
 

 Przez wiarę pojmujemy… 
(Dziedzina: Kosmologia, tj. nauka o stworzeniu) 

 

Turniej Wielkiej gry (Rozważanie główne)  

 

 

 

 

Stawka:1 W jaki sposób coś nowego może zaistnieć w moim ży-

ciu? 

Puchar (GP): Coś nowego może zaistnieć w moim życiu dzięki 

wierze, to jest dzięki mojej determinacji, by odpowiedzieć na Jego 

zaproszenie. 

 

 

 

 

 

Ważne zagrania (Ważne spostrzeżenia) 

 

 Wyjątkowe w naszym podejściu do tematu jest to, 

że mówimy o stworzeniu nie w kategoriach histo-

rycznych ani materialistycznych, ale w powiązaniu 

ze zbawieniem. Zbawienie jest formą stworzenia. 

Bóg w Chrystusie jest nie tylko Stwórcą. Jest też 

Zbawcą świata. Stworzenie nie jest tylko czymś, co 

stało się przed wiekami. Ono się dzieje, gdy zwiastuję ewangelię i 

przyjmuję jej prawdy wiarą. Jeśli ktoś odpowie wiarą na Twoje 

zwiastowanie dobrej nowiny, masz udział w stworzeniu. 

                                                   

1  Dzisiejszy Turniej jest drugim z serii czterech rozważań o naturze i atry-

butach Boga. Zapoznaj się z art. Bóg we W co wierzymy. 
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Złota myśl: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie 

po wodzie (Mt 14:28). 

Przez wiarę pojmujemy (Hbr 11:3). 

ale tylko powiedz słowo (Mt 8:8) 

Fragment główny: Mt 14:27-31; Hbr 11:1-3; Mt 8:5-13 

 

Rok: 02 

Turniej: 07 

Data: 29.11.15 



str. 2 Kosmologia, tj. nauka o stworzeniu 

Chodzenie po wodzie 

22I zaraz ponaglił uczniów, aby wsiedli do łodzi2 i po-

płynęli przed Nim na drugą stronę, zanim3 rozpuści 

tłumy. 23Po rozpuszczeniu tłumów wstąpił samotnie na 

górę, aby się pomodlić.
a
 A z nastaniem wieczoru był 

tam sam. 24Łódź natomiast była już wiele stadiów4 od brzegu, 

miotana przez fale, ponieważ wiatr był przeciwny. 25A o czwar-

tej straży nocnej5 przyszedł do nich, idąc po morzu.
a
 

26Uczniowie natomiast, gdy zobaczyli Go idącego po morzu, 

przestraszyli się i mówili sobie, że to jest zjawa,
a
 i ze strachu 

wykrzyknęli. 27Jezus zaś natychmiast zwrócił się do nich: Odwa-

gi,
a
 [to] Ja jestem, nie bójcie się!

b
 28Wtedy odezwał się Piotr: 

Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. 
29A On na to: Przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi,

a
 szedł po wodzie i 

przyszedł do Jezusa. 30Jednakże widząc potężny wiatr, zląkł się 

i, gdy zaczął tonąć, zawołał: Panie, ratuj mnie!
a
 31Jezus zaś na-

tychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział: O mało-

wierny,
a
 dlaczego zwątpiłeś?

b
 32A gdy weszli do łodzi, wiatr 

ustał. 33Ci zaś, którzy byli w łodzi, pokłonili się Mu
a
 i stwierdzi-

li: Naprawdę, jesteś Synem Boga.
b 

                                                   

2  Łódź mogła mierzyć 8,1 m długości, 2,3 m szerokości i 1,4 m wysokości. 

Taką łódź znaleziono przy pn-zach. brzegu Jeziora Genezaret. 

3  Lub: podczas gdy On rozpuści tłumy. 

4  Stadion: gr. miara odległości = ok. 185 m. 

5  Tj. między 3:00 a 6:00 rano. 

Mk 6:45-52; J 6:15-21 

 

23aMk 1:35; Łk 3:21; 5:16; 

6:12; 9:18, 28 

25aJb 9:8 

26aŁk 24:37 

27aMt 9:2; J 16:33; Dz 23:11; 
bIz 41:13; 43:1-2; Dn 10:12; 

Mt 17:7; 28:10; Łk 1:13, 30; 

2:10; Dz 18:9; Obj 1:17 

29aJ 21:7 

30aMt 8:25 

31aMt 6:30; 8:26; 16:8; bJk 

1:6 

33aMt 8:2; 15:25; bPs 2:7; Mt 

3:17; 16:16; 17:5; 26:63; 

27:54; J 1:49 
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Przez wiarę pojmujemy … str. 3 

 

 Ważne zagrania (spostrzeżenia - odniesienia) 

Ww. 22-27: Wszyscy doświadczyli tego samego, ale nie wszy-

scy tak samo zareagowali. I nie ma mowy, aby Jezus miał im to 

za złe. Każdy z nas ma własną drogę z Bogiem. 

Ww. 27-28,  32: Wszyscy usłyszeli głos Jezusa, ale tylko jeden 

usłyszał zaproszenie, albo… wprosił się na „wycieczkę z Jezu-

sem”. 

Ww. 28-29: Wszyscy widzieli cud, ale tylko jeden dostrzegł 

okazję. 

Ww. 28-31: Najodważniejszy zaczął wprawdzie tonąć, ale tylko 

on mógł tego doświadczyć. Wychodzący z łodzi okazał się ma-

łowierny, ale o rozmiarach wiary pozostałych nie wiemy nic! 

Wiara jest dla ludzi myślących, dla ciekawych świata, dla ludzi 

otwartych na to, co nowe, dla marzących o tym, by wyjść poza 

pospolitość, codzienność, to, co znane, możliwe i przewidywalne. 



str. 4 Kosmologia, tj. nauka o stworzeniu 

Wiara to rodzaj otwartości na otaczającą nas rzeczywistość, to 

rodzaj gotowości na przeżycie przygody, na pobicie kolejnego 

rekordu, na zaskoczenie samego siebie, a nawet Boga. 

Wiara jest czymś, czego potrzebujesz. To pierwszy stopień do 

nieba Twoich marzeń. To również pierwszy stopień do nieba, 

które przygotował Ci Jezus Chrystus.  

Pozostaję świadomy tego, że własną drogę z Bogiem rozpoznaje 

się przez ______________________________(por. 2Tm 2:21). 

Jeśli przez wiarę pojmujemy, to na ile jestem głodny pojęcia? 

___________________________________________________. 

Czy w mojej modlitwie i lekturze słyszę głos, podziwiam Jezusa, 

czy także słyszę zaproszenie?____________________________ 

___________________________________________________ 

Czy w zaproszeniu Jezusa dostrzegam okazję i czy jestem gotów 

zapłacić jej cenę? _____________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Definicja wiary 

1Wiara6 natomiast jest podstawą spełnienia się tego 

wszystkiego, co jest treścią nadziei; przekonaniem o 

prawdziwości tego, co niewidzialne.
a7  

                                                   

6  Wywód stanowiący treść Hbr 11 ma bezpośredni związek z zachętą 

zawartą w 10:35-38. Autor Listu definiuje wiarę, określa jej znaczenie w 

oczach Boga i podaje przykłady bohaterów Starego Testamentu, których 

wiara poddawana była próbie podobnie jak wiara adresatów Listu. Tak 

jak w przypadku adresatów Listu (13:7) niektórzy ze starotestamento-

wych bohaterów wiary nie doczekali spełnienia się Bożych obietnic (Hbr 

11:39). 

7  W definicji tej wiara określona jest za pomocą dwóch członów definiują-

cych. Za wyrażeniem: „podstawą spełnienia się” kryje się greckie słowo 

ὑπόστασις (hypostasis), a za wyrażeniem: „przekonanie o prawdziwości” 

greckie słowo: ἔλεγχος (elenchos). W Hbr słowo ὑπόστασις (hypostasis) 

określa to, co sprawia, że coś jest tym, czym jest, oraz: to, co sprawia, że 

coś staje się tym, czym ma być — zależnie od kontekstu tłumaczone jest 

11 
1aHbr 10:38-39; bHbr 3:6; 

6:11; 7:19; 10:23; 1P 1:3; 
c2Kor 4:18; 5:7 

3aRdz 1:1; Ps 33:6,9; Iz 

55:11; J 1:3; 2P 3:5; bRz 4:17  



Przez wiarę pojmujemy … str. 5 

Znaczenie wiary w oczach Boga 

uzasadnione przykładami jej bohaterów  

2Ze względu na taką [wiarę] starsi [ludu] otrzymali [dobre] 

świadectwo.8  

3Dzięki wierze pojmujemy, że wszystko, co istnieje w czasie i 

przestrzeni, zostało ukształtowane słowem Boga,
a
 tak że to, co 

widzimy, nie powstało z rzeczy widzialnych.
b9 

 

 Ważne zagrania (spostrzeżenia - odniesienia) 

Wiara to:  

podstawa spełnienia się ________________________________ 

___________________________________________________ 

przekonanie o prawdziwości tego, ________________________ 

___________________________________________________ 

                                                                                                    

słowami: istota, postać (Hbr 1:3; 3:14); podstawa spełnienia się (Hbr 

11:1). Słowo ἔλεγχος można rozumieć: w sensie ścisłym jako test lub 

próbę podejmowaną dla dowiedzenia czegoś; w sensie obiektywnym jako 

dowód; w sensie subiektywnym jako wewnętrzne przekonanie; obiektyw-

nym i subiektywnym zarazem jako argument. Wierzyć znaczy trzymać 

się Tego, który jest niewidzialny, tak jakby się Go widziało (Hbr 11:27). 

Dobrą ilustracją definicji wiary jest też przykład kobiety chorej na krwo-

tok (Mk 5:26-34). Jej wiara była przekonaniem o możliwościach Jezusa, 

którego nigdy wcześniej nie spotkała (był dla niej „niewidzialny”). Jej 

wiara była też czynnikiem, który urzeczywistnił uzdrowienie, na które 

miała nadzieję. Na jej przykładzie widzimy, że Pan nagradza tych, którzy 

Go szukają. W Hbr 11 warto zwrócić szczególną uwagę na przykład No-

ego (Hbr 11:7). 

8  otrzymali świadectwo, gr. ἐμαρτυρήθησαν, lub: zostali uwiarygodnieni 

[dobrym] świadectwem; o formacie człowieka w oczach Bożych decyduje 

jego wiara. Wiara (1) zapewnia człowiekowi uznanie u Boga i u ludzi 

(w. 4); (2) daje tytuł do nagrody za poszukiwanie Boga (w. 6); (3) spro-

wadza błogosławieństwo na wynikający z niej czyn (w. 4; 1Ts 1:3). Wia-

ra sprawia, że Bóg nie wstydzi się przyznać do tego, który wierzy (w. 

16). 

9  Autor podaje przykłady wiary poczynając od pierwszych kart Biblii. 

Rozumowanie autora otwiera przed nami prawdę, że Bóg zawsze doszu-

kuje się u człowieka wiary. 



str. 6 Kosmologia, tj. nauka o stworzeniu 

Bez wiary nie można podobać się Bogu, ponieważ, ______ 

_______________________________________________ 

Wiara to myślenie o Bogu na miarę Boga i jednocześnie myślenie 

o sobie na miarę Bożego planu (Mt 8,10). (Niech wielkość Two-

jego Boga określa wielkość Twoich marzeń).  

 

Uzdrowienie sługi setnika 

5Gdy wszedł do Kafarnaum,
a
 podszedł do Niego setnik,

b 10 

z taką prośbą: 6Panie, mój chłopiec11 leży w domu zwalony 

paraliżem i jest strasznie nękany. 7Jezus na to: Ja przyjdę i 

uzdrowię go.12 8A setnik odpowiedział: Panie, nie jestem 

godzien, abyś wszedł pod mój dach,13 ale tylko powiedz słowo,
a
 

a będzie wyleczony mój chłopiec.14 9Bo i ja jestem człowiekiem 

podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy; i mówię temu: Idź, 

a idzie; innemu z kolei: Przyjdź, a przychodzi; a mojemu słudze: 

                                                   

10  Jezus nie miał względu na narodowość i wykonywany zawód. Setnik był 

Rzymianinem i oficerem okupacyjnej armii. Jednak Jezus nie zawahał się 

postawić go za przykład wiary członkom narodu wybranego. Jezus należy 

do wierzących, a nie do właściwe pochodzenie mających. 

11 Chłopiec, gr. pai/j, (pais) jest dość pojemnym słowem i oznacza dziecko: 

(1) w odniesieniu do wieku dziecko, zarówno chłopca (Mt 2,16), jak i 

dziewczynkę (Łk 8,51); (2) w odniesieniu do pochodzenia oznacza syna, 

córkę, dziecko (J 4,51); (3) w odniesieniu do pozycji społecznej oznacza 

sługę, chłopca służebnego, chłopca niewolnika (Lk 7,7; por. dou/loj 
[niewolnik, sługa] w 7,2); w sensie sługi w domu mającym zarządcę słu-

ga (Mt 14,2); (4) przenośnie w odniesieniu do sługi Bożego sługa (Dz 

4,25). Określanie w ten sposób sługi lub niewolnika może być świadec-

twem ciepłego i osobistego stosunku pana do niego. 

12  Problemy duszy są oczywiście największe, ale nasz Pan nie neguje po-

trzeb czysto fizycznych. Jezus nie jest lekarzem problemów największych; 

jest lekarzem wszelkich problemów — wszelkie nieśmy do Niego z setni-

kową wiarą. 

13  Zgodnie z prawem rabinicznym Żyd wchodzący do domu poganina stawał 

się nieczysty. Być może setnik wykazywał wyrozumiałość dla ewentual-

nej niechęci Jezusa, a może czuł się wobec Niego niegodny. Nie ma grze-

chu, który byłby w stanie zatrzymać Jezusa z dala od wierzącego serca.  

14  Oto czym jest wiara: ufnością w sprawczą moc słowa. Wiarę mierzy się 

wielkością zaufania do Bożego Słowa. 

Łk 7:1-10 

5aJ 4:46; 
bMt 27.54; Dz 10:1. 

8aPs 33:9; 107:20; Mt 8:16. 

9aTt 2:9. 

10aMt 15:28. 

11aPs 107:3; Iz 49:12; 59:19; 

Ml 1:11; Łk 13:28-29; Rz 

15:9-12; Ef 3:6. 

12aMt 13:42,50; 22:13; 24:51; 

25:30; Łk 13:28. 

13aMt 9:29; 15:28; 
bMt 9:22; J 4:53. 

8 



Przez wiarę pojmujemy … str. 7 

Zrób to, a robi.
a
 10Gdy Jezus to usłyszał, zdumiał się15 i powie-

dział do tych, którzy za Nim podążali: Zapewniam was, u nikogo 

w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary.
a
 11Mówię wam nato-

miast, że wielu zjawi się ze Wschodu i Zachodu, i spocznie przy 

stole w Królestwie Niebios wraz z Abrahamem, Izaakiem i Jaku-

bem,
a
 12a synowie Królestwa16 będą wyrzuceni w zewnętrzną 

ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
a17 13Po czym 

zwrócił się Jezus do setnika: Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się 

stanie!
a18 I w tej godzinie

b
 jego chłopiec został wyleczony. 

 

 Ważne zagrania (spostrzeżenia - odniesienia) 

Zadziwić Jezusa? Czy to możliwe? A jednak. W Nowym przy-

mierzu dwukrotnie widzimy Jezusa zdumionego postawą czło-

wieka – wiara setnika i niewiara Żydów (Mk 6:6). Jak ty chcesz 

zadziwić Jezusa? _____________________________________ 

Wiara nie jest religią, nie jest religijnością. Wiara jest szczerym 

zaufanie i konkretnym działaniem. W moim przypadku jest to __ 

___________________________________________________ 

 

J_________ R_________ Ż________ znaczy w Jego głosie 

słyszeć zaproszenie, a w Jego zaproszeniu widzieć okazję. 

                                                   

15  Jezus zdziwił się. Wygląda na to, że uczynił to z przyjemnością. Co w 

naszej postawie pozytywnie Go zadziwia? (Ef 5,10). 

16  Synowie Królestwa: ulubiony idiom Żydów obok takich określeń jak: 

synowie Gehenny (Mt 23,15), synowie tego wieku (Łk 16,8). Żydzi uwa-

żali, że jako synowie Abrahama mają naturalne prawo do Królestwa (Mt 

3,9). 

17  Jest to jeden z obrazów wiecznej kary (Mt 23,13; 25,30). 

18  W naszym życiu dzieje się stosownie do naszej wiary (Mt 9,29; 15,28).  



str. 8 Kosmologia, tj. nauka o stworzeniu 

 

Decydująca chwila – jak mogę to zastosować w życiu? 

SMS:19 Porozmawiaj z przyjacielem 

o postawach: Piotra i setnika. Czy 

chciałbyś być człowiekiem im podob-

nym? 

SMS:  W jakich poczynaniach 

chciałbym wyrazić Jego miłość przeze mnie? Warto sobie przy-

pomnieć, czym jest modlitwa konwersacyjna. To rozmowa z 

Bogiem, którą można zastosować w grupie (GKB) lub w służbie. 

Przebiega wg zasady: Trwam przed Bogiem w danym tema-

cie do momentu nabrania pewności, że jestem we właściwym 

na daną chwilę miejscu, a jednocześnie przekonania co do 

tego, jaki ma być mój kolejny krok. Celem modlitwy konwer-

sacyjnej jest objawienie się mocy Bożej w jak najpełniejszym 

wymiarze.  __________________________________ 

SMS: Wypełnij do piątku wszystkie puste przestrzenie przy 

Odniesieniach. 

 

Czy odnieśliśmy Korzyść, czy możemy powiedzieć, że: 

Wiem: 

W jaki sposób może zaistnieć w moim życiu coś nowego i jak 

ważny w tym jest moja wiara. 

Umiem:  

Wskazać w Biblii fragmenty, które uzasadniają to, czego się 

dowiedziałem. 

Chcę/Potrafię: 

Przedstawić moim najbliższym poruszany w rozważaniu temat.  

 

Dariusz Banicki, KChB w Gnieźnie: dariusz-banicki@o2.pl 

                                                   

19  SMS to: Szczególne — Mierzalne — Sprawdzalne. 


