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Jak niemalże każde dziecko, w młodości nie lubiłem się myć. Codzienny 

plan zakładał, że po powrocie ze szkoły, rzucę tornister w kąt i pobiegnę ze 
znajomymi biegać po lasach i grać w piłkę. Wieczorem, zmęczony i brudny, 
wracając do domu myślałem tylko o tym żeby coś zjeść i ukradkiem przemknąć 

się do swojego pokoju. Mama jednak zawsze była bardzo czujna. Wszystko 
zmieniło się jednak, gdy w 5 klasie szkoły podstawowej spodobała mi się pewna 

dziewczyna. Nagle zacząłem się myć, używać dezodorantu, czesać się –             
a wszystkie te tortury tylko po to, aby spodobać się tej jednej. Ludzie często 
poświęcają wiele czasu i wysiłku aby podobać się innym. Kilka, kilkanaście, 

kilkadziesiąt minut przed lustrem, żeby tylko ludzie wydali o nas „dobre 
świadectwo”. O ile bardziej powinniśmy zabiegać o to, by podobać się Bogu? A 

bez wiary jest to niemożliwe. Czym zatem jest wiara?  

 

 

Tekst Pisma Świętego, który często traktujemy jako swego rodzaju definicję 

wiary mówi: 

 

„Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem 

o tym, czego nie widzimy”  List do Hebrajczyków 11,1  

 

Zaraz po tych słowach autor listu do Hebrajczyków podaje wiele przykładów jak 

wiara działała w życiu ludzi opisanych w Starym Testamencie. Możemy z nich 

wyciągnąć następujące wnioski:  



 

- wiara może dotyczyć wydarzeń z przeszłości – na przykład tego, że Bóg 

stworzył świat przez swoje słowo (Hebr.11,3)  

          
- może również dotyczyć przyszłości – Noe budował arkę będąc „ostrzeżonym 

cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć” (w.7)  

 

- ta sama wiara jednych wierzących prowadzi do śmierci (w.4), innych z kolei   

do jej uniknięcia (w.5). Jednych do „wejścia” do arki (w.7), innych do „wyjścia”       

z ojczyzny (w.8); kogoś do urodzenia Izaaka (w.11), inną osobę do 

„przyniesienia na ofiarę Izaaka” (w.17). Przykłady te pokazują, że ta sama 

wiara może w życiu wierzących prowadzić do zupełnie różnych rezultatów. 

- wiara skutkuje określonym działaniem – o tym świadczy cały 11 rozdział listu 

do Hebrajczyków, ten temat rozwinę w punkcie 4. 

 

 

W zrozumieniu Biblijnym słowa te mają to samo znaczenie i używane bywają 

naprzemiennie. W Starym Testamencie zazwyczaj będziemy spotykać zwroty 

„zaufaj Panu (...)”, podczas gdy w Nowym raczej autorzy będą używać słów: 

„ktokolwiek uwierzy (...)” oddając nam tę samą naukę. Słownik Języka 

Polskiego również traktuje te słowa jako synonimy. 

 

 

W kontekście religijnym często dokonujemy podziału świata na ludzi, których 

nazywamy „wierzącymi” i na osoby „niewierzące”. Podział ten jednak już z samej 

definicji wiary jest błędny i grozi wypaczeniem całego tematu. 

Tak naprawdę każdy człowiek, niezależnie od tego jakie są jego zapatrywania 

religijne, jest osobą, której światopogląd w dużej mierze oparty jest na 

wierze/zaufaniu. Aby to zobrazować pozwolę sobie poprosić Cię abyś 

odpowiedział/a na następujące pytanie: 

Czy mleko jest zdrowe? 

Zauważ proszę, że jeżeli nie jesteś osobą, która zajmuje się badaniem 

składu chemicznego mleka oraz jego wpływu na organizm człowieka, twoja 
opinia oparta jest na zdaniu kogoś innego. Czy jest to zdanie autora artykułu, 

który gdzieś przeczytałaś/eś, czy zdanie wyrażone w programie telewizyjnym, 
czy może opinia Twojego przyjaciela – wszystko sprowadza się do wniosku, iż nie 
mogąc samodzielnie sprawdzić wpływu mleka na organizm człowieka, Twoja 

opinia zbudowana jest na wierze w źródło informacji, które jest dla ciebie 
autorytatywne. Przykład ten pokazuje, że każdy człowiek, również ateista, swój 

światopogląd w dużej mierze opiera na wierze, zaufaniu. Więc pytanie „czy jesteś 
osobą wierzącą” jest źle zadanym pytaniem. Raczej powinniśmy zapytać „Kto/co 
jest dla Ciebie najwyższym autorytetem?” 

http://biblia-online.pl/biblia,,,rozdzial,11,wers,3,0,58,1,t.html
http://biblia-online.pl/biblia,,,rozdzial,11,wers,3,0,58,1,t.html


 

W tym temacie warto przeanalizować treść listu Jakuba, szczególnie 

rozdział 2. 

A.) „Ja wierzę w Boga” – Każdy prawdziwie wierzący ma pewność, że Bóg 
istnieje. „Kto przystępuje do Boga musi uwierzyć, że On istnieje” (Hebr.11), nie 

każdy jednak kto wierzy, że Bóg jest, może być nazwany osobą prawdziwie 
wierzącą, bo „Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony 
również wierzą i drżą” (Jak.2,19). Jakub stara się pokazać, że nie istnieje coś 

takiego jak wiara bez uczynków, czyli - używając dzisiejszego języka – że nie 
można być osobą wierzącą, lecz niepraktykującą. 

B.) W roku 2012 osiemdziesięcioletnia kobieta zmuszona została do wylądowania 

awionetką nie mając żadnego doświadczenia ani umiejętności w tym temacie, 

podczas gdy jej mąż zasłabł za sterami. Robert Vuksanovic poprzez radio 

instruował ją co ma po kolei robić aby wylądować bezpiecznie. Wszystko się 

udało. Gdyby jednak bohaterka tej historii, podczas gdy zawodowy pilot udzielał 

jej wskazówek, postanowiła wyłączyć radio, sprawy mogłyby potoczyć się 

zupełnie inaczej. Czy moglibyśmy wtedy powiedzieć, że była posłuszna 

wskazówkom? Przecież nawet ich nie słyszała. Podobnie wyglądać możemy w 

oczach Boga, gdy nazywamy się wierzącymi, ale „wyłączyliśmy radio”, nie dążąc 

do poznania instrukcji, jak wylądować. Skoro człowiek nazywa się „wierzącym”, 

czyli ufającym Bogu, to podstawowe pytanie dotyczy tego w co wierzy, co zostało 

mu obiecane. Jeżeli Pismo Święte jest dla człowieka obce, pomimo że może mieć 

do niego dostęp, To nie zna informacji, obietnic na których ma spoczywać jego 

wiara. „Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo 

Chrystusowe” (Rzym. 10,17). 

C.) „Czuję, że ...” 

Wiara jest związana z uczuciami, ale nie jest od nich uzależniona, nie bazuje na 

nich. Oznacza to, że możesz – wierząc Bożemu słowu – podążać drogą, którą on 

dla ciebie wyznaczył, jednocześnie czując się, ogólnie mówiąc, niedobrze. Działa 

to również w drugą stronę. Gdy idziesz drogą przeciwną woli Bożej możesz czuć 

się bardzo dobrze i przyjemnie. Oznacza to, że człowiek nie może ocenić swojego 

stanu na podstawie towarzyszących mu uczuć. 

 

D.) Fałszywa wiara 

Pragnę również zaznaczyć, że wiara musi bazować na prawdzie. Jeżeli jest 

inaczej, to człowiek jest zwiedzony. Możemy zobaczyć to w słowach Jezusa, który 

w odniesieniu do czasów końca powiedział: „W owym dniu wielu mi powie: 

Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim, i w imieniu 

twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy 

wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz 

ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie”. Choć oczywiście słowa te przede 

wszystkim mówią o tym, że cuda w czasach ostatecznych nie będą pochodzić 

tylko od Boga, to jednak możemy zaobserwować, że ludzie opisani tutaj mają 

pewność, że znajdą się w Bożym królestwie, a jednak Jezus ich nie przyjmie. Na 

czym oparta była ich pewność? Na pewno nie na prawdzie. 



Podsumowanie 

Choć tak łatwo przychodzi ludziom deklaracja swojej wiary, musimy 

rozumieć, że człowiek wierzący to nie jest ten, który tylko akceptuje istnienie 

Boga, albo zachowuje zwyczaje religijne w których został wychowany i jest do 

nich przyzwyczajony. Jest to osoba poznająca wolę Boga co do jej życia w Piśmie 

Świętym i dążąca to życia zgodnego z tą wolą, ponieważ „tak i wiara, jeżeli nie 

ma uczynków, martwa jest sama w sobie” (Jak. 2,17). Biblia mówiąc o 

wierze odnosi się do pełnego zaufania do Boga. Zaufania które nie zatrzymuje się 

na płaszczyźnie teoretycznej, ale prowadzi człowieka do zupełnego 

podporządkowania swojej woli temu, czego pragnie Bóg. 

 

 

       

                                                           

‘..Jam Alfa i Omega,  

  Pierwszy i Ostatni,  

  Początek i Koniec. 

 

                                                                            

 

  _____________________________________________________ 

   ___________________________________________ 

Cieszymy się że zechcieliście poświęcić swój czas na przeczytanie tego 

opracowania. Wierzymy że nie był to w Waszym odczuciu czas zmarnowany, 

gdyż dzięki niemu mogliśmy choć trochę przybliżyć historię oraz zagadnienia 

związane z powstaniem tej niezwykłej Księgi. 
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