Wiara
KKK 1842 Dzięki cnocie wiary wierzymy w Boga i wierzymy w to wszystko, co On nam objawił,
a co Kościół święty podaje nam do wierzenia.
KKK 1814 Wiara jest cnotą teologalną, dzięki której wierzymy w Boga i w to wszystko, co On
nam powiedział i objawił, a co Kościół święty podaje nam do wierzenia, ponieważ Bóg jest samą
prawdą. Przez wiarę "człowiek z wolnej woli cały powierza się Bogu" (Sobór Watykański II,
konst. Dei verbum, 5). Dlatego wierzący stara się poznać i czynić wolę Bożą. "Sprawiedliwy z
wiary żyć będzie" (Rz 1, 17). Żywa wiara "działa przez miłość" (Ga 5, 6).
KKK 1815 Dar wiary trwa w tym, kto nie zgrzeszył przeciw niej (Por. Sobór Trydencki: DS
1545). Jednak "bez uczynków" wiara "jest martwa" (Jk 2, 26); wiara, pozbawiona nadziei i
miłości, nie jednoczy wiernego w sposób pełny z Chrystusem i nie czyni go żywym członkiem
Jego Ciała.
KKK 1816 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" (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 42; por. dekl. Dignitatis humanae,
14). 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).
KKK 142 Przez swoje Objawienie "Bóg niewidzialny w nadmiarze swej miłości zwraca się do
ludzi jak do przyjaciół i obcuje z nimi, by ich zaprosić do wspólnoty z sobą i przyjąć ich do niej"
(Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 2). Adekwatną odpowiedzią na to zaproszenie jest
wiara.
KKK 143 Przez wiarę człowiek poddaje Bogu całkowicie swój rozum i swoją wolę. Całą swoją
istotą człowiek wyraża przyzwolenie Bogu Objawicielowi (Por. Sobór Watykański II, konst. Dei
verbum, 5). Pismo święte nazywa odpowiedź człowieka objawiającemu się Bogu
"posłuszeństwem wiary" (Por. Rz 1, 5; 16, 26).
KKK 176 Wiara jest osobowym przylgnięciem całego człowieka do Boga, który się objawia.
Obejmuje ona przylgnięcie rozumu i woli do tego, co Bóg objawił o sobie przez swoje czyny i
słowa.

KKK 177 Wiara ma wiec podwójne odniesienie: do osoby i do prawdy; akt wiary odnosi się do
prawdy przez zaufanie osobie, która o niej świadczy.
KKK 144 Być posłusznym (ob–audire) w wierze oznacza poddać się w sposób wolny
usłyszanemu słowu, ponieważ jego prawda została zagwarantowana przez Boga, który jest samą
Prawdą. Wzorem tego posłuszeństwa, proponowanym nam przez Pismo święte, jest Abraham.
Dziewica Maryja jest jego najdoskonalszym urzeczywistnieniem.
KKK 2087 Nasze życie moralne znajduje swoje źródło w wierze w Boga, który objawia nam
swoją miłość. Św. Paweł mówi o "posłuszeństwie wiary" (Rz 1, 5; 16, 26) jako o pierwszym
obowiązku. W "nieuznawaniu Boga" widzi on źródło i wyjaśnienie wszystkich wypaczeń
moralnych (Por. Rz I, 18-32). Naszym obowiązkiem względem Boga jest wierzyć w Niego i
świadczyć o Nim.
KKK 2088 Pierwsze przykazanie domaga się od nas umacniania naszej wiary, strzeżenia jej z
roztropnością i czujnością oraz odrzucania wszystkiego, co się jej sprzeciwia. Można w różny
sposób zgrzeszyć przeciwko wierze. Dobrowolne wątpienie dotyczące wiary lekceważy to, co
Bóg objawił i co Kościół podaje do wierzenia, lub też odmawia uznania tego za prawdziwe.
Wątpienie niedobrowolne oznacza chwiejność w wierze, trudność w przezwyciężaniu zarzutów
związanych z wiarą lub też niepokój spowodowany jej niejasnością. Wątpienie może prowadzić
do duchowego zaślepienia, jeśli jest dobrowolnie podtrzymywane.
KKK 2089 Niewiara jest lekceważeniem prawdy objawionej lub dobrowolną odmową dania
przyzwolenia na nią. "Herezją nazywa się uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzeczanie jakiejś
prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą Boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o
niej; apostazją – całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej, schizmą – odmowę uznania
zwierzchnictwa Biskupa Rzymu lub wspólnoty z członkami Kościoła uznającymi to
zwierzchnictwo" (KPK, kan. 751).
Wiara aktem ludzkim
KKK 180 Wiara jest aktem ludzkim, świadomym i wolnym, który odpowiada godności osoby
ludzkiej.
KKK 154 Wiara jest możliwa tylko dzięki łasce Bożej i wewnętrznej pomocy Ducha Świętego.
Niemniej jednak jest prawdą, że wiara jest aktem autentycznie ludzkim. Okazanie zaufania Bogu
i przylgnięcie do prawd objawionych przez Niego nie jest przeciwne ani wolności, ani rozumowi
ludzkiemu. Już w relacjach międzyludzkich nie jest przeciwna naszej godności wiara w to, co
inne osoby mówią nam o sobie i swoich zamierzeniach, oraz zaufanie ich obietnicom (na
przykład, gdy mężczyzna i kobieta zawierają małżeństwo), aby wejść w ten sposób we
wzajemną komunię. Jeszcze mniej sprzeczne z naszą godnością jest więc "okazanie przez wiarę
pełnego poddania naszego rozumu i naszej woli objawiającemu się Bogu" (Sobór Watykański I:
DS 3008) i wejście w ten sposób w wewnętrzną komunię z Nim.
KKK 155 W wierze rozum i wola człowieka współdziałają z łaską Bożą: Credere est actus
intellectus assentientis veritati divinae ex imperio voluntatis a Deo motae per gratiam – "Wiara

jest aktem rozumu, przekonanego o prawdzie Bożej z nakazu woli, poruszonej łaską przez Boga"
(Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, 2, 9; por. Sobór Watykański I: DS 3010).
Wiara i nauka
KKK 159 "Chociaż wiara przewyższa rozum, to jednak nigdy nie może mieć miejsca
rzeczywista niezgodność między wiarą i rozumem. Ponieważ ten sam Bóg, który objawia
tajemnice i udziela wiary, złożył w ludzkim duchu światło rozumu, nie może przeczyć sobie
samemu ani prawda nigdy nie może sprzeciwiać się prawdzie" (Sobór Watykański I: DS 3017).
"Dlatego badanie metodyczne we wszelkich dyscyplinach naukowych, jeżeli tylko prowadzi się
je w sposób prawdziwie naukowy i z poszanowaniem norm moralnych, naprawdę nigdy nie
będzie się sprzeciwiać wierze, sprawy bowiem świeckie i sprawy wiary wywodzą swój początek
od tego samego Boga. Owszem, kto pokornie i wytrwale usiłuje zbadać tajniki rzeczy,
prowadzony jest niejako, choć nieświadomie, ręką Boga, który wszystko utrzymując, sprawia, że
rzeczy są tym, czym są" (Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 36).
KKK 159 Wiara i nauka. "Chociaż wiara przewyższa rozum, to jednak nigdy nie może mieć
miejsca rzeczywista niezgodność między wiarą i rozumem. Ponieważ ten sam Bóg, który
objawia tajemnice i udziela wiary, złożył w ludzkim duchu światło rozumu, nie może przeczyć
sobie samemu ani prawda nigdy nie może sprzeciwiać się prawdzie" (Sobór Watykański I: DS
3017). "Dlatego badanie metodyczne we wszelkich dyscyplinach naukowych, jeżeli tylko
prowadzi się je w sposób prawdziwie naukowy i z poszanowaniem norm moralnych, naprawdę
nigdy nie będzie się sprzeciwiać wierze, sprawy bowiem świeckie i sprawy wiary wywodzą swój
początek od tego samego Boga. Owszem, kto pokornie i wytrwale usiłuje zbadać tajniki rzeczy,
prowadzony jest niejako, choć nieświadomie, ręką Boga, który wszystko utrzymując, sprawia, że
rzeczy są tym, czym są" (Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 36).
Wiara i rozum
KKK 156 Racją wiary nie jest fakt, że prawdy objawione okazują się prawdziwe i zrozumiałe w
świetle naszego rozumu naturalnego. Wierzymy z powodu "autorytetu samego objawiającego się
Boga, który nie może ani sam się mylić, ani nas mylić". "Aby jednak posłuszeństwo naszej wiary
było zgodne z rozumem, Bóg zechciał, by z wewnętrznymi pomocami Ducha Świętego były
połączone także argumenty zewnętrzne Jego Objawienia" (Sobór Watykański I: DS 3009). Tak
więc cuda Chrystusa i świętych (Por. Mk 16, 20; Hbr 2, 4), proroctwa, rozwój i świętość
Kościoła, jego płodność i trwałość "są pewnymi znakami Objawienia, dostosowanymi do
umysłowości wszystkich", są "racjami wiarygodności", które pokazują, że "przyzwolenie wiary
żadną miarą nie jest ślepym dążeniem ducha" (Sobór Watykański I: DS 3008-3010).
KKK 157 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" (Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, 171,
5, ad 3). "Dziesięć tysięcy trudności nie powoduje jednej wątpliwości" (J. H. Newman, Apologia
pro vita sua).

KKK 158 "Wiara szuka rozumienia" (Św. Anzelm, Proslogion, proem.: PL 153, 225 A): jest
charakterystyczne dla wiary, że wierzący pragnie lepszego poznania Tego, w którym złożył
swoją wiarę, i lepszego zrozumienia tego, co On objawił; głębsze poznanie będzie domagać się z
kolei większej wiary, coraz bardziej przenikniętej miłością. Łaska wiary otwiera "oczy serca" (Ef
1, 18) na żywe rozumienie treści Objawienia, czyli całości zamysłu Bożego i tajemnic wiary, ich
związku między sobą i z Chrystusem, który stanowi centrum Tajemnicy objawionej. Aby "coraz
głębsze było zrozumienie Objawienia, tenże Duch Święty darami swymi wiarę stale udoskonala"
(Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 5). W ten sposób, według powiedzenia św.
Augustyna, "wierzę, aby rozumieć, i rozumiem, aby głębiej wierzyć" (Św. Augustyn, Sermones,
43, 7, 9: PL 38, 258).
KKK 159 Wiara i nauka. "Chociaż wiara przewyższa rozum, to jednak nigdy nie może mieć
miejsca rzeczywista niezgodność między wiarą i rozumem. Ponieważ ten sam Bóg, który
objawia tajemnice i udziela wiary, złożył w ludzkim duchu światło rozumu, nie może przeczyć
sobie samemu ani prawda nigdy nie może sprzeciwiać się prawdzie" (Sobór Watykański I: DS
3017).
"Dlatego badanie metodyczne we wszelkich dyscyplinach naukowych, jeżeli tylko prowadzi
się je w sposób prawdziwie naukowy i z poszanowaniem norm moralnych, naprawdę nigdy
nie będzie się sprzeciwiać wierze, sprawy bowiem świeckie i sprawy wiary wywodzą swój
początek od tego samego Boga. Owszem, kto pokornie i wytrwale usiłuje zbadać tajniki rzeczy,
prowadzony jest niejako, choć nieświadomie, ręką Boga, który wszystko utrzymując, sprawia, że
rzeczy są tym, czym są" (Gaudium et spes, 36).

