
  

O wierze w Chrystusie Jezusie  
List do Kolosan 1:3-4 

Niedziela, 11 grudnia 2016 r. 
zy wierzysz w Jezusa Chrystusa? Tak zazwyczaj brzmi to najważ-

niejsze pytanie. Zwykle pytającemu nie chodzi o to, czy się wierzy 

w istnienie Jezusa jako postaci historycznej. Częściej chodzi o to, 

czy się wierzy w to, za kogo Jezus się podawał — a podawał się za Syna 

Bożego i Zbawiciela świata. Chodzi też o to, czy się wierzy w sens Jego 

poselstwa i czy się temu poselstwu ufa. Wiara w Jezusa Chrystusa jako 

Zbawiciela niesie z sobą przebaczenie grzechów i udział w życiu wiecz-

nym (Dz 16:31). Jest ponadto „wspólnym mianownikiem” wszystkich 

chrześcijan.  

Tymczasem apostoł Paweł w Liście do Kolosan naprowadza nas na bar-

dzo ciekawą myśl związaną z wiarą i Chrystusem. Mówi on nie o wierze 

w Jezusa Chrystusa, lecz o wierze w Jezusie Chrystusie. Co apostoł ma 

na myśli? I czy ta myśl mogłaby wnieść coś nowego w nasze duchowe 

życie? 

A zatem... 

Co to znaczy mieć wiarę w Chrystusie Jezusie?  

Tekst: Kol 1:3-4 
3Dziękujemy Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, zawsze, gdy 

się o was modlimy 4[odkąd] usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie 

Jezusie
1
 i miłości, którą żywicie względem wszystkich świętych, 

Co to jest wiara? 
Wiara to... 

1. postawa przychylności myśli i uczuć względem określonego komuni-

katu;  

                                                   
1  W wyrażeniu „o waszej wierze w Chrystusie Jezusie” nie chodzi o wiarę w Chry-

stusa, lecz o to, że życie w Chrystusie pogłębia i rozwija wiarę człowieka oraz o to, 
że nasze poleganie na Jezusie Chrystusie sprawia, że zawarta w ewangelii prawda 
przynosi owoce (o byciu w Chrystusie czytamy między innymi w Rz 6:1-14). 

C 
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2. akt posłuszeństwa woli względem określonej zachęty lub przestrogi. 

Punkty 1 i 2 akcentują tę stronę wiary, którą można by określić jako 

zdolność lub jako dyspozycję człowieka.  

Czy jesteś człowiekiem ufnym czy nieufnym? 

 ________________________________________________________  

Co cię zazwyczaj przekonuje? 

 ________________________________________________________  

Co cię przekonuje do Chrystusa albo dlaczego Mu nie wierzysz? 

 ________________________________________________________  

Na gruncie chrześcijańskim można ponadto powiedzieć, że wiara to... 

3. dar Boży i jednocześnie ludzka odpowiedź na ten dar (Dz 3:16; Rz 

10:17); 

4. to podstawa spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią danych 

nam obietnic Bożych (Hbr 11:1); 

5. przekonanie o prawdziwości tego, co niewidzialne, i jednocześnie 

sposób na przekonanie się o prawdziwości tego, co niewidzialne (Hbr 

11:1); 

6. wiara to myślenie o Bogu na miarę Boga i jednocześnie myślenie o 

sobie na miarę Bożego planu (Mt 8:10). (Niech wielkość Twojego 

Boga określa wielkość Twoich marzeń).  

Co najbardziej pogłębia twoją wiarę w Chrystusa? 

 ________________________________________________________  

Jaką obietnicę spełnił ci Bóg w konsekwencji twojej wiary? 

 ________________________________________________________  

O czym ze sfery niewidzialnej przekonałeś się ostatnio? 

 ________________________________________________________  

Jakie bariery stawiasz Bogu i sobie? 

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  
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Wiara w Chrystusie Jezusie  
 Mieć wiarę w Chrystusie Jezusie to już nie kierować się w wierze ku 

Niemu, lecz mieć wiarę zakorzenioną w prawdach o Nim, o Jego 

dziele dla nas, w nas i przez nas oraz mieć wiarę opartą na Jego 

obietnicach. 

 Mieć wiarę w Jezusie Chrystusie to nie traktować już Chrystusa w 

kategoriach obiektu wiary, ale traktować Go jako atmosferę, w której 

robi się użytek z objawienia i z obietnic. 

 Mieć wiarę w Jezusie Chrystusie to nie być już poszukiwaczem, lecz 

być tym, kto znalazł i teraz robi użytek ze swojego znaleziska. 

 Mieć wiarę w Jezusie Chrystusie to nie być sławnym z racji tego, że 

się wciąż wątpi i pokonuje wątpliwości, ale z tego, że się zawierzyło 

Chrystusowi raz na zawsze, a teraz stawia się i osiąga cele wiary. 

Taka wiara jest zarezerwowana dla Ciebie i dla mnie! 

Sprawdzian korzeni mojej wiary  
Być pod łaską, to  

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

Jezus mówi: „12Ręczę i zapewniam was, kto wierzy we Mnie, będzie 

również dokonywał dzieł, których Ja dokonuję, i dokona większych niż te; 

gdyż Ja idę do Ojca;”(J 14:12). Jeślibyś uznał, że obietnica ta odnosi się 

do ciebie, to co by to w twoim przypadku oznaczało? 

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

Gdy czytam 1 Kor 12:27-29: „ 27Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z 

osobna członkami. 28I te też Bóg umieścił w kościele — najpierw aposto-

łów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, następnie [przejawy] 

mocy, dalej dary uzdrowień, niesienia [różnej] pomocy, umiejętności 

przewodzenia, różne rodzaje języków. 29Czy wszyscy są apostołami? Czy 

wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy przez wszystkich 

przejawia się moc?” to mogę powiedzieć, że ja mam dar... 

 ________________________________________________________  
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Paweł powiedział: Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę - za-

chowałem (2 Tm 4:7)  

Mój bój to: 

 ________________________________________________________  

Celem mojego biegu jest: 

 ________________________________________________________  

Za trzy lata chciałbym móc powiedzieć, że osiągnąłem.. 

 ________________________________________________________  

W Księdze Daniela 9:2-3 czytamy: „2 …  ja, Daniel, zwróciłem uwagę w 

księgach na liczbę lat, które miały się wypełnić, według Słowa JHWH do 

proroka Jeremiasza, nad ruinami
2
 Jerozolimy … 3I zwróciłem swoje obli-

cze ku Panu, Bogu, by [tego] szukać
3
 [w] modlitwie, w prośbach o miło-

sierdzie, w poście, we włosiennicy i popiele” Czego uczy mnie Daniel? 

 ________________________________________________________  

Paweł pisze w Rz 15:20: „20W ten to sposób stawiam sobie za punkt 

honoru głosić ewangelię nie tam, gdzie już wspominano imię Chrystusa, 

abym nie budował na cudzym fundamencie,” Co określiłbyś jako swój 

punkt honoru lub co chciałbyś, by nim było? 

 ________________________________________________________  

Wiara w praktyce czyli zastosowanie 

 

1. Zapoznam się z Jezusem nie jako z postacią historyczną lecz jako mo-

im Zbawicielem. Zastosuję wskazówki z Dz 2:37-38. 

 

2. Przez najbliższe trzy lata będę realizował cele, które jako wspólnota 

sobie wyznaczyliśmy.  

 

3. Postawię sobie za punkt honoru głoszenie ewangelii - będę to czynił z 

wielką siłą i przekonaniem. 

 

Dariusz Banicki, KB Gniezno, e-mail: dariusz-banicki@o2.pl 

                                                   
2  nad ruinami, hbr. ְלָחְרבֹות (lecharwot), dla ruin. 
3  Lub: (1) by pytać [Go o to]; (2) by o to zabiegać. 


