wiary (motyw 

i przedmiot formalny), 

• i w końcu jest także jej kresem, ponieważ wiara ukazuje się jako 

podarowanie się osoby Bogu (przyczyna ostateczna). 

 

W Nowym Testamencie, w Ewangelii wg św. Jana, istnieje pewna 

zbieżność pomiędzy wiarą teologalną i wiarą w Chrystusa, tak więc i 

w tym przypadku można zaaplikować omawiane przed chwilą 

potrójne akcentowanie wiary – w odniesieniu do Jezusa Chrystusa. 

Jezus jest bowiem nie tylko przedmiotem wiary [Ten, który w Sobie 

objawia to, w co trzeba wierzyć], ale również formalnym motywem i 

ostateczną przyczyną samej wiary [Ten, przez którego i w którego się 

wierzy]. 



 

 

 

 

 

 

 

 

U Jana Apostoła wierzyć w Chrystusa oznacza wierzyć, że Chrystus jest 

Synem Bożym [fides quae] natomiast wierzyć Jemu, oznacza wierzyć 

Jezusowi jako Synowi Bożemu [fides qua]. 

 

Chrystologiczny wymiar wiary w NT ukazuje się w tym, że wierzący, 

poprzez akt wiary, do którego zostaje wezwany, przylega do osoby 

Chrystusa [jako do Nauczyciela życia], uznaje Go jako Syna posłanego 

przez Ojca [jako Mesjasza] i przyjmuje Jego słowa jako prawdziwe słowa 

Boga [jako Proroka].  

 

Wiara chrześcijańska: 

credere Christum 

credere Christo 

credere in Christum 

[= Deum] 

[= Deo] 

[= in Deum] 



Nowość i oryginalność wiary w Jezusa zawiera się w tym, że Jego 

Osoba jest widziana nie jedynie „Nauczyciel”, „Mesjasz”, „Prorok” 

ale jako KRES I CEL WIARY – wiary, jaka przynależy JEDYNIE 

BOGU: „ Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we 

Mnie wierzcie!” (J 14,1) 

Chrystologiczny wymiar wiary nowotestamentalnej posiada jeszcze 

jeden ważny wymiar: zawiera w sobie całe „jądro” [nucleo] 

zbawienia:  

Wierzyć w Jezusa Chrystusa jest równe zbawieniu człowieka. 

Poprzez wiarę w Boga-Syna ma się dostęp do zbawczego ojcostwa 

Boga-Ojca. Wierząc, człowiek rozpoznaje że istnieje Ojcostwo, 

źródło nie tylko sprawiedliwości ale również miłosierdzia i 

przebaczenia.  

Nacisk, jaki Jezus kładzie na to, by wierzyć w Niego, jako tego, który 

został posłany przez Ojca ma sprawić, że w uczniach narodzi się 

świadomość: przez Niego mają oni dostęp do Ojca i z rąk tego Ojca 

nikt nie będzie w stanie ich wyrwać (por. J 10,28-30). 



Jezus Chrystus nie jest jedynie pośrednikiem w odpowiedzi 

człowieka Bogu [Jezus czyni tę odpowiedź możliwą objawiając treść 

tego, w co należy wierzyć oraz ukazując siebie jako pewien cel 

miłości, ku któremu należy się zwrócić], 

Jezus jest również formą odpowiedzi człowieka [chrystyczna forma 

wiary ludzkiej] 

Jan Paweł II, Tertio Millenio Adveniente, nr 6: 

„W Chrystusie religia przestaje być szukaniem Boga ‘niejako po 

omacku’ (Dz 17,27), a staje się odpowiedzią wiary daną Bogu, 

który się objawia: jest to odpowiedź, w której człowiek mówi do 

Boga jako do swego Stwórcy i Ojca; odpowiedź możliwa dzięki 

temu jedynemu Człowiekowi, który jest równocześnie Słowem 

współistotnym Ojcu, a w którym Bóg mówi do każdego człowieka i 

każdy człowiek jest zdolny odpowiedzieć Bogu. Więcej jeszcze, w 

tym Człowieku odpowiada Bogu całe stworzenie”. 



III – 9. Eklezjalność wiary 

 [J. RATZINGER, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Wydawnictwo Znak, 

Kraków 2007, 95-99]. 

 

Potrójna artykulacja wiary w Boga-Ojca i Boga-Syna może być 

aplikowana również w odniesieniu do Kościoła: 

• credimus Ecclesiam [przedmiot wiary], ponieważ Kościół jest 

rzeczywistością tajemniczą [jest „ciałem Chrystusa” (1Kor 12,27)], która 

bierze początek ze zbawczego projektu Ojca i realizuje się w historii 

poprzez misje Syna i Ducha Świętego (por. LG 2-4). 

• credimus Ecclesiae, ponieważ to Kościołowi udzielamy naszą wiarę 

[jako wiarygodnemu świadkowi Zmartwychwstania/Zmartwychwstałego], 

gdy przyjmujemy Boże słowo którego Kościół  najpobożniej słucha, jak 

świętości strzeże i wiernie ukazuje (por. DV 10; LG 25). 

• credimus in Ecclesiam, ponieważ nasze przylgnęcie/wcielenie [in-

corporatio] się do/w Chrystusa poprzez wiarę jest przylgnięciem do Jego 

ciała, którym jest Kościół, ku któremu w posłuszeństwie się zwracamy 

(por. LG 7) [w tym celu (fine), aby być  z Chrystusem]. 



Ten potrójny wymiar wiary Kościoła zostaje jeszcze ubogacony  

dodatkową specyfikacją: 

Credimus in Ecclesia [w Kościele, przynależąc do niego, będąc w] – 

wyraża to 

• zarówno „komunijność” aktu wiary 

• jak i konieczny kontekst: 

• życiowy [miejsce: wspólnota, komunia, miłość, doświadczenie] 

• hermeneutyczny [Pismo interpretowane w sposób auyentyczny] 

• doktrynalny [Tradycja i Magisterium] 

w którym wiara wzrasta i jest wyznawana. 

 

„Wiara, że Kościół jest "święty" i "powszechny" ("katolicki") oraz że jest "jeden" i 

"apostolski" (jak dodaje Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański), jest nieodłączna 

od wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. W Symbolu Apostolskim 

wyznajemy wiarę w święty Kościół (Credo... Ecclesiam), ale składnia łacińska 

używa tu innej formy niż w artykule odnoszącym się do wiary w Boga (Credo in 

Deum), by nie mieszać Boga i Jego dzieł, lecz by wyraźnie przypisać dobroci Bożej 

wszystkie dary, jakich udzielił swojemu Kościołowi” (KKK 750) 



Wymiar eklezjalny wiary w życiu wiernych. 

 

Doniosłość kościelnego charakteru wiary przejawia się poprzez różne 

ważne wymiary. 

a) To Kościół zwiastuje i przepowiada Słowo Boże 

Pierwszym podstawowym kościelnym wymiarem wiary jest fakt, że 

podmiot (wierzący) zwraca swój auditus fidei (posłuszne słuchanie) 

ku Kościołowi, ponieważ to Kościół jest ustanowiony, aby 

przepowiadać Słowo, z którego żyje i którego strzeże; nawet jeśli 

będzie to pojedynczy apostoł, który je głosi - będąc posłanym przez 

Kościół. 

Kościół, będąc sam zwołany przez Słowo, również zwołuje, 

wzbudzając wiarę poprzez przepowiadanie i otrzymując odpowiedź 

wiary od tych, którzy ją przyjmują. 

 



b) To Kościołowi wierzący składa – zwraca (redditio symboli) 

swoje wyznanie wiary. 

Na drugim miejscu, wierzący wręcza Kościołowi odpowiedź swojej 

wiary, tak jak jest to ukazane w wyznaniu wiary wymaganym w 

momencie chrztu oraz w momencie „wcielenia” do Kościoła tych, 

którzy przybywają z innych wyznań nie katolickich.  

Chrzest stanowi sakramentalną więź, która widzialnie sankcjonuje,   

że wierzy się tą samą wiarą, oraz że przylegając do niej, przylega się 

jako członki jednego Ciała Chrystusa.   

c) To wierność Kościołowi gwarantuje związek z Jezusem 

Chrystusem. 

Odniesienie do Kościoła staje się następnie konieczne podczas całej 

drogi wiary. Wraz z Kościołem wierzący nieustannie konfrontuje to, 

w co wierzy, aby nie ryzykować biegu extra viam (por. Gal 2,2) 



d) Syntonia z Kościołem gwarantuje „niearbitralność” teologii 

Kościelny charakter wiary ważny jest również w tej specyficznej 

dziedzinie aplikacji wiary, jaką jest intellectus fidei czyli zadanie 

jakie stoi przed teologią (i teologiem) 

• nie tylko, w oczywistym sensie, że teologię się uprawia „praktykując 

wiarę”, 

•ale również w sensie bardziej głębokim: to wiara identyfikuje status 

teologii jako nauki. 

Wiara ta jednak nie jest wpierw 

• wiarą teologa jako takiego, 

• ale wiarą Kościoła. 

która jest skutecznie aktywna w działalności teologa, jedyna zdolna 

zapewnić mu elementy katolickiego rozeznania oraz jasność 

intelektualną.  

[KONGREGACJA NAUKI WIARY, Donum veritatis, Instrukcja o 

powołaniu teologa w Kościele (24 maja 1990)]. 



e) To w Kościele sensus fidei rodzi nieomylną zgodność wiernych 

Eklezjalność oraz jedność wiary ukazują się również w pewnej 

wiedzy, którą można wywieść z duchowego życia ludu Bożego: 

można mówić tutaj o pewnym zmyśle wiary, który generuje 

zgodność pomiędzy wiernymi, zdolną wskazać w sposób nieomylny 

to, co przynależy do wiary Kościoła. 

f) To Kościół jest jedynym podmiotem wierzącym 

[S.Th. II-II, q1,a.9,ad 3um] 

„Skład podaje wyznanie wiary poniekąd w imieniu całego Kościoła, 

którego jednoczy wiara. Taka bowiem wiara znajduje się u wszystkich 

tych, co należą do liczby i duszy Kościoła. Dlatego też Skład podaje 

wyznanie wiary w dostosowaniu do wiary pełnej; z myślą, by jeżeli 

niektórzy z wiernych nie mieli pełnej wiary, starali się ją zdobyć”. 

Ta jedność wyraża się przede wszystkim w uroczystym  „wierzymy”, 

które inaugurowało wyznania wiary podczas wielkich Soborów 

starożytności. 

 



Jak nauczał św. Ireneusz: 

„Wiary tej Kościół, rozsiany po całym świecie, uważnie strzeże 

tworząc niemal jedną rodzinę: ta sama wiara z tą samą duszą i sercem, 

to samo przepowiadanie, nauczanie, tradycja – jakby miał te same 

usta” [IRENEUSZ Z LYONU, Adversus haereses, I, 10,2].  

 

Oraz Benedykt XVI: 

„Wyznanie wiary „credo” jest zawsze aktem współdzielonym, 

pozwoleniem, aby dać się umieścić w komunię drogi, życia, słowa, 

myśli. Wierzyć jest aktem katolickim samym w sobie” [BENEDYKT 

XVI, Spotkanie z duchowieństwem diecezji rzymskiej, (2 marca 

2006)].  



III – 10. Zawartość trynitarna i struktura trynitarna wiary 

Poprzez wiarę człowiek zostaje wprowadzony w poznanie i 

uczestnictwo (dzięki łasce) w życiu Trójcy Świętej. 

Jezus obiecuje posłanie Ducha Świętego, objawiając w ten sposób 

Jego istnienie jako trzeciej Osoby Boskiej. 

„ A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, 

On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam 

powiedziałem” (J 14,26). 



III – 11. Doskonałość i pełnia odpowiedzi wiary w  Maryi 

[KKK, 148-149] 

Maryja – „Błogosławiona, która uwierzyła„ 

Dziewica Maryja urzeczywistnia w sposób najdoskonalszy posłuszeństwo 

wiary. W wierze przyjmuje Ona zapowiedź i obietnicę przyniesioną przez 

anioła Gabriela, wierząc, że „dla Boga... nie ma nic niemożliwego” (Łk 

1,37), i dając swoje przyzwolenie: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się 

stanie według twego słowa!” (Łk 1,38). Elżbieta pozdrawia Ją: 

„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane 

Ci od Pana” (Łk 1,45). Z powodu tej wiary wszystkie pokolenia będą Ją 

nazywały błogosławioną. 

Przez całe Jej życie, aż do ostatniej próby, gdy Jezus, Jej Syn, umierał na 

krzyżu, nie zachwiała się wiara Maryi. Maryja nie przestała wierzyć "w 

wypełnienie się" słowa Bożego. Dlatego Kościół czci w Maryi najczystsze 

wypełnienie wiary”. 

 

Poza tym, odnośnie wiary Maryi i jej bycia figurą Kościoła: 

LG, rozdział VIII oraz JAN PAWEŁ II, Redemptoris Mater 



III – 12. Operatywny charakter wiary: uczynki wiary 

Synteza (KKK 1814-1816) 

• Wiara jest cnotą teologalną, dzięki której  

 -i w to wszystko, co On nam powiedział i objawił, wierzymy 

w Boga  

 -a co Kościół święty podaje nam do wierzenia, ponieważ 

Bóg jest samą prawdą.  

•Przez wiarę „człowiek z wolnej woli cały powierza się Bogu”. 

Dlatego wierzący stara się 

 -poznać [przedmiot wiary i treść] 

 -i czynić [uczynki wiary uformowanej przez miłość caritas]  

wolę Bożą. „Sprawiedliwy z wiary żyć będzie” (Rz 1, 17). Żywa 

wiara [uformowana] „działa przez miłość” (Ga 5, 6). 

 



• Dar wiary trwa w tym, kto nie zgrzeszył przeciw niej. Jednak „bez 

uczynków” wiara „jest martwa” (Jk 2,26) [wiara niedojrzała – bez miłości];  

• wiara, pozbawiona nadziei i miłości, nie jednoczy wiernego w sposób 

pełny z Chrystusem i nie czyni go żywym członkiem Jego Ciała. 

• Uczeń Chrystusa powinien nie tylko 

 -zachowywać wiarę 

 -i żyć nią,  

ale także wyznawać ją, 

odważnie świadczyć o niej 

i szerzyć ją:  

"Wszyscy... winni być gotowi wyznawać Chrystusa wobec ludzi i iść za 

Nim drogą krzyża wśród prześladowań, których Kościołowi nigdy nie 

brakuje„ (LG 42). 

Służba i świadectwo wiary są nieodzowne do zbawienia: „Do każdego 

więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim 

Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego 

zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10,32-33). 

[misyjność] 



III – 13. Relacja między wiarą i modlitwą. 

Dość obszernie zagadnienie modlitwy omawiane jest w: 

• IV część KKK, 

• „Modlitwa”, w: X. LEON-DUFOUR, Słownik Teologii Biblijnej, 496-504. 

• Katechezy Benedykta XVI podczas audiencji (od 4 stycznia 2001). 

Pojęcie modlitwy oznacza w języku potocznym pewną formę dialogu 

pomiędzy dwiema osobami, w której jedna zwraca się ku drugiej, aby 

prosić o coś czego sama nie jest w stanie otrzymać, jest to natomiast 

możliwe od osoby, do której adresuje swoje zapytane. 

To zakłada, że osoba, do której się zwraca z prośbą, znajduje się w 

warunkach pewnej „wyższości”, które umożliwiają jej spełnić to, czego 

ta druga osoba nie może zrobić i dlatego prosi ją o to. 

„Modlitwa jest czynnością rozumu, wzywającą istotę wyższą, podobnie jak 
i rozkaz jest czynnością rozumu przełożonego, który kieruje podwładnym. 
Ten więc właściwie jest zdolny do modlitwy, kto ma rozum i zależy ad 
kogoś wyższego, kogo może prosić” (S.Theol., II-II, q.83, a.10). 



W sensie religijnym, pojęcie modlitwy identyfikuje z Bogiem Osobę 

będącą na wyższym poziomie, do której człowiek się zwraca. 

Tylko przez analogię, można mówić tutaj o modlitwie jak o relacji 

między ludźmi [równej].  

 

Temat modlitwy jest więc nierozdzielny od tematu Boga, a drogi do 

modlitwy są też drogami do Boga. 

Jeśli w poszukiwaniach filozoficznych Bóg jest traktowany jako 

początek i kres kosmosu oraz sens życia ludzkiego, 

to modlitwa przekracza ramy ściśle filozoficzne (zachwyt, chwała, 

otwartość na Absolut) i angażuje obszar właściwy religii. 

Tam modlitwa staje się wezwaniem, prośbą na odpowiedź na pytania 

o charakterze egzystencjalnym, serdecznym poszukiwaniem oblicza, 

by później przekształcić się w dialog – jak w przypadku modlitwy 

chrześcijańskiej – w horyzoncie życia wiary. 


