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W wierze trwa ciągły ruch, ona musi wzra-
stać. Gdy napotykamy trudności, musimy się 
z nimi zmierzyć. Wiara zawiera w sobie coś 
z ciężkiej pracy. Nie wolno się przyzwyczajać.

Historia Daniela rozgrywa się w czasach 
niewoli babilońskiej narodu wybranego. 
Wśród zesłanych Izraelitów jest Daniel, czło-
wiek prawy i szukający bliskości Boga. Za to, 
że modlił się do Boga wbrew rozporządzeniu króla babilońskiego Dariusza, zo-
staje wrzucony do jaskini z lwami. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna – wła-
ściwie oznacza pewną śmierć. Daniel jednak jest przekonany, że oddawanie 
czci Bogu jest ważniejsze od własnego życia. Jego wiara została wystawiona na 
próbę i cudownie go ocaliła. Król Dariusz, który przyszedł zobaczyć, co się dzie-
je z Danielem, woła do niego: „«Danielu, sługo żyjącego Boga, czy Bóg, któremu 
służysz tak wytrwale, może cię wybawić od lwów?». Wtedy Daniel odpowie-
dział królowi: «Królu, żyj wiecznie! Mój Bóg posłał swego anioła i on zamknął 
paszczę lwom; nie wyrządziły mi one krzywdy, ponieważ On uznał mnie za 
niewinnego; a także wobec ciebie nie uczyniłem nic złego»” (Dn 6,21-23).

Król Dariusz, widząc, że lwy nie zrobiły Danielowi nic złego, sam wyznaje 
wiarę w Boga. 

23 Dlaczego człowiek wątpi?

szukać wyjścia 
z trudnych  

sytuacji

warto

Czy chciałbyś mieć tak mocną wiarę, 
że inni zapragną wierzyć w Boga dzięki 
tobie? 

Tym, co nie pozwala usiąść wygodnie 
w fotelu pewności wiary, są pojawiają-
ce się niejednokrotnie wątpliwości. Ich 
przyczyny są różne. Niejednokrotnie wąt-
pliwości w wierze związane są z trudny-
mi doświadczeniami, z cierpieniem, nie-
zrozumieniem czy chorobą lub śmiercią 

Bo On jest Bogiem żyjącym i trwa na wieki. 
On ratuje i uwalnia, dokonuje znaków i cudów na niebie i na ziemi. 
On uratował Daniela z mocy lwów. 

(Dn 6,27b-28)
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bliskiej osoby. Zobaczmy, jakie trudności napotkał św. Piotr i jak sobie z nimi 
poradził. 

[Jezus] wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, 
a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od 
brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży 
nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy 
Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu 
krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: „Odwagi! To Ja jestem, nie 
bójcie się!” Na to odezwał się Piotr: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi 
przyjść do siebie po wodzie!” A On rzekł: „Przyjdź!” Piotr wyszedł z ło-
dzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego 
wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: „Panie, ratuj mnie!” Jezus 
natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: „Czemu zwątpiłeś 
człowiecze, małej wiary?” Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, 
którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: „Prawdziwie jesteś Sy-
nem Bożym”.

(Mt 14,23-33)

Wobec trudności Piotr nie zachowuje się 
biernie, ale woła do Jezusa o pomoc.

Starotestamentalny Daniel jest zdolny 
poświęcić życie za wiarę, a pogański król 
Dariusz, widząc to, składa wyznanie wia-
ry w Boga Daniela. Święty Piotr po tym, jak 
Jezus uratował go przed utonięciem w głę-
binach jeziora, wyznaje wiarę, że Jezus jest 
Synem Bożym.

Doświadczenie Daniela, św. Piotra oraz 
wielu innych osób pokazują, że naprawdę 
jesteśmy w ręku Pana Boga. On jest z nami 
w naszych cierpieniach, towarzyszy naszym 
trudnościom i wspiera nas w rozwiązywaniu 
wszelkich kłopotów.

W świadectwach osób, które doświadczy-
ły namacalnej obecności Boga w swoim ży-
ciu, jest taki ogień, że chce się iść, że chce się 
żyć Ewangelią, że chce się nawrócić już dziś, 
już teraz. 

Jezus chodzący po wodzie i tonący 
Piotr, witraż w kościele w Perth, 
Australia
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wiara innych 
umacnia moją 

wiarę

wiem, że

Zadanie
1.  Napisz, w jaki sposób możesz być dla innych umocnieniem na drodze 

wiary.
2.  Przynajmniej przez tydzień módl się za osoby, które przeżywają  

kryzys wiary.

VI

      Zapamiętaj!

!
Przeżywając wątpliwości:
•  nie należy zamykać się w sobie 

– Piotr wyszedł trudnościom 
naprzeciw,

•  trzeba zwrócić się o pomoc 
do innych osób,

•  uwierzyć, że Jezus JEST z nami 
w naszych trudnościach,

•  wyciągnąć rękę do Jezusa 
i pozwolić, by On ją uchwycił.

       Zastanów się?

?•  Kiedy jesteś pewny swojej 

wiary w Boga?

•  Jak często masz wątpliwości 

w wierze?

•  Jak próbujesz je pokonać?

Zaśpiewaj
Schowaj mnie pod skrzydła swe,
ukryj mnie w silnej dłoni swej.
Kiedy fale mórz chcą porwać mnie,
z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie.
Panie, Królem Tyś spienionych wód,
ja ufam Ci – Ty jesteś Bóg.

.I..
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