
 
Konkretne zachowania każdego 
człowieka nie biorą się z powie-
trza, ale z wyznawanych wartości. 
Wartości zaś kształtowane są przez 
to, w co i w kogo wierzymy. To 
WIARA ostatecznie decyduje o 
konkretnych zachowaniach. Po-
twierdza to wiele badań. Według 
jednych z nich, przeprowadzonych 
przez Agencję Badania Rynku 
„Opinia” (zawarte są w książce Josha 
McDowella, „Fundamenty wiary”, wy-
danej przez Księgarnię św. Jacka) mło-
dzi ludzie (szkoła podstawowa, 
gimnazjum, liceum) których wiara 
jest słaba, nie oparta na Słowie 
Bożym, są:  
 10,6 razy bardziej skłonni do 

zażywania narkotyków;  
 4 razy bardziej skłonni do kra-

dzieży;  
 5,5 razy bardziej skłonni do 

prób samobójczych; 
 2,6 razy bardziej skłonni do się-

gania po magazyny pornogra-
ficzne; 

 3,7 razy bardziej skłonni do się-
gania po alkohol; 

 3,4 razy bardziej skłonni do ce-
lowych prób wyrządzania ko-
muś krzywdy. 

Wyniki badań są klarowne: kiepska 
wiara prowadzi do kiepskich za-
chowań. I jest zapewne odwrot-
nie: dobrze ukształtowana wiara, 
oparta na Jezusie Chrystusie, pro-
wadzi do dobrych zachowań. Dla-
tego wobec różnych tragedii życio-
wych na pytanie, dlaczego tak się 
stało, można by odpowiedzieć cyta-
tem z Ewangelii św. Jana o wskrze-
szeniu Łazarza: „Panie, gdybyś tu 
był, nasza siostra by żyła”. Gdyby 
w życiu każdego człowieka, także 
w życiu społecznym, było więcej 
Chrystusa, to uniknęlibyśmy wie-
lu ludzkich dramatów, kłótni, roz-
padów małżeństw, prób samobój-
czych ….. Pamiętajmy, że czyny 
biorą się z wyznawanych wartości, a 
te z wiary. Gdyby wśród nas było 
więcej Pana Jezusa, nasze życie 
byłoby o wiele szczęśliwsze! 

Dwa wymiary wiary: 
1. wiara w coś, w kogoś     2.  wiara komuś, czemuś 

Trzy aspekty w akcie wiary wg św. Augustyna: 
 

1. Przyzwolenie umysłu – credo Deum - wierzę, że Bóg jest i że się objawił 

2. Przyzwolenie woli – credo Deo - wierzę Bogu, ufam Mu i zawierzam siebie 

3. Wiara w Boga – credo in Deum - wierzę w Boga, tzn. idę ku Niemu i z Nim 



Rdz 12,1-8   
Wyjdź z twojej 
ziemi rodzinnej i 
z domu twego 
ojca do kraju, 
który ci ukażę… 
 
Rdz 15,1-18 
Spójrz na niebo i 
policz gwiazdy… 
Abram uwierzył i 
Pan poczytał mu 
to za zasługę… 
 
Rdz 17,1-18 
Oto moje przy-
mierze z tobą: 
staniesz się 
ojcem mnóstwa 
narodów. Nie 
będziesz więc  
odtąd nazywał 
się Abram, lecz 
imię twoje bę-
dzie Abraham… 
 
Rdz 22,1-19 
Weź twego syna 
jedynego, które-
go miłujesz, 
Izaaka, idź do 
kraju Moria i tam 
złóż go w ofierze 
na jednym z 
pagórków, jakie 
ci wskażę… 
 
Łk 1,45  
Błogosławiona, 
któraś uwierzyła, 
że spełnią się 
słowa powie-
dziane Ci od 
Pana. 

bateria – daje energię 
schody – pomaga wejść wzwyż 

woda święcona – czyni cuda 
roślina, kwiat – rozrasta się 
czas – nie da się zatrzymać 

dziecko – trzeba się nią opiekować 
ocean – jest ogromna i niezgłębiona 

motyl – jest delikatna 
księga – najważniejsze jest w środku 

nauczyciel – wskazuje czego trzeba się uczyć 
mgła – jest nieprzenikniona 

słońce – nie da się zgasić 
prosta – nie ma początku i końca 

latarnia – wskazuje właściwą drogę 
drzewo – jeśli ma dobre korzenia to przetrwa nawałnice 

studnia – głęboka i tajemnicza 
muzyka – im więcej słucham tym bardziej się wciąga 

filozofia – jest szukaniem prawdy 
matematyka – nie znamy odpowiedzi na wiele pytań 

woda – bez niej nie da się żyć 
wiatr – nie widać go, ale się czuje 

jak patrzenie w niebo – bo daje siłę i nadzieję 
prąd – ciężko bez niego żyć w dzisiejszych czasach 

bluszcz – cały czas rośnie i oplata nas ze wszystkich stron 
ewolucja – prowadzi do coraz doskonalszej formy 

Wiara religijna w ścisłym te-
go słowa znaczeniu jest nie 
tylko wiarą w Bo-
ga co zawierzeniem Bogu. 
Istotą aktu wiary w Boga jest 
świadome uznanie Boga jako 
swego Pana i Stwórcy świata, 
istoty najdoskonalszej i najlep-
szej. Odkrycie takie odbywa się 
przez spotkanie Boga w swoim 
życiu. Zwykle nie chodzi tu o 
bezpośrednie spotkanie Boga, 
ale o stopniowe odkrywanie 
Jego Osoby i panowania w na-

szym życiu. Człowiek wiary 
odkrywa plan Boga wobec 
swego życia i stara się go rea-
lizować nawet wbrew trudno-
ściom, które napotyka: po-
wierza swoje życie Bogu. 
Wiara jest łaską i darem, który 
człowiek może przyjąć lub od-
rzucić. Jest dobrowolnym 
uznaniem całej prawdy obja-
wionej przez Boga. 

Wiara rodzi się z tego, co się 
słyszy, tym zaś, co się słyszy 
jest słowo Chrystusa.  Rz 10,17 


