
Wiedza - informacje, które 
da się sprawdzid, zbadad 
naukowo, czerpiemy ją: 

 z książek naukowych, encyklopedii, słowników 
 

 od ludzi cieszących się autorytetem, 
 wykształceniem 

 
 z mediów  

 
 z obserwacji życia      

   



 
 
 
 
 

Pan rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej  
i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę.  2 Uczynię 

bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje 
imię rozsławię: staniesz się błogosławieostwem.  3 Będę 
błogosławił tym, którzy ciebie błogosławid będą, a tym, 
którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez 
ciebie będą otrzymywały błogosławieostwo ludy całej 

ziemi».  4 Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał,  
a z nim poszedł i Lot. Abram miał siedemdziesiąt pięd lat, 

gdy wyszedł z Charanu.  
Rdz 12, 1-4   



 
 
 
 
 
 

 
Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał 

wezwania Bożego, by wyruszyd do ziemi, którą miał objąd 
w posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie.  9 Przez 

wiarę przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi 
obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, 

współdziedzicami tej samej obietnicy.  
 

       Hbr 11, 8-9  



 
 
 
 

„Podwoje wiary”  ( por. Dz 14, 27) są dla nas zawsze 
otwarte. Wprowadzają nas one do życia w komunii  

z Bogiem i pozwalają na wejście do Jego Kościoła. Próg 
ten można przekroczyd, kiedy głoszone jest Słowo Boże,  
a serce pozwala się kształtowad łaską, która przemienia. 
Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w drogę, 

która trwa całe życie. Zaczyna się ona chrztem, dzięki 
któremu możemy przyzywad Boga zwracając się do Niego 
jako do Ojca, a kooczy wraz z przejściem poprzez śmierd 

do życia wiecznego, 
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Jednakże wiara nie jest owocem wysiłku ludzkiego, ludzkiego 
umysłu, ale jest darem Boga: „Błogosławiony jesteś, 

Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało  
i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie”. Ma swoje źródło 

w inicjatywie Boga, który objawia nam swoje wnętrze i 
zaprasza nas do udziału w Jego Boskim życiu. Wiara daje nie 
tylko pewne informacje na temat tożsamości Chrystusa, ale 
zakłada osobistą więź z Nim, przylgnięcie całej osoby, z jej 

inteligencją, wolą i uczuciami, do samoobjawienia się Boga. 
W ten sposób pytanie: „A wy za kogo Mnie uważacie?”  
w głębi pobudza uczniów do podjęcia osobistej decyzji  

w stosunku do Niego. Wiara i naśladowanie Chrystusa są ze 
sobą ściśle powiązane. 
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Wiara…  
 

To nie tylko rozumowe 
przyjęcie prawdy  
o istnieniu Boga, 

 
przyjęcie dogmatów  



Wiara jest najpierw 
osobowym 

przylgnięciem człowieka 
do Boga; równocześnie  

i w sposób nierozdzielny 
jest ona dobrowolnym 

uznaniem całej prawdy, 
którą Bóg objawił. 

 
KKK 150  



Wiara jest możliwa tylko 
dzięki łasce Bożej i 

wewnętrznej pomocy 
Ducha Świętego. 

 
KKK 154  



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. 
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Wiara jest  
odpowiedzią człowieka 

daną Bogu, który mu 
się objawia 

 
KKK 26 



Wiara to: 
  postawa zaufania wobec Boga 
  osobowe przylgnięcie do Boga   

 więź, relacja z Bogiem 
 motyw upodobnienia do Boga 
 motyw dobrych czynów – odpowiedzią 

dawaną Bogu życiem 
  dar  
 rzeczywistośd budzona przez Ducha 

Świętego 
 powód usprawiedliwienia   



Wiara i rozum (Fides et ratio) 
są jak dwa skrzydła, na 

których duch ludzki unosi się 
ku kontemplacji prawdy. Sam 

Bóg zaszczepił w ludzkim 
sercu pragnienie poznania 

prawdy, którego 
ostatecznym celem jest 

poznanie Jego samego, aby 
człowiek — poznając Go  

i miłując — mógł dotrzed 
także do pełnej prawdy o 

sobie 
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