
Religia kl. 7 1.03.2021 r.  

Temat: Wyznanie wiary Kościoła 

 

 

Modlitwa: 

Prośmy o nieustanny wzrost naszej wiary: 

Ojcze nasz… 

 

Dziś w dalszym ciągu będziemy analizować problem wiary. Zanim jednak zagłębimy 

się jeszcze bardziej w to zagadnienie proponuję, żebyśmy wspólnie pochylili się nad 

trudnościami, z którymi musiał się zmierzyć wasz rówieśnik Michał: 

 

Opowiadanie z podręcznika (s. 114): 

Michał wyglądał na zmartwionego. Przez całe lekcje siedział smutny i zamyślony. Nie zwracał 

wielkiej uwagi na kolegów ani na to, co działo się na zajęciach. Gdy tylko przebrzmiał ostatni 

dzwonek, podeszła do niego Iza: 

– Co się z tobą dziś dzieje? – spytała zaniepokojona. 

– Ech, nic takiego. Chciałem wstąpić do klubu rycerskiego. To taka fajna organizacja, 

można tam nauczyć się sporo ciekawych rzeczy o historii średniowiecza, czasami nawet 

postrzelać z kuszy. Od dawna marzyłem, aby się tam dostać i w końcu pojawiła się szansa, 

żeby mnie przyjęli. 

– No to powinieneś być chyba zadowolony? – nie zrozumiała Iza. 

–Właśnie nie. Przeczytałem ich kodeks honorowy i nie ma on wiele wspólnego z 

prawdziwym rycerskim kodeksem. Uważam, ze to nie w porządku, tym bardziej, że zbyt 

ulgowo traktują niektóre sprawy. Jeśli ktoś chce być rycerzem, powinien przestrzegać 

pewnych wartości, nie uważasz? 

– A skąd wiesz jakie one były? – zapytała Iza. 

– Prawdziwy kodeks zachował się po dziś dzień. Powiedziałem im o tym i pokazałem 

nawet, ale nie byli zachwyceni. Stwierdzili, że coś sobie wymyślam. 

– No to może daj sobie spokój z tym starym kodeksem – Iza wzruszyła. – Co to za 

różnica? Przecież istniał tak dawno. 

– Ależ Iza! – Michał był zaskoczony. – Przecież chodzi o prawdę historyczną i o 

prawdziwe wartości. Prawdy zawsze trzeba bronić, inaczej wszystko z czasem stałoby się 

względne i nieprawdziwe. 

– W takim razie musisz z nimi jeszcze porozmawiać – zakończyła Iza. – Przygotuj 

sobie jak najlepsze argumenty i spróbuj im otworzyć oczy. 

 

– Przed jakim problemem stanął Michał? 

– Dlaczego odpowiedzialni za klub rycerski nie chcieli przyjąć dawnego kodeksu? 

– Dlaczego Michał chciał zmienić kodeks honorowy? 

– Jak powinien  zachować się Michał? 

 

Niektórzy ludzie z wygodnictwa i dla różnych korzyści nie stają w obronie prawdy. 

Mówią nawet czasami, że jedna prawda nie istnieje, ale każdy człowiek może mieć swoją 

prawdę. Wydaje im się, że łatwiej tak żyć, bo można robić wszystko, na co przyjdzie im ochota. 

To jednak tylko ułuda, bo prawda jest jedna. Nie może być tak, że ta sama rzecz jest  

jednocześnie biała i czarna, mokra i sucha, dobra i zła. Dzisiaj trzeba o tym przypominać i 

bronić prawdy za wszelką cenę. 

 

 



 Kościół zawsze bronił prawdy i troszczył się o jedność. W pierwszych wiekach 

chrześcijaństwa w obliczu rodzących się kolejnych herezji stawano na straży prawdy i 

prawowierności zwołując sobory.  

 

Definicji w podręczniku (s. 116) 

 

Sobór – w kościele katolickim – zgromadzenie biskupów z całego świata pod 

przewodnictwem papieża (lub jego delegata) obradujące nad sprawami wiary, 

organizacji i dyscypliny kościelnej. 

 

(cyt. za: Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, T. III, Warszawa 1981, s. 269. 

 

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa na soborach wzywano heretyków do 

odwołania swoich poglądów i przypominano prawdziwe prawdy wiary. 

W dziejach Kościoła katolickiego zwoływano sobory aż 21 razy. Początkowo 

inicjatorami soborów byli cesarze, z biegiem czasu stało się to jednak przywilejem i prawem 

papieży.  Po raz pierwszy biskupi zgromadzili się na obrady soborowe w Nicei w roku 325, 

zaś ostatni sobór w historii Kościoła zwołał bł. papież Jan XXIII, w połowie XX wieku. Był to 

Sobór Watykański II. 

 

Dziś interesuje nas szczególnie nauczanie dwóch soborów: Nicejskiego (325 r.) i 

Konstantynopolskiego I (381 r.). Sobory te zajęły się rodzącymi się w IV wieku herezjami 

teologicznymi. Zobaczmy bliżej czego dotyczyły: 

 

Tabela z podręcznika (s.115)- wklej do zeszytu. 

 

SOBORY IV WIEKU 

CZAS 325 r. 381 r. 

MIEJSCE Nicea Konstantynopol 

INICJATOR Cesarz Konstantyn Cesarz Teodozjusz 

UCZESTNICY Głównie biskupi ze Wschodu Pierwotnie miał to być sobór 

wschodni, potem uznany też na 

Zachodzie 

POWÓD 

ZWOŁANIA 

Konieczność ustosunkowania się 

do poglądów Ariusza 

Konieczność ustosunkowania się do 

herezji teologicznych 

OWOC PRAC Potępienie Ariusza i nakaz 

spalenia jego ksiąg 

Ostateczne potępienie arianizmu, 

jednoznaczna wypowiedź przeciwko 

macedonianizmowi 

ORZECZENIE 

W 

SPRAWACH 

WIARY 

„Wierzymy… w 

– jednego Pana naszego Jezusa 

Chrystusa,  

– Syna Boga jednorodzonego…  

– Boga prawdziwego z Boga 

prawdziwego,  

– zrodzonego a nie 

uczynionego, 

– współistotnego z Ojcem…”  

(Symbol nicejski) 

 

„Wierzymy… w 

– Ducha Świętego, 

– Pana i ożywiciela, 

– który od Ojca i Syna pochodzi… 

– …i wraz z Ojcem i Synem 

czczony jest i wielbiony” 

 

 



 

 Wyznawali: „Wierzymy… w 

– jednego Pana naszego Jezusa Chrystusa,  

– Syna Boga jednorodzonego…  

– Boga prawdziwego z Boga prawdziwego,  

– zrodzonego a nie uczynionego, 

– współistotnego z Ojcem…”  

 

Kolejny, interesujący nas dziś sobór, nosi miano Soboru Konstantynopolskiego I. 

Został on zwołany w roku 381 z inicjatywy ówczesnego cesarza Teodozjusza.  

 

Postanowienia soborowe z tabeli: 

 

Uczestnicy soboru wyznali: „Wierzymy … w 

– Ducha Świętego, 

– Pana i ożywiciela, 

– który od Ojca i Syna pochodzi… 

– …i wraz z Ojcem i Synem czczony jest i wielbiony” 

 

Owocem pracy obydwu zaprezentowanych soborów było powstanie wyznania wiary, 

określanego do dziś mianem „nicejsko-konstantynopolitańskiego”. Odmawiamy je podczas 

Mszy Świętej w każdą niedzielę. 

 

Przypomnijmy sobie treść tego wyznania wiary. - tekst z podręcznika (s. 116) 

 

Kiedy zagłębimy się w treść wyrecytowanej przed chwilą modlitwy możemy śmiało 

powiedzieć, iż jest ona streszczeniem wszystkich podstawowych prawd naszej wiary. 

Spróbujmy wyjaśnić, co oznaczają poszczególne artykuły wiary. W tym celu wypełnimy 

zadanie nr 1 z „Kart pracy”. 

 

 

 

 

  

Modląc się podczas każdej niedzielnej Mszy Świętej słowami wyznania wiary, 

przypominamy sobie fundament naszej wiary. Nie sztuka jednak umieć jedynie wyrecytować 

prawdy, w które wierzymy. To zbyt mało. Trzeba tymi prawdami żyć na co dzień i nieustannie 

o nich świadczyć. 

W jaki sposób powinniśmy żyć wiarą? 

W jaki sposób powinniśmy o niej świadczyć? 

 

 

Notatka do zeszytu. 

 

W odpowiedzi na rodzące się w IV wieku herezje cesarze zwoływali sobory. Pierwszy 

sobór powszechny zwołany został do Nicei w roku 325. W roku 381 w Konstantynopolu 

kolejny sobór wypowiedział się w sprawie niektórych herezji. Owocem prac 

wymienionych soborów jest używane do dnia dzisiejszego w kościele nicejsko-

konstantynopolitańskie wyznanie wiary, które odmawiamy w czasie Mszy św. w każdą 

niedzielę i uroczystość. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca domowa: 

 

Napisz w kilku zdaniach kto i dlaczego jest dla ciebie „świadkiem wiary”. 

 

Pracę domową wysyłamy na email: grzegorz.warchul@wp.pl 

 Proszę o podpisanie email: od kogo jest i tytuł pracy.  

Szczęść Boże 
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