
 CO TO ZNACZY WIERZYĆ? 
 
W tej katechezie zasadniczym odniesieniem są dla nas wyznania wiary, które są 

także nazywane symbolami wiary. Symbol w tym konkretnym przypadku 

oznacza zebranie głównych prawd wiary, czyli tego, w co wierzy Kościół. Trzeba 

powiedzieć, że największe znaczenie ma tu „Skład Apostolski”, który pochodzi z 

niezwykle odległych czasów i jest powszechnie odmawiany w codziennych 

modlitwach chrześcijanina. Zawiera on główne prawdy wiary głoszone przez 

Apostołów Jezusa Chrystusa. Ważny jest także dość podobny „Symbol Nicejsko 

– Konstantynopolitański”. Pochodzi on od dwóch pierwszych soborów 

ekumenicznych Kościoła powszechnego: w Nicei (325 r.) oraz w 

Konstantynopolu (381r.), stąd też jego nazwa, określa się też popularnie to 

wyznanie wiary jako Credo (łac. wierzę). Papież Jan Paweł II zauważa, że każdy 

z tych symboli rozpoczyna się od słowa „wierzę”, ponieważ każdy z nich służy 

nie tyle samemu pouczeniu, co wyznaniu. Następca Piotra poucza: „Wierzyć to 

znaczy przyjmować i uznawać za prawdziwe i odpowiadające rzeczywistości to, 

co jest treścią wypowiedzi, czyli słów drugiej osoby (czy też osób), ze względu 

na jej (ich) wiarygodność. Wiarygodność ta stanowi w danym wypadku o 

szczególnym autorytecie osoby. Jest to autorytet prawdy. Tak więc mówiąc: 

„wierzę”, wyrażamy odniesienie do osoby i do prawdy – do prawdy ze względu 

na osobę, która cieszy się autorytetem prawdomówności”. Nie sposób nie zwrócić 

uwagi na fakt, że samo słowo „wierzę” często pojawia się na kartach Pisma 

Świętego, chociażby w Liście do Hebrajczyków można przeczytać następujące 

słowa: „wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, tych 

rzeczywistości, których nie widzimy”. O tym co to znaczy wierzyć naucza także 

Sobór Watykański II w konstytucji dogmatycznej Dei vrbum „Bogu 

objawiającemu należy okazać posłuszeństwo wiary, przez które człowiek z 

wolnej woli cały powierza się Bogu, okazując pełną uległość rozumu i woli wobec 

Boga objawiającego i dobrowolnie uznając objawienie przez Niego dane”. Te 

słowa wskazują, że istnieje jakiś związek między naszym „wierzę”, a inicjatywą 



samego Boga, czyli Objawieniem. Jan Paweł II widzi bardzo wyraźnie w 

wyznaniu wiary, odpowiedź człowieka Bogu, który jest wiarygodny jak nikt. 
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