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Wiara drogą do Boga
PODSUMOWANIE KONFERENCJI
1. Bóg nie chce „sprawdzać nas w wierze” przez trudności i przeszkody rzucane pod nasze nogi
(ćwiczenie wiary). Nasz Bóg chce abyśmy nauczyli się na Nim polegać i pozwolić Jemu działać dla nas
i przez nas dla naszych bliźnich.
2. WIARA JEST DROGĄ:
a. Ponieważ wiara pomaga nam stosować Jego „drogowskazy”
b. Ponieważ wiara pozwala nam przyjmować i wykorzystać Jego dary
c. Ponieważ na drodze wiary postępujemy zgodnie z Jego wolą
d. Ponieważ przez wiarę stajemy się podobni do Niego
3. Bóg chce działać w nas i przez nas, a wiara jest narzędziem, dzięki któremu możemy pozwolić Bogu
działać. 1J 4,4; Ef 3,20-21; J 3,16
4. WIARA to nie tylko przyjmowanie doktryny i wyrażanie ufności w dobroć Boga, ale WIARA to
świadome opieranie swoich działań na Słowie Boga z przekonaniem wypełnienia się tego Słowa.
J 4,39-42; Mt 14,22-33; J 21,7-19
5. FIDES et RATIO. Wiara nie jest to ślepy skok w nieokreśloną otchłań, ale WIARA jest świadomą
odpowiedzią na poznane objawienie Boga. Wiara nie jest uczuciem, ale decyzją, postawą życiową,
działaniem i światopoglądem opartym na dobrze poznanych faktach i przyczynach. Pomimo że
czasami możemy się mylić prowadząc aktywne życie wiarą, nie oznacza to, że opieranie się na wierze
jest postawą pozbawioną racjonalności.
6. Wiara jest naszą odpowiedzią:
a. na Jego obietnice dla wszystkich (np. chrzest w Duchu, Łk 11,13)
b. na objawienia dotyczące obecnej sytuacji (rozeznanie), 1 J 1,9
c. na to co wiemy o Nim, Mk 5: 24-34
7. Jak wzrastać w wierze?
a. Staraj się być częścią środowiska wiary.
b. Czytaj Słowo Boże i żyj sakramentami Kościoła.
c. Czytaj i słuchaj pisma i komentarze „świadków wiary”
d. Módl się o wiarę i podejmuj dzialania „od małych do większych”
8.

Podejmij pierwsze kroki:
a. Nie „stawaj na palcach” ale naucz się odpoczywać na modlitwie i bądź gotowy, aby spróbować
- niech Pan nauczy Cię, jak to zrobić.
b. Nie należy wzbudzać w sobie uczuć wiary - to prowadzi do skupiania się na sobie, lepiej skupić
się na Chrystusie, jego mocy i mocy jego obietnic.
c. Kiedy modlisz się o różne rzeczy, nie musisz użalać się nad sobą ale raczej módl się z ufnością,
dziękuj Bogu za to co On zrobi, wyznając Jego panowanie i władzę, chwaląc Go.
d. Módl się o więcej wiary. Wierzę; pomóż mojej niewierze! (Mk 9,24).

DZIELENIE



Co dzieje się w waszej rodzinie?
W jakiej intencji trzeba się za Ciebie modlić?



Opowiedz o tym, w jaki sposób Bóg
umacniał Twoją wiarę.



Jak spędzasz ostatnio wolny czas?



Przedstaw, które kroki chciałbyś podjąć w
przyszłości, by wzrastać w wierze.

