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Czym jest wiara?
Pewien człowiek wędrował do miasta.
Zatrzymał się na rozdrożu, aby przyjrzeć się
drogowskazom. Miasta, do którego zdążał, 
na horyzoncie nie widział, ale drogowskaz
wskazywał, którędy należy iść, by dojść 
do celu.
Nie widział miasta, ale wierzył
drogowskazowi.

Wiara to uznanie czegoś 
za prawdę
Z wiarą nieodłącznie związany jest rozum, 
on informuje nas o tym, w co mamy wierzyć.
Rozum nie widzi Boga, ale odczytuje
drogowskazy mówiące o Jego obecności. 
Te drogowskazy pochodzą od Boga.
Wiara jest łaską, darem od Boga: „Nikt nie
może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie
Ojciec, który Mnie posłał” (J 6, 44).

30. Wiara bez uczynków
jest martwa

Wiara zobowiązuje

Strzec i umacniać
Wiara, którą otrzymaliśmy od Boga, jest
wielkim skarbem. Musimy zastosować
wszelkie możliwe sposoby, aby ją rozwijać
i umacniać. Powinniśmy także bronić wiary
przed wszystkim, co może wyrządzić jej
szkodę, przykładowo przed lekturami,
filmami lub programami telewizyjnymi
przeciwnymi wierze.
Jeżeli będziemy strzegli wiary i zastanawiali
się nad nią w codziennym życiu, będziemy
potrafili przekazywać ją innym.
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Zadanie
Wiarę otrzymaliśmy jako zadanie – mamy
dzielić się nią z innymi. Mamy przynosić
takie owoce, by świat czynić Bożym. Jezus
wykonał pierwszy krok, dając nam siebie.
Idźmy za Jego przykładem.

Czy wiara może umrzeć?

Do jakich czynów jesteśmy
wezwani?
Dziś Chrystus oczekuje od nas, byśmy nieśli
radość innym, byśmy dzielili się naszą
wiarą z tymi, którzy są i żyją obok nas.
W dzisiejszym świecie nie jest łatwo
wierzyć. Wymaga to pewnego wysiłku,
a niekiedy odwagi, by przyznawać się 
do Jezusa.
Dlatego obdarzajmy się na co dzień
uśmiechem, życzliwym spojrzeniem,
optymizmem. Żyjmy wiarą, żyjmy
Dekalogiem, żyjmy Błogosławieństwami.
Czyniąc choćby najmniejsze dobro
napotkanemu człowiekowi, świadczymy
o Bożej miłości.
Być może wielu waszych kolegów,
przyjaciół, widząc, że wasze postępowanie
jest zgodne z wyznawaną wiarą,
wyruszy w drogę ku Chrystusowi. 

Z A S T A N Ó W  S I Ę

Co czynisz, 

aby umocnić 

swoją wiarę?

Wiara jest najpierw
osobowym przylgnięciem
człowieka do Boga;
równocześnie i w sposób
nierozdzielny jest ona
dobrowolnym uznaniem
całej prawdy, którą Bóg
objawił. KKK 150

Drodzy

młodzi, uczcie

się „widzieć”

i „spotykać”

Jezusa

w Eucharystii,

gdzie jest On

obecny i bliski 

do tego

stopnia, 

że staje się 

pokarmem 

na naszej

drodze (...).

Benedykt XVI
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