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„Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi 
uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają.” -Hebrajczyków 11:6
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Złe i niewierne serce
Wielu myśli i mówi o niewierze jako o słabości; chcą oni wierzyć, ale uważają, 
że nie potrafi ą. Mówią, że ich wiara jest za słaba. Oczywiście nie mają poczucia 
winy czy wstydu w związku z tym; to że nie są w stanie nic zrobić uważają za 
wystarczające usprawiedliwienie, żeby tego nie robić. Jednak Bóg myśli inaczej.

Duch Święty mówi o 
wystarczające usprawiedliwienie, żeby tego nie robić. Jednak Bóg myśli inaczej.

Duch Święty mówi o 
wystarczające usprawiedliwienie, żeby tego nie robić. Jednak Bóg myśli inaczej.

złym sercu niewiary. Serce jest to organ, który Bóg 
stworzył w człowieku, aby tam mieć z nim społeczność. Wiara jest jego pierwszą 
naturalną funkcją; przez wiarę i miłość żyje ono w Bogu. Ucho słyszy głos Boży, 
oko widzi Jego i niewidzialny świat; możliwość poznawania i otrzymywania 
wszystkiego, co Bóg chce zakomunikować. Rozpoczyna się to od zaufania 
wypowiadanemu słowu; rozwija się w społeczność z Osobą, która mówi; owocem 
jest przyjmowanie wszystkiego, co Bóg chce nam dać.

Grzech odwrócił serce od niewidzialnego w stronę widzialnego, od Boga do 
samego siebie i wiara w Boga straciła miejsce, jakie miała zajmować i stała się 
wiarą w świat widzialny i jego dobra. Teraz więc niewiara, bez względu na to czy 
otwarcie czy bardziej skrycie i nieświadomie jest wielkim znakiem złego serca, 
wielkim dowodem grzechu, wielką przyczyną wiecznej ciemności i potępienia. 
Żadne ostrzeżenie nie powinno brzmieć głośniej dla świata chrześcijańskiego, 
niż to, które jest zapisane w Liście do Hebrajczyków:

Baczcie, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, 
które by odpadło od Boga żywego.

Andrew Murray (1894)     
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Grzech niewiary
„Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, 
które by odpadło od Boga żywego” (Hebr. 3:12).

Znaczna część zachodniego społeczeństwa obecnie doznała poważnej szkody 
z powodu zastosowania się, nawet w dobrej wierze do zniekształcenia, które w 
znacznym stopniu podkopało demokratyczne społeczeństwo. To zniekształcenie 
nosi taki przyjemny tytuł „polityczna poprawność.”

Ja się urodziłem i wychowałem w Anglii. W okresie mojego fi zycznego i 
umysłowego rozwoju byłem dumny, że należę do narodu, który podtrzymuje 
fundamentalne prawa wolności słowa. Dla mojego młodego umysłu „wolność słowa” 
była najbardziej znaczącym punktem wszystkiego, co obejmuje w sobie określenie 
„demokracja”. Możliwość swobodnego wyrażania moich poglądów to był dla mnie 
ideał, za który warto było walczyć.

Polityczna poprawność właściwie walczy przeciwko prawu do wolności słowa. 
Stwarza również rozdzielność pomiędzy prawdą i fałszem w ten sposób, że zmienia 
prawdę. Kilka lat temu spotkałem pewną młodą kobietę, która straciła wzrok w 
okropnym wypadku. Powiedziała mi, że dla niej polityczna poprawność jest tylko 
nonsensem. Na publicznym spotkaniu ktoś przedstawił ją jako bardzo utalentowaną, 
chociaż jest „optycznie wyzwolona”.Ona w odpowiedzi powiedziała wyraźnie, że to 
nie jest prawda, a właściwie jest to kłamstwo. Powiedziała, że nie jest wcale „optycznie 
wyzwolona”, bo jest niewidoma i kłamanie na jej temat nic jej nie pomoże.

Polityczna poprawność posunęła się już poza wszelki rozsądek. Ludzie są 
wyrzucani z pracy, albo szczuci przez media tylko dlatego, że mówią prawdę. Te 
naciski poważnie szkodzą wolności słowa, która jest częścią dziedzictwa prawdziwej 
demokracji. W Anglii dochodzi do tego, że nie możemy już mówić prawdy na 
wiele tematów; w ten sposób prawda została zmieniona z rzeczywistej prawdy na 
politycznie poprawną prawdę. Wymyślono całą masę określeń, które zmieniają 
prawdę na coś innego, co nie będzie gorszyło. Zamieniliśmy prawdę na kłamstwo i 
nazywamy kłamstwo prawdą.

Smutne jest to, że to kłamstwo zostało wprowadzone do prezentacji i 
zrozumienia niektórych trudniejszych fragmentów Słowa Bożego. Używa się innych 
słów i określeń, żeby łatwiej było przyjąć niektóre rzeczy. Metoda osiągania celu, 
jakim jest dostosowanie chrześcijaństwa, żeby było akceptowane przez dzisiejsze 
społeczeństwo polega na tym, żeby usuwać zgorszenie poprzez zamianę „Bożej 
prawdy” na „prawdę opracowaną według naszego upodobania.”

Pozwólcie, że spróbuje trochę zilustrować to, o czym mówię. Niedawno temu 
podczas otwartej dyskusji wśród wierzących pojawił się temat wierzenia. Odpowiedź 
na jedno z pytań spowodowała to, że odniosłem się do naszego tekstu „Baczcie, 
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bracia, żeby nie było czasem w kimś z was grzesznego, niewierzącego serca, które 
by odpadło od Boga żywego.” Kiedy zacytowałem ten fragment Słowa Bożego, 
niektórzy z obecnych byli tym bardzo zaniepokojeni. Kilku z obecnych tam uważało, 
że w obecnym społeczeństwie chrześcijanie nie mogą powiedzieć, iż niewiara jest 
„grzechem” i że używanie tego „staromodnego” określenia może spowodować 
niepotrzebne zgorszenie. Tak więc ci uprzejmi ludzie poważnie sugerowali, że 
chrześcijanie powinni zmienić Słowo Boże i zamienić prawdę na kłamstwo. 
Oczywiście moja odpowiedź była echem Apostoła Pawła, który powiedział wiele 
razy „Oby tak sie nigdy nie stało.”
Znaczenie niewiary i „niewierzącego”
W Biblii „niewiara” jest wyrażona przez dwa greckie słowa. Po pierwsze jest to 
negatywny rzeczownik apistia „pragnienie wiary i zaufania.” apistia „pragnienie wiary i zaufania.” apistia Apistia jest to stan Apistia jest to stan Apistia
umysłu. Drugie słowo blisko związane z apistia to słowo apistia to słowo apistia apeitheia. Jest to praktyczne 
wyrażenie tego stanu umysłu apistia. Oba te słowa mają w sobie znaczenie 
nieposłuszeństwa.

Niewiara (apistia) jest ogólnie przedstawiana jako brak zaufania dla Boga, ale 
nie wynikający z wątpiącego serca, lecz z powodu odrzucenia. Wiara i zaufanie 
powoduje osobistą jedność z Bogiem przez Chrystusa; podczas gdy niewiara 
dosłownie powoduje oddzielenie od Boga. Właściwie w tych dwóch słowach są dwa 
powody dlaczego Izraelici nie weszli do Bożego odpocznienia. Brakowało im wiary 
(apistia) – Hebrajczyków 3:19 i 4:6. Dlatego też Apostoł kierował to napomnienie 
do Hebrajczyków dotyczące duchowego odpocznienia w formie przykazania, żeby 
w nikim nie było grzesznego, niewiernego serca; gdyż konsekwencją takiej grzesznej 
niewiary byłoby odwrócenie się od Boga żywego.

 „Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami; ale nie 
miałem na myśli wszeteczników tego świata albo chciwców czy grabieżców, czy   miałem na myśli wszeteczników tego świata albo chciwców czy grabieżców, czy   miałem na myśli wszeteczników tego świata
bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem 
wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub 
chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim 
nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to 
nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych tedy, którzy są poza nami, 
Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły, spośród siebie ” (1 Kor. 5:9-13).

Wielu ludzi ma naprawdę mętlik odnośnie tego tematu kto to jest niewierzący. 
Na przykład w tym fragmencie z 1 Kor. jest wskazówka, aby z miłością zastosować 
konieczne posunięcia w odniesieniu do powagi „wierzącego”, czyli tego który 
uważa się za cząstkę Bożej rodziny w Chrystusie, ale nadal wydaje grzeszny owoc 
niewierzącego serca. To działanie ma na celu doprowadzenie grzesznika do uznania 
swojego błędu, pokuty i w końcu odnowienie. Nie jest tu powiedziane „Nie miejcie 
społeczności z tymi, którzy nadal trwają w niewierze, gdyż jeszcze nie uwierzyli 



5

Według twojej wiary
z jakiegoś powodu, albo którzy mają szczere wątpliwości, których jeszcze nie
rozpracowali.”

Ogólne określenie „niewierzący” może się odnosić do wszystkich, którzy jeszcze 
nie zaufali Bogu przez Chrystusa Jezusa. Niewiara związana z nieświadomością jest 
zawsze otwarta na wspaniałe możliwości otworzenia oczu, żeby „zobaczyły” prawdę 
Bożą w Chrystusie – prowadzącą do nawrócenia, przebaczenia i odnowienia relacji 
z Bogiem przez wiarę.

To nie o tych ludziach mówi Hebr. 3:12. W tym wersecie niewiara jest związana 
bezpośrednio z odstępstwem, odejściem od Boga. Kiedy Apostoł mówi: „Baczcie 
bracia, żeby nie było czasem w kimś z was”, to podkreślone jest to, iż tak się może 
stać, nawet wśród braci, którzy są wierzący. Ta prośba jest skierowana do „kogoś 
z was”. Jest to wyraźnie skierowane do każdego indywidualnie, włączając w to w 
obecnym czasie każdego umiłowanego w Chrystusie, gdyż nadal istnieje możliwość 
popadnięcia w grzech niewiary. Dlatego jest to tak ważne, abyśmy dobrze zrozumieli 
dlaczego w Hebrajczyków jest napisane, iż niewierzące serce jest grzeszne.
Konsekwencje niewiary
Ten okropny stan niewiary nie jest niczym nowym. Jest to podstępna infekcja, która 
szerzy się szybko jak wirus AIDS. Kiedy patrzymy na naród Izraelski i niesamowity 
pokaz Bożej mocy podczas wyprowadzania z Egiptu, to nie możemy nie zwrócić 
uwagi na wspaniałą głębię wiary Hebrajczyków. Ta wiara była demonstrowana 
przez ich fi zyczne pójście za Mojżeszem w posłuszeństwie, kiedy ich prowadził z 
niewoli Egipskiej dalej poprzez rozdzielone wody Morza Czerwonego do wolności. 
Ta demonstracja ich wiary i ufności była oparta na Bożej obietnicy, Jego Słowie.

Taka wspaniała wiara wyzwoliła ich z niewoli – ale wkrótce ta zła choroba 
niewiary wdarła się do ich serc. Popadli w rezultacie w grzech. Spodziewali się, że 
zobaczą przed sobą kraj opływający mlekiem i miodem, ale Bóg sprawdzał ich serca, 
gdyż chciał, aby trwali w wierze i ufności, a nie według tego, co widzą ich oczy. Zamiast 
żyznej ziemi ich marzeń widzieli gołe suche piaski pustyni. Ich serca zwątpiły.

Wierzę, że właśnie tu Izraelici stracili swoją wiarę i przestali ufać Bogu. Ziarno 
niewiary zaczęło swoje podstępne działanie i po zaledwie trzech dniach drogi popadli 
w grzech. Konsekwencją tej niewiary było to, że zostali doprowadzeni do „gorzkiej” 
wody, która nie mogła zaspokoić ich pragnienia i zaczęli szemrać przeciwko Bogu 
i Mojżeszowi. Pan w miłości dał im zachętę i znak; gorzkie wody stały się słodkie. 
Jaka niesamowita zachęta dla wiary i ufności!

Chociaż zostali wyprowadzeni z niewoli Egiptu, to nadal musieli być oczyszczani 
z pożądliwości Egiptu w ich sercach. Pomimo tej zachęty od Boga, nadal 
manifestowali niewiarę podczas wędrówki po pustyni i to się szybko przerodziło 
w szemranie i narzekanie i nieuchronnie w bałwochwalstwo. Nawet Mojżesz przy 
wodach Meriba w Kadesz wreszcie się załamał w wierze w Boga przed Izraelitami 
na pustyni Sin (4 Mojż 20:1-13).
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To ich niewiara i konsekwencje grzechu spowodowały ten straszny rezultat; 
pomimo tego, że doświadczyli zbawienia Pana, to nikt z tych, którzy stracili wiarę 
w Pana nie wszedł do Ziemi Obiecanej. Całe pokolenie z powodu niewiary stało 
się ludem, który ufał tylko temu, co widzieli i co potwierdzały ich zmysły i ciało. 
Owocem ich niewiary było to, że  nigdy nie mieli wiary, aby rzeczywiście iść i 
wejść do dziedzictwa obietnicy. Nie zaufali Bogu, że ich przeprowadzi. Popadli w 
odstępstwo i utracili pełnię zwycięstwa.

Niewiara jest okropnym stanem, który smuci serce Boga, i mamy ostrzeżenie, 
żebyśmy nie zasmucali Bożego Ducha Świętego. Stan niewiary, odejście od Bożego 

Niewiara jest okropnym stanem, który smuci serce Boga, i mamy ostrzeżenie, 
żebyśmy nie zasmucali Bożego Ducha Świętego. Stan niewiary, odejście od Bożego 

Niewiara jest okropnym stanem, który smuci serce Boga, i mamy ostrzeżenie, 

objawienia i posłuszeństwo idą ręka w rękę. Niewiara nie chce zaufać Bogu i jest w 
rzeczywistości buntem. Niewiara w każdej formie w kościele Chrystusa jest afrontem 
dla Bożego Ducha Świętego. Jezus powiedział, że Duch będzie przekonywał świat 
rzeczywistości buntem. Niewiara w każdej formie w kościele Chrystusa jest afrontem 
dla Bożego Ducha Świętego. Jezus powiedział, że Duch będzie przekonywał świat 
rzeczywistości buntem. Niewiara w każdej formie w kościele Chrystusa jest afrontem 

„o grzechu, ponieważ ludzie nie uwierzyli w Niego” ( Jana 16:9).
Żywa wiara w Jezusa
Popatrzmy teraz troszkę na odwrotny stan.

Przy pewnej okazji przełożony Synagogi imieniem Jair przyszedł do Jezusa, 
który był otoczony tłumem ludzi nad jeziorem. Tam nie było odstępstwa od Boga. 
Opis ten mówi, że „Kiedy zobaczył Jezusa, upadł Mu do nóg” i błagał w sprawie 
umierającej córeczki. Jego ufność i wiara były pełne: „połóż na nią rękę, aby była 
uzdrowiona i żyła” (Marek 5:22,23). W odpowiedzi na zademonstrowaną wiarę i 
ufność Jaira Jezus poszedł z nim (5:24). To jest zawsze Boża reakcja na wiarę, gdyż 
wiara prowadzi nas do osobistej relacji z Bożym sercem.

Wtedy wiara nieznanej kobiety była tak wielka, że dosłownie ryzykowała tym, 
że może zostać ukamienowana, kiedy weszła w tłum ludzi i dotknęła szaty Mistrza, 
będąc ceremonialnie nieczystą ze względu na swoją chorobę. Ryzykowała wszystkim 
dla tego jednego dotknięcia, gdyż całkowicie wierzyła, że Jezus może. Ja wierzę, że 
ona wiedziała kim On jest naprawdę. W rezultacie tego została uzdrowiona i Jezus 
publicznie zwrócił się do niej: „Córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i 
bądź wolna od swojej dolegliwości” (5:34).

Wtedy nadeszli ludzie z domu Jaira i powiedzieli mu, że jego córeczka umarła i 
pytali dlaczego jeszcze trudzi nauczyciela? Jezus natychmiast odpowiedział Jairowi: 
„Nie bój się, tylko wierz” (5:36). Potem, chociaż ci, którzy nie wierzyli, śmiali się 
z Niego, Jezus po prostu odpowiedział na wiarę Jaira i wzbudził z martwych jego 
córkę. Wiara wyzwala moc Tego, który może i który jest naszym całkowitym 
zaopatrzeniem.
Wystrzeganie się niewiary
W obliczu udowodnionej prawdy Bożej suwerenności, którą zostaliśmy 
ubłogosławieni poprzez Boże Słowo i świadectwa historii, nadal jest wielka 
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potrzeba wytężonego działania, żeby nikt w kościele nie wpadł w ten zły grzech 
niewiary. Brak wiary w niektórych częściach społeczności chrześcijańskiej przybiera 
proporcje epidemii.

Tak wielu ludzi w kościołach obecnie doświadczyło radości wyzwolenia z więzów 
grzechu i diabła. Zrobili krok odważnego wyznania swojego zbawienia poprzez 
świadectwo chrztu wodnego – ale pozostają w stanie niewiary, jeżeli chodzi o 
uwolnienie z więzów starej natury i jej życia. Tak jak kiedyś Izraelici, mieli oni wiarę 
dotyczącą zbawienia, ale brakuje im wiary do zwycięskiego życia, które wydaje owoc 
pokoju w obiecanej ziemi Królestwa Bożego.

Stara natura jest  główną przeszkodą dla obfi tego życia, które powinno być 
udziałem każdego wierzącego. Serce niewiary daje wrogowi Chrystusa powód do 
bluźnienia  świętemu imieniowi Boga, gdyż odrzuca Jego suwerenność. Konfl ikt 
zawsze dotyczył tego kto jest na tronie serca. Bóg nigdy nie zmusza serca człowieka, 
aby poddało się Bogu; nasze poddanie się jest zawsze naszym wolnym wyborem. 
Wszelka zamiana na tronie naszego serca jest rezultatem naszego wyboru. Szatan 
nie może odnosić zwycięstwa tam, gdzie Chrystus jest na tronie poprzez wiarę i 
zaufanie.

Czy jesteś tym, który odpowiedział na Boże objawienie przez Chrystusa i 
doświadczył cudu Bożego zbawienia od grzechu i daru życia wiecznego? Wobec 
tego dziękuj Bogu za radość, którą przynosi poznanie.

Czy nadal ciągnie cię do Egiptu w skrytości twojego serca? Czy widzisz, że 
twoje życie codzienne jest trochę inne niż tych, którzy nie należą do Bożej rodziny 
wiary? Czy wierzysz w Boże zaopatrzenie dla innych, ale nie możesz uwierzyć i 
zaufać Mu, że będzie działał w cudowny sposób w twoim życiu? Kochani, to jest 
niewiara i własne ja nadal walczy o pozycję na tronie twojej wewnętrznej istoty tak 
samo, jakbyś był nieposłuszny fi zycznie. Posłuchaj, a usłyszysz Boży głos wzywający 
do praktycznego zaufania Jemu na tyle, aby rzucić się całkiem w Jego kochające 
ramiona dzisiaj.

Nie zatwardzaj swojego serca dzisiaj tak, jak Izraelici w Meriba. Przyjdź do 
Niego teraz w modlitwie. Wyznaj swoją niewiarę i grzeszne serce. Gorliwie szukaj 
Jego przebaczenia i proś Go o pomoc w twoim niedowiarstwie. Bóg Ojciec odpowie 
na taką szczerą modlitwę w imieniu Chrystusa. Doznasz radości odnowienia. Na 
nowo będziesz miał też ufność, że ten, który rozpoczął w tobie to dobre dzieło, 
doprowadzi go do końca. Połóż się w Jego kochające ramiona w całkowitym 
zaufaniu Jemu i pozwól Mu rozproszyć gorycz twojej niewiary i powstań z Nim w 
okręgach niebiańskich. Pozwól Mu, żeby cię napełnił poznaniem Jego obecności i 
sprawił, abyś się wzbił w duchu jak na skrzydłach orła.

Bóg bardzo pragnie wprowadzić cię do Jego odpocznienia. On pragnie, żebyś 
poznał realność Jego obecności w swoim życiu. On chce, żebyś chodził z Nim w 
uniżeniu wiary. Bóg jest w stanie zaspokoić wszystkie twoje potrzeby i jeszcze 
więcej tak, abyś z tej obfi tości mógł z radością udzielać innym. Kiedy przeżywasz  
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cierpienia i pokusy, to On może poprzez moc, która wzbudziła Chrystusa z 
martwych, zachować ciebie od upadku i jest w stanie w końcu przedstawić ciebie 
bez grzechu i doskonałym w przemienionym ciele przez swoim obliczem, abyś się 
mógł na wieki zanurzyć w Jego chwale.

Pamiętaj, „Bez wiary nie można się podobać Bogu, gdyż każdy kto przychodzi do 
Niego musi wierzyć, że On istnieje i ze nagradza tych, którzy Go szukają szczerze” 
(Hebr. 11:6). Czy wierzysz, że Bóg jest wystarczający na wszystko, co dotyczy ciebie 
na tym świecie? Niech twoja odpowiedź będzie taka jak tych, którzy odpowiedzieli, 
„Tak Panie”. Niech Bóg wypowie nad tobą te słowa: „Niech ci się stanie według 
twojej wiary” (Mat.9:28-29).

Mike Barton (2004)     
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Ostrzeżenie przed niewiarą
„Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by 
odpadło od Boga żywego”  - (Hebr. 3:12).
Kontrast pomiędzy trzecim i czwartym rozdziałem tego listu jest bardzo wyraźny. 
Pierwszy z nich jest jak pochmurny dzień listopadowy, kiedy cały krajobraz jest 
nasycony padającym deszczem, a gnijące liście opadają pospiesznie, żeby znaleźć grób 
na błotnistej ziemi. Ten drugi jest jak spokojny jasny dzień w środku lata, kiedy przyroda 
bawi się w spokojnym szczęściu pod wylewnymi pieszczotami słońca. Miedzy nimi 
jest taka różnica, jak między siódmym i ósmym rozdziałem listu do Rzymian.

Ale każdy rozdział reprezentuje doświadczenie wewnętrznego życia 
chrześcijańskiego. Może większość chrześcijan żyje i umiera w trzecim rozdziale 
ku swojej wielkiej stracie. Stosunkowo niewielu przechodzi do czwartego. Ale 
czytelniku, czy nie powinieneś dzisiaj przejść poza tę linię graniczną i pozostawić na 
zawsze za sobą gorzkie, niezadowalające doświadczenia, które stały się normalnym 
prawem twojego istnienia? Wyjdź z tej pustyni, na której kręciłeś się już tak długo. 
Twoja droga na niej nie była spowodowana przez Boże pragnienie, ani przez Jego 
arbitralny plan, czy przez jakieś naturalne niemożliwości twojego temperamentu; 
ale przez pewne poważne upadki z twojej strony w dziedzinie życia wewnętrznego.

Odpowiedzią na twoje dotąd ponure doświadczenia jest Chrystus – 
niedoścignione bogactwa Chrystusowe, żeby się stać uczestnikiem Chrystusa; 
gdyż Chrystus jest tą Ziemią Obiecaną, która opływa mlekiem i miodem, w której 
jemy chleb w obfi tości i zbieramy winogrona i jabłka granatu i oliwki rzadkiego 
duchowego błogosławieństwa.
Doświadczenia pustyni
Nigdy żaden naród nie zajmował bardziej dumnej pozycji niż dzieci Izraelskie tego 
ranka, kiedy stali zwycięsko nad brzegiem Morza Czerwonego. Moc tyrana została 
zniszczona poprzez serię wspaniałych cudów. Armia Egipska została zatopiona 
jak ołów w potężnych wodach śmierci. A kiedy słońce wschodziło nad Edomem 
i oświeciło świetlistą ścieżkę na lustrzanej tafl i morza, zobaczyli długą linię zwłok, 
które woda wyrzucała na brzeg. Za nimi na zawsze pozostał Egipt. Nad nimi piękny 
obłok, Boży powóz, przybytek Jego obecności. Przed nimi Ziemia Obiecana. Wielu 
z nich już śniło o winnicach i ogrodach oliwnych i stałych domach, które były 
odległe o dwa lub trzy miesiące łatwego marszu.



Według twojej wiary

10

Ostrzeżenie przed niewiarą

Ale z tych 600.000 rozpromienionych zwycięstwem i nadzieją tylko dwóch 
miało zobaczyć ziemię opływającą mlekiem i miodem i to dopiero po  czterdziestu 
męczących, długich latach. A co stało się z resztą z nich? Biada! Ich zwłoki pozostały 
na pustyni. Zamiast spocząć w jakimś rodzinnym grobie w Ziemi Obiecanej, ich 
ciała były zabierane jedno po drugim i składane w bezludnej pustyni, piasek był 
ich całunem, a odosobnienie ich grobowcem. Było potrzeba czterdzieści lat, żeby 
wszyscy pomarli. Żeby to się mogło dokonać, musieli umierać w wielkim tempie. 
Jak przygnębiające musiały być te wszystkie pogrzeby. Jak monotonne ciągłe głosy 
opłakujące zmarłych w całym obozie! Nic dziwnego, że Psalm 90 napisany w takiej 
scenerii jest tak niesamowicie smutny!

To przeżycie pustyni jest emblematyczne, między innymi ze względu na brak 
odpocznienia, bezcelowość i niezaspokojone pragnienia.  Brak odpocznienia: ich 
namioty musiały być ciągle zwijane, żeby je rozbijać na nowo w podobnym miejscu. 
Byli ciągle zmęczeni i nie pozwolono im wejść do Bożego odpocznienia. Bezcelowość: Bezcelowość: Bezcelowość
błądzili po pustyni; nie znaleźli miasta do zamieszkania. Niezaspokojone pragnienia: 
głodni i spragnieni i omdlewała w nich dusza.

Ale jak typowe to jest dla wielu spośród nas! Życie ucieka nam tak szybko, ale jak 
daleko ono jest od ideału! Jak niewielu chrześcijan poznało sekret  wewnętrznego 
odpocznienia! Ilu jest ofi arami szemrania i niezadowolenia; albo są pokąsani 
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przez węże zazdrości i namiętności, nienawiści i złej woli! Prawie powszechne 
doświadczenie mówi o złamanych przysięgach i zniweczonych nadziejach, 
bezcelowego błądzenia, monotonii upadków. Ciągle na nowo zakładanie obozu i 
zwijanie go! Zawsze otoczeni przez ten sam monotonny horyzont piasku i tylko 
gdzieniegdzie jakaś pojedyncza palma! Zawsze karmieni tym samym pokarmem 
dotąd, aż ich dusza to sobie obrzydziła! Życie ucieka wśród dąsania się i wzdychania, 
rozczarowań i zmęczenia życiem dotąd, aż powiemy z Salomonem: „Marność nad 
marnościami,wszystko marność.”

Jedną z rzeczy, która dokucza na pustyni jest burza piaskowa, kiedy gorący wiatr 
niesie z sobą lekki pył, który osiada w oczach, ustach i płucach, przenika przez 
ubranie, gryzie skórę i sprawia to, że życie staje się nieznośne. Jest to dobra ilustracja 
takich małych przykrości, irytacji, ustawicznego kąsania chmary komarów, które 
atakują nasze najwygodniejsze okoliczności i sprawiają, że zadajemy pytania czy 
warto żyć.

Jest też miraż; kiedy odległe zielone wzgórza wydają się przyciągać zmęczonego 
podróżnego, który, kiedy tam dojdzie to stwierdza, że nadzieja go zawiodła i szydziła 
z jego pragnienia. Przyrównaj to do rozczarowań, na które narażają się ci, którzy 
zawsze starają sie o jakieś ziemskie dobra, aby złagodzić trudy i smutki swojego 
życia, zamiast szukać społeczności i błogosławionej pomocy żywego Chrystusa. Idą 
naprzód i myślą, że każdy krok przybliża ich do oazy w ich drodze przez pustynię; 
ale kiedy dochodzą, ich nadzieja rozpływa się w powietrzu.

„Staliśmy się uczestnikami Chrystusa.” Te słowa mogą oznaczać albo to, że 
wszyscy wierzący razem są uczestnikami pełni Jezusa, albo że są uczestnikami z 
Nim w Bożej pełni. „Dziedzicami Boga i współdziedzicami z Chrystusem.” Ale 
bez względu na to co to jest, podanie tej myśli jest niewymownie pomocne. Jezus 
Chrystus jest naszą Ziemią Obiecaną i naszym Jozuem, który nas tam wprowadzi. 
On nam daje odpocznienie. W Nim są winnice, sady i wszelkie cenne rzeczy. On 
jest pocieszeniem w naszym smutku i odpocznieniem dla naszego zmęczenia; siłą 
w naszej słabości; czystością dla naszego zepsucia, dostępną pomocą w naszych 
potrzebach. Nasz błogosławiony Jezus jest z całą pewnością cudem nieba, który tak 
mało cenimy!
Przyczyna przeżywania pustyni
Nie mogli wejść z powodu niewiary. Zobacz, jak niewiara wznosi przeszkody, które 
odcinają nas od błogosławieństwa. Mogła ci być zostawiona fortuna, ale jeżeli 
nie wierzysz inteligencji i nie przyjmiesz tego dla siebie, to nic ci to nie pomoże. 
Koło twojego domu może przechodzić zastęp aniołów z błogosławieństwem na 
swoich rękach, które mogą ciebie ubogacić na zawsze, ale jeżeli nie uwierzysz tym 
wiadomościom, to nie wyjdziesz, żeby ich przywitać i zaprosić. W twoim sąsiedztwie, 
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albo w społeczeństwie, gdzie jesteś może żyć szlachetny charakter, ale jeżeli w to nie 
wierzysz, to nie będziesz brał pociechy czy zachęty z jego geniuszu i pomocnego 
wpływu. Tak samo bez względu na to czym może być Chrystus, albo jak blisko On 
jest, nic ci to nie da, jeżeli nie nauczysz się Jemu ufać.

Są trzy warunki, w których niewiara kwitnie w nas tak, jak w Izraelitach:
Oni szemrali. Pierwszy wybuch miał miejsce na pustyni Sin (2 Mojż. 16), zaledwie 

kilka dni od ich wyjścia. Nie mieli chleba. Zaopatrzenie, które w pośpiechu zabrali 
z Egiptu wyczerpało się. Mieli z sobą swoje dzieże, ale nie mieli mąki na chleb. 
Nie było tam zorganizowanej intendentury: „Cały zbór synów izraelskich szemrał 
na pustyni przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I rzekli do nich synowie izraelscy: 
‘Obyśmy byli pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdyśmy siadali przy garnku 
mięsa i mogli się najeść chleba do syta! Bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby 
całe to zgromadzenie zamorzyć głodem.”’

Drugi wybuch miał miejsce w Refi dim (2 Mojż 17). Nie mieli wody. Skromne 
strumienie na pustyni były tylko kupami spieczonych kamieni i ani listka roślin w 
palącym słońcu. I znowu było słychać zawodzące głosy niezadowolenia, kiedy ludzie 
wyrażali swoją wiarę w to, że zostali wyprowadzeni z Egiptu, aby tam poginęli.

Ale najpoważniejszy wybuch miał miejsce niedługo po tym, jak przeszli przez 
Synaj (4 Mojż. 13). Wreszcie ukazały im się zielona wzgórza Palestyny i zostali 
wysłani wywiadowcy, żeby sprawdzili te ziemie. Wrócili oni po czterdziestu dniach 
obładowani wspaniałymi owocami, ale mieli też do opowiedzenia historię o sile i 
fortyfi kacjach Kananejczyków, które napełniły ludzi strachem i cały lud szemrał 
przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i mówili: „Obyśmy byli pomarli w Egipcie.”  
„I wzgardzili ziemią rozkoszną, Nie uwierzyli słowu jego. Szemrali w swoich 
namiotach, nie słuchali głosu Pana. Wtedy podniósł na nich rękę swoją, By ich wytracić 
na pustyni” (Psalm 106:24-26). Szemrzące i narzekające serce to takie, które już 
zdecydowało się nie wierzyć w mądre i pełne miłości prowadzenie Chrystusa i w 
którym ta niewiara będzie się rozwijała.

„Odwrócili się od Boga żywego”- Bóg jest Domem i Źródłem Życia. Z Niego 
którym ta niewiara będzie się rozwijała.

 Bóg jest Domem i Źródłem Życia. Z Niego 
którym ta niewiara będzie się rozwijała.

jak ze źródła wszystko bierze swój początek, siłę i piękno. Gdyby Izrael pozostał 
w żywej społeczności z Nim, to niczego by im nie brakowało i mieliby tyle łaski, 
aby zachować spokój i odpocznienie i pozostać silnymi pomimo tych trudności i 
braków. Ale oni odeszli od Niego. Uważali, że sami sobie lepiej poradzą. Opuścili 
źródło wody żywej i poszli na wzgórza, żeby sobie wykopać cysterny dziurawe, które 
nie mogą utrzymać wody. Zapomnieli o skale, z której zostali wyjęci i w ten sposób 
stali się jak  tamaryszek, który rośnie na suchych i niezamieszkanych miejscach, w 
przeciwieństwie do drzew, których korzenie są zasilane przez rzeki i których gałęzie 
dają cień dla innych narodów.
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Zapytajmy samych siebie czy nastąpiła jakaś zmiana w religii naszego serca 

– mniej modlitwy, mniej bliskości w naszej drodze z Bogiem, mniej radości w 
naszym uwielbieniu w Jego domu, bo jeżeli tak jest, to niewiara na pewno będzie się 
manifestować tak jak grzyb, który rośnie coraz grubszy na wilgotnej i śmierdzącej 
glebie. Niewiara nie może żyć w świetle społeczności z Bogiem. 

Nie nauczyli się lekcji z przeszłości. - Oni nie zaprzeczali przeszłości. Mogli 
wam opowiadać z błyskiem w oku wspaniałe historie wybawienia. Ale nie zaufali 
Bożej miłości i mądrości i niepolegali na Jego powtarzanych obietnicach, że ich 
na pewno wprowadzi tak, jak już ich wyprowadził; oni w przeszłości nie znaleźli 
gwarancji, że On ich nie zawiedzie ani nie porzuci.

W Sin powinni powiedzieć tak: „On nam dał te ciała z tymi apetytami i 
potrzebami, więc możemy Mu zaufać, że da nam również potrzebne pożywienie. 
Nasz Ojciec niebiański wie, że tego wszystkiego potrzebujemy.” W Mara powinni 
byli powiedzieć tak: „On nam dał mannę, to na pewno też zaspokoi nasze pragnienie.” 
W Paran powinni byli powiedzieć tak: „Bóg obiecał, że nam da tę ziemię i dlatego 
chociaż Kananejczycy są mocni, a ich miasta otoczone murami aż pod niebo, to my 
Mu wierzymy.” Zamiast tego wołali oni tak: „Uderzył skałę i wytrysnęła z niej woda 
i rozlały się strumienie. Czy On może nam też dać chleb? Czy może dać mięso 
temu ludowi?”

Kiedy tak idziemy przez życie, powinniśmy uważnie zachowywać w naszych 
sercach pamięć o wielkiej Bożej dobroci i brać z doświadczeń przeszłości pewność, że 
On nas nigdy nie porzuci ani nie opuści. Czy On nas przeniósł przez Atlantyk, żeby 
nas potem porzucić w jakimś rowie? Czy był z nami w sześciu naszych problemach, 
żeby nas porzucić w siódmym? Czy nas zbawił, ale potem nie może nas zachować? 
Czy wykupił nas z piekła i nie może nas doprowadzić do nieba?

„Jego miłość w przeszłości nie pozwala nam myśleć
Że On nas zostawi w ostatnim problemie, żebyśmy utonęli;
Każde słodkie Ebenezer, które sobie przypominamy
Potwierdza Jego przyjemność w przeprowadzaniu nas.”

Jeżeli chcemy się ustrzec niewiary, to powinniśmy wzmacniać naszą wiarę 
poprzez ustawiczne przypominanie historii o Bożym działaniu w przeszłości i w 
ten sposób poprzez strumień pamięci wyżyny naszego życia będą wysyłać depozyty 
błogosławionej pomocy, żeby nas wzmocnić w naszych codziennych doświadczeniach 
i przeżyciach. „Pan o nas pamięta, On nam będzie błogosławił.” „Jeżeli wtedy, kiedy 
byliśmy Jego wrogami zostaliśmy pojednani z Bogiem poprzez śmierć Jego Syna, o 
ile bardziej teraz, kiedy jesteśmy pojednani, będziemy zachowani przez Jego życie.”

Byłeś szczęśliwy w swoim dzieciństwie, twoje dawne dni były ułożone w złotej 
ramce; ale najbliżsi zniknęli jak cień dębu z podszycia leśnego i czujesz się bez 
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bezbronny i samotny; ale Bóg  twojego dzieciństwa nie będzie o tobie myślał mniej,
niż w tamtych minionych szczęśliwych dniach.

Wszedłeś na wodę i kiedy zagraża ci burza , prawie że chcesz zawrócić, ale Ten, 
który był z tobą kiedy świeciło słońce, będzie też z tobą wtedy, kiedy szlają wichry i 
fale podnoszą swój głos. Jesteś na drodze do zamiany garnka Egiptu na nową ziemię 
Kananejską, ze wspaniałymi obietnicami; w drodze ciało i serce zawodzą w nowych 
i nieznanych scenach, które odstraszają i wprawiają w zakłopotanie, ale Ten, który 
wyzwolił cię od Faraona, może cię ochronić przed Amalekiem; Ten, który rozdzielił 
Morze Czerwone, rozdzieli też Jordan.
Natchnione przestrogi
„Baczcie, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by 
odpadło od Boga żywego.” Niewiara nie jest dzieckiem głowy, lecz serca. Zawsze 
dobrze jest poznać powód choroby, bo wtedy lekarz może zaatakować jej źródło. 
Gdyby niewiara  była wytworem naszego intelektu, to musielibyśmy jej tam stawić 
czoła poprzez rozumowanie; ale ponieważ jest ona produktem niewłaściwego stanu 
serca, złego serca, to musimy się tam  z nią rozprawić.

„To,” powiada William Law, „jest wieczna prawda, na której nie można zbytnio 
polegać, że rozum zawsze naśladuje stan serca i tak rozumujesz jakie jest twoje serce. 
Jeżeli twoje serce jest pełne sentymentów, pokuty i wiary, to twój rozum będzie tam, 
gdzie twoje serce; ale jeżeli twoje serce jest zamknięte w śmierci i suszy, to twój 
rozum będzie się rozkoszował jedynie suchymi obiekcjami i spekulacjami.”

Wystrzegaj się złego serca – jeżeli serce jest w dobrym stanie, to wiara będzie dla 
niego tak naturalna jak kwiaty na wiosnę, albo jak uśmiech na twarzy zdrowego, 
niewinnego dziecka. Kiedy tylko serce wejdzie w zły stan – zbierając grzech, ceniąc 
takie rzeczy, których byś nie wybaczył innym, ale usprawiedliwiając je w sobie, 
pozwalając aby grzeszne myśli i pragnienia zostały nie osądzone, to uważaj! Takie 
serce nie jest już w stanie wierzyć w Boga. Jego głowa ma zawroty, jego oczy są 
zaślepione i jest w nieuchronnym niebezpieczeństwie odpadnięcia bezpowrotnie.

Baczcie więc, czuwajcie i módlcie się, badajcie samych siebie czy trwacie w wierze, 
badajcie samych siebie! Poddawajcie się przenikającemu światłu Ducha Bożego. 
Pielęgnujcie dobre i uczciwe serce. Większość bezbożności w obecnym czasie wynika 
z tego, że ludzie nie mają Boga w swoich sercach. Zaniedbania komory modlitwy 
powodują więcej sceptycyzmu niż argumenty niewiernych, lub świeckie urzędy.

Ludzie najpierw odchodzą od Boga, a potem się Go zapierają. Dlatego też 
niewiara w większości przypadków nie poddaje się mądrym kazaniom na temat 
dowodów, ale słowu, które przenika  do głębi duszy. „Ponad wszystko czego ludzie 
strzegą strzeż swojego  serca, gdyż z niego pochodzi źródło życia.”
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Wystrzegaj się szczególnie stwardnienia serca. - Twarde serca są to serca 

niewierzące, dlatego uważaj na kostnienie serca. Najtwardsze serca były kiedyś 
miękkie, ale najmiększe może się stać twarde. Kreda, która teraz mieści w sobie 
skamieniałe muszle  kiedyś była wilgotnym roztworem. Morderca kiedyś jako 
chłopiec był przerażony, kiedy nadepnął na robaka. Judasz musiał być kiedyś 
delikatnym i wrażliwym młodzieńcem.

Ale serca twardnieją stopniowo tak, jak zamarzanie stawu w mroźną noc. 
Najpierw proces ten można zobaczyć tylko wprawnym okiem. Później ukazuje się 
cieniutka warstwa lodu tak delikatna, że można ją przebić szpilką czy igłą. Po jakimś 
czasie utrzyma on kamień, a potem, jeżeli nadal zima trzyma, lód może utrzymać 
dziecko, mężczyznę, tłum czy samochód. My stajemy się twardzi stopniowo i 
procesu tego nie widać.

Ustawiczne słuchanie prawdy bez posłuszeństwa; dobre poznanie ale coraz gorsze 
postępowanie; cieszenie się z rzeczy nieświętych, które wyglądają jak aniołowie; 
odmowa wyznania złego i uznawania tego co dobre – to wszystko zatwardza 
serce. Uważaj na oszustwo grzechu! Bądźcie czujni! Napominajcie jedni drugich 
codziennie.

Uważaj na niestałe serce. – To jest grzech, który szczególnie piętnuje List do 
Hebrajczyków. Wokół nas jest wielu takich, którzy chętnie przyjmują wszelkie 
nowości, ale kiedy przyjdzie stres, co zawsze następuje, tak jak przy osiadaniu 
domu, następuje rozluźnienie. Musimy zachować odwagę i nadzieję chwały mocno 
aż do końca. Możemy być uczestnikami Chrystusa tylko wtedy, jeżeli zachowamy 
początek naszej ufności stanowczo aż do końca.

Powinniśmy widzieć nasze własne serce, ale również serce brata i zachęcać się 
wzajemnie codziennie, obserwować się wzajemnie i starać się ożywiać nabożność 
i wzbudzać słabnącą nadzieję. Zwracajmy uwagę na te rzeczy dzisiaj. Teraz jest 
Boży czas. Duch Święty mówi: „Dzisiaj”. Każdy dzień zwłoki jest niebezpieczny, 
i wzbudzać słabnącą nadzieję. Zwracajmy uwagę na te rzeczy dzisiaj. Teraz jest 
Boży czas. Duch Święty mówi: „Dzisiaj”. Każdy dzień zwłoki jest niebezpieczny, 
i wzbudzać słabnącą nadzieję. Zwracajmy uwagę na te rzeczy dzisiaj. Teraz jest 

ponieważ proces twardnienia staje się nawykiem. Dzisiaj oddaj to, co zabrałeś Dzisiaj oddaj to, co zabrałeś Dzisiaj
bezprawnie; skoryguj to co złe, promuj to co dobre. Dzisiaj odrzuć zły nawyk, jakiś 
niewłaściwie spędzany wolny czas; niewłaściwą przyjaźń. Dzisiaj sięgnij po jakieś Dzisiaj sięgnij po jakieś Dzisiaj
dalsze uświadomienie i realizację dobrego ideału, który zaniedbałeś. Dzisiaj porzuć 
pustynię na zawsze i wejdź przez wiarę do Ziemi Obiecanej.

F.B. Meyer (1893)     



Według twojej wiary

16

Przewaga wiary
Ze wszystkich cnót wiara jest najważniejsza. Chrześcijanin musi walczyć, aby ją 
zachować, gdyż wiara jest szczególnie ważna. Jest ona wśród cnót tak, jak słońce 
wśród planet, albo zacna kobieta Salomona miedzy córkami.

W jednym fragmencie Pisma apostoł pokazuje pierwszeństwo miłości i stawia 
wiarę na niższym poziomie: „A teraz zostaje wiara, nadzieja i miłość, ale z nich 
największa jest miłość” (1 Kor. 13:13). Postawienie tutaj miłości przed wiarą 
wskazuje wierzącym ‘błogość’ domu w niebie, gdzie pozostaje miłość, a znika wiara. 
W tym sensie miłość jest większa, gdyż jest to koniec naszej wiary. Widzimy przez 
wiarę, żebyśmy mogli się radować miłością.

Zanim chrześcijanin będzie się mógł rozkoszować miłością nieba, musi on 
przedtem żyć w duchowo walecznym stanie tutaj na ziemi. Z tego praktycznego 
punktu widzenia miłość musi ustąpić miejsca wierze. To prawda – miłość jest 
cnotą, która będzie tryumfowała w niebie. Ale wiara, a nie miłość jest zwycięską 
cnotą na ziemi. „To jest zwycięstwo, które zwycięża świat, nasza wiara” (1 Jana 5:4).

Na pewno miłość ma swoje miejsce w walce i walczy dzielnie, ale działa pod 
kierownictwem lidera, jakim jest wiara: „miłość skuteczna przez wiarę” (Galacjan 
5:6). Tak jak kapitan walczy poprzez swoich żołnierzy, których prowadzi, tak też 
wiara działa poprzez miłość, która ją wzbudza. Miłość jest cnotą, która ostatecznie 
bierze w posiadanie dziedzictwo, ale to wiara daje wierzącemu prawo do niego. Bez 
wiary nigdy by się nie mógł tym cieszyć.

Miłość jest cnotą, która jednoczy Boga z uwielbionymi świętymi w niebie; ale 
wiara najpierw ich jednoczy z Chrystusem, kiedy są jeszcze na tym świecie -
„Aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych” (Efezjan 3:17). Jeżeli 
Chrystus nigdy w nich nie zamieszkał na ziemi przez wiarę, to też nigdy nie będą 
mogli mieszkać z Bogiem w niebie.

Dlaczego wiara tak przewyższa inne cnoty?
Wielkie pytanie Boga o wiarę
Nic innego nie pokazuje bardziej jak ważne są dla nas osoby czy rzeczy niż to jak często 
o nie pytamy. Najczęściej pytamy o tych, których kochamy najbardziej: „Czy wasz 
ojciec ma się dobrze,”  pytał Józef, „ten starszy człowiek, o którym opowiadaliście? 
Czy jeszcze żyje?” (1 Mojż. 43:27). Na pewno Józef był też zainteresowany innym 



17

Według twojej wiary
ludźmi, ale ze względu na głęboką miłość do ojca chciał się dowiedzieć najpierw o 
nim.

Teraz dochodzimy do tego wielkiego pytania, jakie Bóg ma w sprawie wiary: 
„Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi kiedy przyjdzie?” (Łukasz 18:8). To 
nam pokazuje, że wiara jest tą cnotą, którą On szczególnie chce znaleźć w swoim 
ludzie.

Chrystus dalej ilustruje ważność wiary w opisie przywracania wzroku 
człowiekowi ślepemu koło sadzawki Syloe. To uzdrowienie tak rozwścieczyło 
złośliwych faryzeuszy, że ekskomunikowali tego człowieka  tylko za to, że oddał 
chwałę swojemu miłosiernemu Uzdrowicielowi. Obecność i delikatność Jezusa 
więcej niż zrekompensowała temu człowiekowi jego nową rolę jako odrzuconego. 
Ale dla naszego obecnego celu zwróćmy uwagę na słowa Chrystusa skierowane 
do tej osoby podczas pierwszego spotkania: „Czy wierzysz w Syna Bożego” ( Jana 
9:35). Człowiek ten już wcześniej wyraził jakiś entuzjazm wywyższając Chrystusa 
i mówiąc o Nim dobrze do zagorzałych wrogów jakich On miał tu na ziemi. Ale 
to, co Chrystus cenił jeszcze bardziej niż lojalność tego człowieka była jego wiara, 
fakt, który znajdujemy w Jego pytaniu:”Czy wierzysz?” To tak jakby On powiedział: 
„Ta cała gorliwość, kiedy o Mnie mówisz i twoja cierpliwość w cierpieniu nie są nic 
warte, jeżeli nie masz wiary.”

Jak widzimy w opisie spotkania Jezusa z tym ślepym, większość Bożego 
postępowania z Jego ludem, to są pytania dotyczące ich wiary, albo jej obecności, 
albo siły. Nawet kiedy On doświadcza, to jest to „dla wypróbowania wiary” (1 Piotra 
1:7).

Te doświadczenia są taką łopatą, której Bóg używa, żeby kopać w sercach Swojego 
ludu, aby znaleźć złoto wiary. Nie chodzi o to, że On nie szuka też innych cnót, 
ale wiara jest najcenniejsza z nich wszystkich. Nawet kiedy Bóg zwleka i wydaje 
się, że odsuwa Swoją rękę zanim okaże miłosierdzie, jakie obiecał, to dlatego, aby 
wypróbować naszą wiarę.

Jezus uważnie, ale dokładnie sprawdzał wiarę niewiasty Kananejskiej, kiedy ona 
starała się wierzyć: „Niewiasto, wielka jest twoja wiara! Niech ci się stanie jak chcesz” 
(Mat. 15:28). Odpowiadając na prośbę tej kobiety o uzdrowienie jej córki Jezus dał 
jej dowód jej wiary i o wiele więcej miłosierdzia niż się spodziewała.
Przychylność dla wiary
Nawet kiedy inne cnoty działają wraz z wiarą w życiu chrześcijanina, to wiara otrzymuje 
koronę wyższości. W jedenastym rozdziale Listu do Hebrajczyków na przykład nie 
ma prawie nic na temat żadnej łaski z wyjątkiem wiary. „Przez wiarę Abraham,” „przez 
wiarę Jakub,” i „przez wiarę” reszta świętych dokonała swoich wielkich wyczynów. W 
każdym z tych osiągnięć były obecne inne cnoty przez wiarę. Ale tutaj wszystko jest 
pod jednym tytułem wiary. Każdy żołnierz w armii bierze udział w walce, ale zaszczyt 
zwycięstwa jest przypisywany generałowi czy kapitanowi.



Według twojej wiary

18

Przewaga wiary

Wiara jest kapitanem cnoty. Wszystkie ważne czyny świętych są zapisane jako 
osiągnięcia pod jej rozkazami. Tak więc Chrystus mówi do setnika: „Zaprawdę 
powiadam wam, że nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary” (Mat. 8:10). 
Inne cnoty oprócz wiary były widoczne u tego setnika, takie jak jego poświęcenie 
dla swojego sługi, o którego się troszczył tak, jakby to był jego własny syn.

Pokora tego setnika najpierw uwidoczniła się w jego postawie uniżenia się. 
„Panie, nie jestem godny, żebyś wszedł pod mój dach” (werset 8). Kiedy bierzemy 
pod uwagę militarne znaczenie tego człowieka jako dowódcy, to jego pokora jest 
jeszcze bardziej widoczna. Władza rzadko sprzyja pokorze. Na pewno ten setnik 
był człowiekiem niezwykłego charakteru, żeby się tak uniżyć, przychodząc do 
Chrystusa, ale wiara świeci jaśniej, niż uniżenie i jest jego największą cnotą.

Chrystus nie powiedział: „Nie znalazłem takiej pokory”, ale „takiej pokory”, ale „takiej pokory” wiary”. To tak 
jakby powiedział: „Znam dokładną miarę wiary każdego wierzącego w Izraelu, ale 
nie znalazłem tyle tego niebiańskiego skarbu w nikim, jak w tym setniku.”

Rzeczywiście najcenniejsze bogactwa chrześcijanina są w rękach wiary. „Czyż 
Bóg nie wybrał ubogich na tym świecie, aby byli bogatymi w wierze?”, a nie 
bogatymi w cierpliwość, miłość, albo jakąś inną cnotę? Kiedy grzesznik prosi o 
przebaczenie grzechów, łaskę Bożą i samo niebo, to nie miłość czy cierpliwość, ale 
wiara otrzymuje te wszystkie korzyści. Nie „Panie przebacz mi i zbaw – tutaj masz 
za to moją miłość i cierpliwość”, ale tutaj jest Chrystus i cena Jego krwi, którą wiara 
przedstawia jako pełną zapłatę za nie. To zrozumienie prowadzi więc do trzeciego 
powodu dlaczego wiara jest najważniejsza.
Ważność naszego usprawiedliwienia
„Będąc tedy usprawiedliwieni przez wiarę mamy pokój z Bogiem przez Pana 
naszego Jezusa Chrystusa” (Rzymian 5:1). Nie jesteśmy usprawiedliwieni poprzez 
miłość, pokutę, cierpliwość czy jakieś inne cnoty oprócz wiary. „Usprawiedliwiająca 
cierpliwość,”  „usprawiedliwiająca pokuta,” - jak dziwnie brzmią dla chrześcijanina 
te słowa. Wiemy natomiast, że usprawiedliwienie jest otrzymywane przez wiarę, a 
reszta cnót wynika z tego aktu, chociaż są one włączone i widoczne w osobie, która 
jest usprawiedliwiona.

Zadaniem Pawła było udowodnienie, że wiara usprawiedliwia bez uczynków. 
Ale wiara, która usprawiedliwia, nie jest bezczynna, czy martwa, ale jest żywą 
działającą wiarą, co wydaje się być wzorem Jakuba w drugim rozdziale jego listu. 
Tak jak Bóg wybrał Chrystusa spośród wszystkich innych, aby był pośrednikiem 
między Nim a człowiekiem i Jego sprawiedliwość, aby była ważnym powodem 
naszego usprawiedliwienia, tak samo wybrał naszą wiarę spośród wszystkich innych 
cnót, żeby była instrumentem przyjmowania tej sprawiedliwości Chrystusa dla nas. 
Ta sprawiedliwość jest nazwana „sprawiedliwością Bożą” w przeciwieństwie do 



19

Według twojej wiary
naszej „własnej sprawiedliwości”, chociaż jest ona wypracowywana przez Boga w 
nas (Rzymian 10:3). Jest ona dokonana dla nas przez Chrystusa.

Jest ona również nazwana „sprawiedliwością z wiary” (Rzymian 4:11,13). 
Dlaczego Bóg nazywa to „sprawiedliwością z wiary”, a nie z miłości czy pokuty? 
Na pewno sama wiara nie jest naszą sprawiedliwością. Gdyby to było prawdą, to 
bylibyśmy usprawiedliwieni z uczynków i z wiary. Bylibyśmy usprawiedliwieni 
przez własną sprawiedliwość; gdyż wiara jest nieodłączną naszą cnotą i tak samo 
naszą zasługą jak inne cnoty. Ale to jest sprzeczne z nauką apostoła, gdzie on jasno 
pokazuje kontrast między wiarą i uczynkami. Pismo  przedstawia „sprawiedliwość 
z wiary” właśnie z tego powodu – wiara jest jedyną cnotą, której zadaniem jest 
uchwycenie się Chrystusa i w ten sposób zapewnienie Jego sprawiedliwości dla 
naszego usprawiedliwienia (Rzymian 4:11).

Chrystus i wiara są spokrewnione i nie można ich rozdzielać. Chrystus jest 
skarbem, a wiara jest ręką, która go otrzymuje. Sprawiedliwość Chrystusa jest szatą, 
a wiara jest ręką, która ją nakłada. Poprzez Jego krew, nie przez naszą wiarę, On 
anuluje nasze długi. Naszym zadaniem jest tylko przyjąć Chrystusa przez wiarę, 
żeby stał się naszym. Sprawiedliwość Chrystusa jest naszą szatą, która zakrywa 
naszą nagość i czyni nas pięknymi w Bożych oczach; wiara ma zaszczyt nałożenia 
na nas tej szaty.

Bóg błogosławił Mojżesza o wiele bardziej niż resztę Izraelitów, kiedy go wezwał 
na górę, żeby tam odebrał zakon a Bożych ust, podczas gdy reszta Izraelitów musiała 
czekać dotąd, aż Mojżesz im przyniósł ten zakon. W podobny sposób Bóg honoruje 
wiarę jako cnotę, przez którą On przekazuje chwalebny przywilej usprawiedliwienia. 
Ale dlaczego Bóg używa wiary a nie jakiejś innej cnoty, żeby dokończyć to dzieło 
usprawiedliwienia? Widzimy co najmniej dwa powody.

Po pierwsze żadna inna cnota oprócz wiary nie jest tak dokładnie dopasowana 
do tego celu. 

Dlaczego Bóg wyznaczył oko, zamiast ucho, żeby widzieć? Dlaczego rękę a nie 
nogę, żeby podawała jedzenie? Odpowiedź jest łatwa – ponieważ te członki są w 
szczególny sposób dostosowane do tych funkcji. Tak też wiara jest dostosowana 
do tego dzieła szczególnego w sobie. Jesteśmy usprawiedliwieni nie przez to, 
że coś dajemy Bogu, ale że od Niego przyjmujemy to, co Chrystus już dla nas 
wykonał. Wiara jest jedyną cnotą przyjmującą i dlatego jedyną odpowiednią dla 
usprawiedliwienia.

Po drugie, nie ma innej cnoty, której Bóg by mógł powierzyć swoją cześć tak 
bezpiecznie w sprawie usprawiedliwienia, jak wiara. Wielkim Bożym projektem 
w usprawiedliwieniu bezradnego grzesznika jest wywyższenie Jego darmowego 
miłosierdzia w oczach tego stworzenia.

Ponieważ Bóg postanowił, aby za Jego miłosierdzie Jemu była oddana wszelka 
cześć, On ochrania osobę przed wszelkimi pretensjami do partnerstwa z Nim 
odnośnie usprawiedliwienia. Nie ma innej drogi do zabezpieczenia i ochrony Bożej 
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darmowej łaski jak tylko usprawiedliwienie przez wiarę. Kiedy apostoł omawia 
usprawiedliwienie za darmo grzesznika przed Bogiem, to pokazuje też jak to 
odcina każde włókno myśli o wywyższaniu się. „Gdzież więc jest chluba twoja? 
Wykluczona! Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary” 
(Rzymian 3:27).

Przez całą historię królowie pilnie strzegli reputacji seksualnej czystości swojej 
i swoich królowych. Byli w tym względzie tak stanowczy, że unikali oskarżenia w 
tej dziedzinie zatrudniając eunuchów, żeby usługiwali im i ich małżonkom. Ze 
względu na naturę niezdolności eunucha znikały wszelkie podejrzenia. Bóg jest 
jeszcze bardziej zazdrosny, żeby Jego chwała i łaska nie zostały uprowadzone przez 
pychę i własną chwałę; i żeby je ochronić przed takimi nadużyciami, wybrał On 
wiarę, tę „cnotę eunucha” z naturą wyrzeczenia się samego siebie, żeby stała koło 
Niego i współpracowała dla ochrony chwały Jego łaski.

Wiara ma dwie ręce. Jedną ściąga własną sprawiedliwość i odrzuca ją tak, jak 
Dawid odrzucił zbroję Saula; drugą nakłada sprawiedliwość Chrystusa, żeby zakryć 
hańbę duszy. „To się staje niemożliwe”, powiedział jeden biblista, „żeby przyjąć, 
iż wiara i uczynki mogą współpracować dla usprawiedliwienia. Wiara przypisuje 
wszystko Bożej łasce, a uczynki zwracają uwagę na siebie. Wiara nie ma innych 
aspiracji, niż być narzędziem darmowego rozdawania; uczynki nie potrafi ą się 
uniżyć, lecz chcą być widoczne jako źródło usprawiedliwienia.”
Jaki wpływ ma wiara na inne cnoty?
Słońce jest chwalebne, ponieważ służy niżej położonym światom światłem i 
wpływem. Wiara jest cnotą, której Bóg używa tak samo dla dobra duchowego świata 
– w „nowym stworzeniu” - jak używa słońca dla świata fi zycznego (Galacjan 
6:15). Tak jak nic się nie ukryje przed żarem słońca, tak też nie ma cnoty, której by 
nie mógł dotknąć wpływ wiary.

William Gurnall (1662)     
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Funkcja wiary
Duchowe życie wielu ludzi doznaje poważnej przeszkody z powodu błędnego pojęcia 
tego czym jest wiara. Myślą, że jest to coś, co się odczuwa czy uświadamia coś co 
można posiadać albo osiągnąć. Ich myśli są skoncentrowane na oglądaniu jej, albo 
odczuwaniu. Ale mówienie o patrzeniu na wiarę jest tak samo głupie jak mówienie 
o patrzeniu na nasz wzrok. Jeżeli chcemy sprawdzić realność i siłę naszego wzroku, 
to patrzymy na obiekt na zewnątrz nas. Tak samo wiara jest sprawdzana poprzez 
kierowanie jej na Chrystusa.

W wierze nie ma cnoty. Moc, która przychodzi poprzez wiarę nie tkwi sama w 
sobie. Czym jest sprzęgło dla lokomotywy, tym jest wiara dla Chrystusa. Sprzęgło 
łączy lokomotywę z pociągiem. Wiara sprzęga ludzką bezsilność z boską wszechmocą. 
Sprzęgło nie ma mocy, aby poruszyć pociąg – ale jest to złącze poprzez które 
jest przekazywana siła. „Miejcie wiarę w Boga” nie oznacza mieć wiarę w wiarę. To 
oznacza połącz swoją potrzebę z Bogiem.

Wiara jest tym przewodnikiem, który łączy obwód w baterii elektrycznej. Moc 
jest utrzymywana tak długo, jak długo jest utrzymywane połączenie. Prąd przestaje 
płynąć w momencie przerwania kontaktu, bez względu na to czy to odłączenie 
nastąpiło w odległości wielu mil, czy na grubość włosa. Tak samo jest z wiarą. To 
jest to przez co możemy mieć łączność z Chrystusem.
Wiara widzi źródła
Źródła dostępne dla wiary nie są ludzkie, ale Boże. To Bóg je zapewnił i są one 
wszystkie umieszczone w Chrystusie. Pierwsza rzecz jaka następuje, kiedy wiara 
ma „wzrastać niezmiernie” jest odkrycie tych źródeł. Wiara widzi jak niezmierne i 
wystarczające na wszystko jest to zaopatrzenie, które Bóg dał w Chrystusie.

Jeżeli dusza tego nie widzi, to na tej drodze muszą być przeszkody, które 
przechwytują tę wizję. Muszą one zostać usunięte. Kiedy nie widzimy tej skarbnicy, 
którą Bóg umieścił w naszym zasięgu, to upadamy na duchu. Widzimy siły wroga, 
ale nie widzimy wozów Pana i wtedy wołamy tak, jak sługa Elizeusza „Biada nam!! 
Co teraz zrobimy?” (2 Królewska 6:15).
Wiara przyjmuje przywileje
Po słowie „Oto” następuje słowo „Uchwycić się”. Jest wielka różnica pomiędzy 
złożeniem tego wszystkiego w Chrystusie a korzystaniem z tego. To co nam się 
należy dzięki Bożemu obdarowaniu ma być nasze poprzez przyjęcie przez wiarę. 
Zostało nam to już zapisane prawnie, jeżeli jesteśmy w Chrystusie. Teraz jest to 
zadaniem wiary, aby przejąć to w posiadanie. Nie mamy sie starać o te przywileje 
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tak, jakby one miały dopiero być udzielane. Bóg nam je da nie dzięki naszym 
usilnym modlitwom i walkom. Wiara uznaje fakt, że boska moc już nas obdarowała 
wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności (2 Piotra 1:3). Wiara widzi ten 
fakt i bierze to, co tam jest zawarte.
Wiara zachowuje to, co jej się należy
Po zrozumieniu wiary przychodzi przywłaszczenie wiary, a wtedy musimy sie uczyć 
wytrwałości wiary. Tak jak przez wiarę wchodzimy do, tak też przez wiarę mamy 
trwać w naszym dziedzictwie. „Trzymajcie” następuje po „Uchwyćcie się”.

Ale niektórzy mogą powiedzieć: „Czy to nie jest trudne, by utrzymać ten akt 
ufności? Jak można zawsze wierzyć?” Tak samo można powiedzieć o oddychaniu.

Jeżeli dziecko ma się stać młodzieńcem i ten młodzieniec ma dożyć sędziwego 
wieku – to nie może przestać oddychać. Gdyby to była sprawa świadomego 
wysiłku, musiałoby nastąpić wyczerpanie i załamanie. Ale oddychamy nie myśląc o 
tej czynności. Kiedy dusza jest zdrowa, to wierzymy bez myślenia o wierze. Kiedy 
kształtujemy nawyk ufności, ustępuje napięcie.
Wiara daje świadectwo
Wiara musi wydawać świadectwo. Musi oznajmiać co widziała i słyszała, co 
uchwyciła i czego dotykała ze Słowa życia. Musi opowiadać innym o tych wszystkich 
wspaniałych odkryciach, jakich dokonała w Bożej skarbnicy w Chrystusie. To jest 
wyznanie wiary.

Nie ma chyba nic ważniejszego niż to, abyśmy dobrze rozumieli czym jest wiara 
i jaką  rolę ma ona odgrywać w naszym życiu duchowym.

Sama wiara nie jest mocą, ale jest ona połączeniem, które ją przekazuje. Nie mamy 
skupiać naszego wzroku na przedmiocie, ale na Jezusie. To nie jest coś, co możemy 
uchwycić, ale jest to środek za pomocą którego możemy uchwycić. To właśnie przez 
wiarę możemy uchwycić i mocno trzymać to, co mamy w Chrystusie.

Panie, powiedziałeś tak w Swoim Słowie
I ja przyjmuję Twoje Słowo
Wszystko jest możliwe dla tych
Którzy w Ciebie wierzą.
Wiem, że jestem bardzo słaby
Ale teraz widzę z odległości
Wszystko mogę Panie, w Tobie
Gdyż Ty będziesz moją siłą. - Annie W. Marston

Evan H. Hopkins (1892)     



23

Według twojej wiary

On jest mocen
„Wiem komu zawierzyłem i jestem pewny, że On jest mocen” ( 2 Tym. 1:12).

„Potrafi  daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym 
myślimy” (Efezjan 3:20).

„A władny jest Bóg udzielić wam obfi cie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze 
wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę” (2 Kor. 9:8).

„może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą” (Hebr. 2:18).
„Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do 

Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi” (Hebr. 7:25).
„może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej 

chwały” ( Judy 25).
„On mocen jest zachować to, co mi powierzono, do owego dnia” (2 Tym. 1:12).
„który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała 

swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może” (Filipian 3:21).
„Czy wierzycie, że mogę to uczynić? ... Tak jest, Panie.”  „Według wiary waszej 

niechaj się wam stanie” (Mat. 9:28-29).
Zaczerpnięte z Daily Light, czytanie przeznaczone na 8 marca: wieczór.
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