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„Zborom Bo¿ym, poœwiêconym w Chrystusie Jezusie, powo³anym œwiêtym, wraz
ze wszystkimi, którzy wzywaj¹ Pana naszego Jezusa Chrystusa na ka¿dym miejscu, ich i naszym: £aska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa
Chrystusa” (1 Kor 1.2-3).
Drodzy Bracia i Siostry w Chr ystusie Panu!
W poprzednim “£¹czniku Zborowym” zastanawialiœmy siê nad przemagaj¹c¹
modlitw¹. Jednak na temat wiary w modlitwie w artykule tym niewiele by³o mowy.
Zagadnieniu temu bowiem Karol Finney poœwiêci³ osobny wyk³ad, w którym
omawia m.in. nastêpuj¹ce kwestie: 1) wskazuje na to, ¿e wiara jest nieodzownym
warunkiem skutecznej modlitwy, 2) wyjaœnia, w co mamy wierzyæ modl¹c siê, 3)
t³umaczy, w jaki sposób mo¿emy znaleŸæ siê w takim stanie umys³u i serca, w którym jesteœmy zdolni tak¹ wiarê posiadaæ.
Mam nadziejê, ¿e ka¿dy uwa¿ny czytelnik zapoznaj¹cy siê z tymi wyk³adami,
zostanie pobudzony zarówno do wnikliwego studium Biblii, jak i do ¿arliwej modlitwy z wiar¹.
Poza tym ufam, ¿e równie¿ w pozosta³ych artyku³ach, ka¿dy znajdzie coœ dla
siebie. Tego ¿yczê wszystkim Czytelnikom!
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“Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byœcie siê modlili i prosili,
tylko wierzcie, ¿e otrzymacie, a spe³ni siê wam” (Mk 11,24).
Niektórzy ludzie uwa¿aj¹, ¿e s³owa te odnosz¹ siê wy³¹cznie do wiary, która
powoduje, i¿ dziej¹ siê cuda. Ale, ¿e s³owa te bynajmniej nie mia³y, wed³ug intencji
Zbawiciela, s³u¿yæ jako podstawa tylko do takiej wiary, która by sprawia³a cuda,
mo¿emy widzieæ w kontekœcie. Czytaj¹c ten rozdzia³ dowiadujemy siê, ¿e Chrystus i Jego uczniowie byli w owym czasie bardzo zajêci prac¹, a tak¿e gor¹co siê
modlili. Gdy wracali z odosobnienia s³abi i g³odni, zobaczyli w pewnej odleg³oœci
stoj¹ce drzewo figowe. Ale gdy zbli¿yli siê do tego drzewa, nie znaleŸli na nim
niczego oprócz liœci. Wtedy Pan Jezus powiedzia³: “Niechaj nikt na wieki z ciebie
owocu nie jada!” (w. 14). Przechodz¹c tamtêdy rano, ujrzeli figowe drzewo usch³e
od korzeni. I wspomnia³ Piotr i rzek³: “Mistrzu, oto drzewo figowe, które przekl¹³eœ, usch³o” (w. 21). A Jezus odpowiadaj¹c rzek³ im: “Miejcie wiarê w Boga! Zaprawdê powiadam wam: Ktokolwiek by rzek³ tej górze: Wznieœ siê i rzuæ siê w
morze, a nie w¹tpi³by w sercu swoim, lecz wierzy³, ¿e stanie siê to, co mówi,
spe³ni mu siê” (w. 22-23).
A potem nastêpuj¹ s³owa naszego tekstu, którym rozpoczêliœmy.
Zbawiciel nasz pragn¹³ podzieliæ siê z uczniami swoimi uwagami dotycz¹cymi
charakteru i mocy modlitwy, a tak¿e podkreœliæ koniecznoœæ posiadania mocnej
wiary w Boga. I dla tej przyczyny poda³ bardzo silny przyk³ad cudu, i to tak wielkiego cudu, jakim jest przeniesienie góry w morze. Ale uwag Jego bynajmniej nie
mo¿na ograniczyæ do wiary dotycz¹cej czynienia cudów, poniewa¿ Pan mówi
w dalszym ci¹gu takie s³owa: “A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie,
jeœli macie coœ przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuœci³
wam wasze przewinienia. Bo jeœli wy nie odpuœcicie, i Ojciec wasz, który jest w
niebie, nie odpuœci przewinieñ waszych” (w. 25-26).
Gdy siê modlisz, musisz przebaczaæ. To znaczy, ¿e wiara potrzebna do dokonywania cudów nie jest wcale wiêksza od wiary potrzebnej do przebaczania.
PrzejdŸmy jednak do najwa¿niejszych elementów naszego wyk³adu. Dlatego
proponujê:
I. Wskazaæ na to, ¿e wiara jest nieodzownym warunkiem skutecznej modlitwy.
II. Wskazaæ na to, w kogo i w co mamy wierzyæ modl¹c siê.
III. Wskazaæ, kiedy powinniœmy wierzyæ, ¿e otrzymamy te rzeczy, o które prosimy.
IV. Wyjaœniæ, dlaczego tego rodzaju wiara w modlitwie zawsze otrzymuje b³ogos³awieñstwo, o które prosi.
V. Wyt³umaczyæ, w jaki sposób mo¿emy znaleŸæ siê w takim stanie umys³u i ser3
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ca, w którym jesteœmy zdolni tak¹ wiarê posiadaæ.
VI. Odpowiedzieæ na kilka zarzutów, które niekiedy siê wnosi przeciwko prezentowanemu stanowisku.
I. Wiara – warunkiem skutecznej modlitwy
W to, ¿e wiara jest nieodzownym warunkiem skutecznej modlitwy, nikt nigdy
nie powinien w¹tpiæ. Istnieje cos w rodzaju wznoszenia do Boga dobrych pragnieñ, które jako takie s¹ Bogu mi³e, ale w których nie ma tego elementu wiary,
który by powodowa³ w³aœciwe i konkretne otrzymywanie tych b³ogos³awieñstw.
Bogu mo¿e upodobaæ siê daæ te rzeczy, których siê pragnie, ale nie moglibyœmy
powiedzieæ, ¿e Bóg uczyni³ to w odpowiedzi na modlitwê wiary. Proszê mnie Ÿle
nie zrozumieæ! Nie mam na myœli, ¿e taka modlitwa nie otrzymuje niekiedy b³ogos³awieñstwa – nawet bez posiadania tej wiary, o której w tej chwili mówimy. Ale
chcê mówiæ o tej wierze, która zapewnia otrzymanie tego w³aœnie b³ogos³awieñstwa, którego szuka i które pragnie otrzymaæ. Aby udowodniæ, ¿e wiara jest nieodzownym warunkiem skutecznej modlitwy, wystarczy tylko powtórzyæ to, co
nam wyraŸnie mówi ap. Jakub:
“A jeœli komu z was brak m¹droœci, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza
chêtnie i bez wypominania, a bêdzie mu dana. Ale niech prosi z wiar¹, bez pow¹tpiewania; kto bowiem w¹tpi, podobny jest do fali morskiej, przez tu i tam wiatr
miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki cz³owiek, ¿e coœ od Pana otrzyma, cz³owiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w ca³ym swoim postêpowaniu” (1,5-8).
II. W co mamy wierzyæ?
1. Przede wszystkim mamy wierzyæ w istnienie Boga. “Kto bowiem przystêpuje do Boga, musi uwierzyæ, ¿e On istnieje”. Dalej, musi tak¿e wierzyæ w Jego
gotowoœæ wys³uchiwania modlitw, tak jak czytamy dalej – “¿e nagradza tych, którzy go szukaj¹”. Jest bowiem wielu takich, którzy wierz¹ w istnienie Boga, a jednak
nie wierz¹ w skutecznoœæ modlitwy.
2. Mamy wierzyæ, ¿e coœ otrzymamy. Ale co? Nie jak¹œ rzecz, któr¹ moglibyœmy otrzymaæ drog¹ przypadku, ale tê szczególn¹ rzecz, o któr¹ prosimy! Nie
wolno nam przypuszczaæ, ¿e Bóg jest istot¹, któr¹ gdy poprosimy o rybê, to da
nam wê¿a, albo jeœli poprosimy o chleb, to da nam kamieñ. On sam powiada:
“Wszystko, o cokolwiek byœcie siê modlili i prosili, tylko wierzcie, ¿e
otrzymacie, a spe³ni siê wam” (Mk 11,24).
Jeœli chodzi o wiarê potrzebn¹ do wykonywania cudów jest rzecz¹ ca³kiem
jasn¹, ¿e ci, którzy siê modlili o dokonanie cudów, musieli prosiæ o szczególne
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rzeczy i wierzyæ, ¿e stanie siê w³aœnie to, o co prosz¹. Mamy bowiem wierzyæ, ¿e
otrzymamy dos³ownie te rzeczy, o które prosimy.
III. Kiedy powinniœmy tak bezwzglêdnie wierzyæ?
OdpowiedŸ moja brzmi tak: gdy mamy podstawê, aby wierzyæ, ¿e tak bêdzie.
Wiara zawsze musi mieæ podstawê. Cz³owiek nie mo¿e wierzyæ, ¿e jakaœ rzecz siê
stanie, dopóki nie widzi czegoœ, co uwa¿a za podstawê dla swej wiary. On nie ma
bynajmniej obowi¹zku wierzyæ, a nawet nie ma prawa wierzyæ, ¿e jakaœ rzecz siê
stanie, jeœli nie ma do tego pewnej podstawy. Wierzyæ bezpodstawnie jest szczytem fanatyzmu. A oto co mo¿e stanowiæ dla cz³owieka podstawê, aby móg³ wierzyæ:
1. Jeœli wiemy, ¿e Bóg w szczególny sposób obieca³ jak¹œ rzecz, np. to, ¿e
gotów jest daæ Swojego Ducha Œwiêtego tym, którzy Go o to prosz¹ w jeszcze
wiêkszym stopniu, ani¿eli rodzice gotowi s¹ daæ chleb swoim dzieciom; powinniœmy wiêc bezwzglêdnie wierzyæ, ¿e dane b³ogos³awieñstwo otrzymamy, jeœli bêdziemy o nie prosiæ. Nikt z nas nie ma prawa wstawiæ tutaj ³¹cznika “jeœli” i powiedzieæ tak: “Panie, jeœli to jest Twoj¹ wol¹, daj nam Twojego Ducha Œwiêtego”.
W ten sposób obrazilibyœmy Boga. Ktokolwiek odwa¿y³ siê wstawiæ takie “jeœli”
do Bo¿ej obietnicy tam, gdzie Bóg go nie umieœci³, oskar¿a Boga o brak szczeroœci! Krótko mówi¹c, jeœli Bóg coœ wyraŸnie obieca³, to powiedzenie “jeœli to jest
Twoja wol¹”, oznacza nic innego jak pow¹tpiewanie, czy Bóg mówi serio.
2. Jeœli spotykamy siê z jak¹œ ogóln¹ obietnic¹ w S³owie Bo¿ym, któr¹ mo¿emy
w logiczny sposób dostosowaæ do jakiegoœ szczególnego wypadku, z którym mamy
do czynienia, to znaczy, jeœli prawdziwe znaczenie tej obietnicy obejmuje tak¿e i tê
szczególn¹ rzecz, o któr¹ siê modlimy, wtedy mamy tê po¿¹dan¹ podstawê.
W Biblii znajduje siê wielka iloœæ ogólnych obietnic i zasad, z których chrzeœcijanie mog¹ korzystaæ – gdyby tylko siê nad t¹ spraw¹ zastanowili. Kiedykolwiek znajdujesz siê w takich okolicznoœciach, do których dane obietnice albo
zasady maj¹ zastosowanie, u¿ywaj ich.
3. Tam, gdzie znajdujemy prorocze oœwiadczenie, ¿e mamy do czynienia ze
spraw¹, o któr¹ mo¿emy siê modliæ jako o rzecz przyjemn¹ Bogu i zgodn¹ z Jego
wol¹. Jeœli jest rzecz¹ oczywist¹ na podstawie danego proroctwa, ¿e dane wydarzenie na pewno bêdzie mia³o miejsce, jesteœ zobowi¹zany w to wierzyæ i uczyniæ
tê obietnicê podstaw¹ dla specjalnej wiary w modlitwie. Jeœli czas nie jest dok³adnie podany w Biblii i nie ma ¿adnych dowodów czy wskazówek z innych Ÿróde³,
nie jesteœ zobowi¹zany wierzyæ, ¿e wydarzenie to bêdzie mia³o miejsce w tej
chwili albo w najbli¿szej przysz³oœci. Ale jeœli czas jest okreœlony, wzglêdnie jeœli
mo¿na siê dowiedzieæ o czasie wype³nienia siê proroctwa na podstawie studium
5
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innych proroctw, a mo¿na wywnioskowaæ, ¿e czas ten ju¿ nadszed³, wówczas
wierz¹cy chrzeœcijanie maj¹ obowi¹zek sprawê tê rozumieæ i do niej siê zastosowaæ poprzez wznoszenie modlitwy wiary. WeŸmy np. wypadek Daniela, jeœli chodzi o sprawê powrotu ¯ydów z niewoli. Có¿ on powiada? “Ja, Daniel zwróci³em
uwagê w ksiêgach na liczbê lat, które mia³y up³yn¹æ wed³ug s³owa Pana do proroka Jeremiasza, nad ruinami wype³niæ Jeruzalemu, to jest siedemdziesi¹t lat” (Dn
9,2). A wiêc dowiedzia³ siê tych rzeczy z ksi¹g, tzn. studiowa³ Bibliê i w ten sposób
zrozumia³, ¿e d³ugoœæ okresu czasu niewoli mia³a wynosiæ siedemdziesi¹t lat. Có¿
wiêc czyni wtedy? Czy¿ jak gdyby siada wygodniej, ciesz¹c siê z tej obietnicy
mówi¹c: “Skoro Bóg zobowi¹za³ siê po³o¿yæ koniec niewoli na siedemdziesi¹t lat,
a czas ten ju¿ up³yn¹³, a wiêc nie ma potrzeby niczego robiæ?” O, nie! Mówi zupe³nie inaczej: “I zwróci³em swoje oblicze na Pana, Boga, aby siê modliæ, b³agaæ,
w poœcie, we w³osiennicy i popiele” (Dn 9,3). Natychmiast odda³ siê modlitwie,
b³agaj¹c, aby rzecz ta rzeczywiœcie siê sta³a. On modli³ siê we wierze. A w co mia³
wierzyæ? W to, czego siê dowiedzia³ z proroctwa. Jeszcze jest w Biblii wiele niewype³nionych proroctw, które chrzeœcijanie powinni bezwzglêdnie rozumieæ. Oczywiœcie w tej mierze, w której s¹ zdolni je pojmowaæ. A potem powinni uczyniæ je
podstaw¹ modlitwy wiary. Nie myœl zatem, jak to czyni¹ niektórzy ludzie, ¿e
dlatego, ¿e jakaœ rzecz jest przepowiedziana w proroctwie, to ju¿ nie trzeba siê
o ni¹ wiêcej modliæ, albo, ¿e rzecz ta siê stanie, bez wzglêdu na to, czy wierz¹cy
siê o ni¹ bêd¹ modlili, czy te¿ nie. W tym nie ma bynajmniej prawdy. Bóg tak mówi
w³aœnie o tych wydarzeniach, które s¹ przepowiedziane w proroctwach: “Oto
jeszcze dam siê uprosiæ domowi izraelskiemu, aby im uczyniæ” (Ez 36,37).
4. Jeœli znaki czasu, albo przez Boga ustanowione okolicznoœci wskazuj¹ na to,
¿e jakieœ szczególne b³ogos³awieñstwo w³aœnie ma byæ wylane w tym czasie,
jesteœmy zobowi¹zani w to wierzyæ. Pan Jezus Chrystus zarzuca³ ¯ydom, i¿ s¹
ob³udnikami, poniewa¿ nie rozumieli wskazówek darowanych im przez Opatrznoœæ Bo¿¹. Umieli dobrze rozró¿niaæ znaki dotycz¹ce pogody i wiedzieli, kiedy
ma padaæ deszcz, a kiedy bêdzie piêkna pogoda, ale nie mogli zrozumieæ na
podstawie znaków czasów, ¿e przyszed³ czas, aby siê pojawi³ Mesjasz, który mia³
zbudowaæ dom Bo¿y. Jest wiele wyznawców religii, którzy zawsze siê potykaj¹
i zawsze siê oci¹gaj¹ wtedy, kiedy trzeba czegoœ dokonaæ, mówi¹c tak: “Jeszcze
nie przyszed³ czas, jeszcze nie przyszed³ czas” (por. Ag 1,2). Ale s¹ tak¿e inni,
którzy zwracaj¹ baczn¹ uwagê na znaki czasów, którzy posiadaj¹ te¿ duchowe
rozeznanie, aby je rozpoznaæ. A ci modl¹ siê z wiar¹ o b³ogos³awieñstwo – i b³ogos³awieñstwo to przychodzi!
5. Jeœli Duch Bo¿y spoczywa na tobie i wzbudza w tobie g³êbokie pragnienie, aby otrzymaæ jakieœ b³ogos³awieñstwo, jesteœ zobowi¹zany modliæ siê o to
z wiar¹. Winieneœ wnioskowaæ – ju¿ z samego faktu, ¿e serce twoje jest poci¹gniête ku gor¹cemu pragnieniu danej rzeczy, podczas kiedy równoczeœnie odczu6
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wasz tak œwiête uczucia – ¿e pragnienia i uczucia te s¹ dzie³em Ducha Bo¿ego.
Ludzie na ogó³ nie s¹ zdolni do pragnienia czegoœ z w³aœciwym rodzajem pragnienia, jeœli do tego nie s¹ pobudzeni przez Ducha Bo¿ego. Aposto³ czyni wzmiankê
o tych pragnieniach, pobudzonych przez Ducha, w swoim Liœcie do Rzymian,
gdzie mówi tak: “Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy
bowiem, o co siê modliæ, jak nale¿y, ale sam Duch wstawia siê za nami w niewys³owionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamys³ Ducha,
bo zgodnie z myœl¹ Bo¿¹ wstawia siê za œwiêtymi” (Rz 8,26-27).
IV. Tego rodzaju wiara zawsze osi¹ga swój cel
Tekst, który podaliœmy sobie na pocz¹tku, ca³kiem wyraŸnie stwierdza, ¿e
otrzymasz dos³ownie tê rzecz, o któr¹ siê modlisz. Nie mówi nawet tak: “Wierzcie, ¿e otrzymacie, a bêdzie wam dane albo to, albo coœ innego, równie wa¿nego”.
A¿eby udowodniæ, ¿e tego rodzaju wiara otrzymuje w³aœnie to b³ogos³awieñstwo,
o które prosi, chcia³bym wskazaæ ¿e:
1. W przeciwnym wypadku nigdy nie wiedzielibyœmy, czy nasze modlitwy
zosta³y, czy te¿ nie zosta³y wys³uchane. Moglibyœmy bowiem modliæ siê i modliæ
jeszcze d³ugo – po otrzymaniu odpowiedzi na nasz¹ modlitwê, poprzez otrzymanie jakiegoœ równorzêdnego b³ogos³awieñstwa, zamiast tego, o któreœmy prosili.
2. Jeœli nie mielibyœmy siê spodziewaæ tej w³aœnie rzeczy, o któr¹ prosimy, to
musia³oby to byæ dlatego, ¿e Duch Œwiêty by nas oszukiwa³. Dlaczego¿ mia³by
pobudzaæ nas do pragnienia danego b³ogos³awieñstwa, jeœli ma na myœli daæ nam
coœ innego?
3. A jakie znaczenie ma ten urywek: “Gdy syn bêdzie go prosi³ o chleb, da mu
kamieñ?” (£k 11,11). Czy¿ nasz Zbawiciel nie potêpia samej myœli nawet jakoby
modlitwa mia³a zostaæ wys³uchana poprzez danie nam czegoœ innego? I jak¹ mielibyœmy zachêtê, aby prosiæ o jak¹œ szczególn¹ rzecz, jeœlibyœmy mieli otrzymywaæ coœ innego? Przypuœæmy, ¿e jakiœ wierz¹cy prosi³by o przebudzenie duchowe tutaj, a otrzyma³by odpowiedŸ poprzez powstanie duchowego przebudzenia
w Chinach. Albo jeœliby siê modli³ o duchowe przebudzenie, a Bóg by im pos³a³
epidemiê cholery albo trzêsienie ziemi!... Poprzez ca³¹ historiê Koœcio³a widzimy
wyraŸnie, ¿e Bóg odpowiada³ na modlitwy w ten sposób, ¿e dawa³ ludowi Swojemu dok³adnie to, o co prosili. S¹ i inne jeszcze b³ogos³awieñstwa, które Bóg wylewa, i to zarówno na œwiêtych Swoich, jak i na grzeszników – b³ogos³awieñstwa,
o które oni bynajmniej nie prosili. Posy³a deszcz Swój zarówno na sprawiedliwych jak i na niesprawiedliwych. Ale gdy Bóg wys³uchuje modlitwê, to sprawia
to poprzez uczynienie tego, o co Go dzieci Jego prosz¹. Oczywiœcie czêsto bywa
7
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tak, ¿e Pan Bóg jeszcze czyni wiêcej. Bardzo czêsto nie tylko daje to, o co prosili,
ale razem z t¹ rzecz¹ i mnóstwo innych b³ogos³awieñstw, maj¹cych z ni¹ zwi¹zek.
4. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e modlitwa wiary otrzymuje b³ogos³awieñstwo, o które prosi, na podstawie faktu, ¿e nasza wiara spoczywa na dowodzie, na pewnej
podstawie, ¿e jest wol¹ Bo¿¹, aby nam darowaæ tê rzecz. Nie na dowodzie czy
podstawie, ¿e coœ innego nam bêdzie darowane, ale ¿e ta, szczególna rzecz, o któr¹
prosimy, nam bêdzie dana. Ale w jaki sposób moglibyœmy mieæ pewnoœæ albo
podstawê do wierzenia, ¿e ta rzecz nam bêdzie darowana, jeœliby mia³a nam zostaæ darowana jakaœ inna rzecz? Bardzo czêsto ludzie otrzymuj¹ wiêcej ani¿eli to,
o co siê modl¹ i o co prosz¹. Na przyk³ad Salomon modli³ siê o m¹droœæ, a Bóg
darowa³ mu i bogactwa, i s³awê, i czeœæ jako dodatek. Podobnie i jakaœ ¿ona niekiedy modli siê o nawrócenie swojego mê¿a, a gdy ona wznosi modlitwê wiary, Bóg
wylewa na ni¹ nie tylko to b³ogos³awieñstwo, ale równie¿ doprowadza do nawrócenia jej dziecka i ca³ej rodziny. Niekiedy b³ogos³awieñstwa wydaj¹ siê jak gdyby
iœæ ze sob¹ w parze, tak ¿e w momencie, gdy chrzeœcijanin otrzymuje jedno,
zyskuje razem z nim i wiele innych.
V. W jaki sposób mo¿emy siê znaleŸæ w tym stanie umys³u, w którym
mo¿emy wznosiæ tego rodzaju modlitwê?
Niekiedy ludzie zadaj¹ takie pytanie: “W jaki sposób bêdê móg³ wznieœæ tego
rodzaju modlitwê? Czy¿ mam powiedzieæ: W tej chwili bêdê siê modli³ z wiar¹ o
takie i takie b³ogos³awieñstwo?” Nie! Umys³ ludzki nie bywa poruszony w ten
sposób. Natomiast odpowiem w ten sposób:
1. Musisz uzyskaæ podstawê, ¿e Bóg zechce wylaæ dane b³ogos³awieñstwo. W jaki sposób Daniel zrozumia³, ¿e mo¿e ofiarowaæ modlitwê wiary? Studiowa³ Pismo Œwiête. Ale jeœlibyœ pozostawi³ swoj¹ Bibliê gdzieœ na pó³ce i spodziewa³ siê, ¿e Bóg ci objawi Swoje obietnice, to bêdziesz czeka³ d³ugo, a nadaremnie. Badaj siê Pism, czytaj swoje S³owo Bo¿e i zobacz, czy znajdziesz miejsce,
w którym bêdzie ci dana jakaœ ogólna, albo szczególna obietnica. Jakieœ proroctwo, na którym byœ móg³ mocno oprzeæ swoje nogi, gdy bêdziesz siê modli³.
Przestudiuj swoj¹ Bibliê, a stwierdzisz, ¿e jest w niej ca³e mnóstwo takich rzeczy,
setki kosztownych obietnic, na które mo¿esz siê powo³ywaæ z wiar¹. Nigdy ci nie
zabraknie tematów do modlitwy, jeœli bêdziesz czyni³ podobnie jak to czyni³ Daniel. Wielu ludzi potyka siê na tym punkcie tylko dlatego, ¿e nie u¿ywa swojej
Biblii w nale¿yty sposób.
W jednym z miast tego okrêgu wydarzy³a siê dziwna rzecz. Mia³o tam miejsce
duchowe przebudzenie. A przyby³ tam jakiœ duchowny, aby odwiedziæ to miejsce
i us³ysza³ tam bardzo wiele o modlitwie wiary. To, co mówiono, bardzo go zadziwi³o,
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bo nigdy jeszcze nie ogl¹da³ tego zagadnienia w takim œwietle, jak oni to czynili.
Wreszcie uda³ siê do tamtejszego kaznodziei i zapyta³ go o tê rzecz. A kaznodzieja
poprosi³ go bardzo uprzejmie, aby uda³ siê do domu, ¿eby wzi¹³ swój Nowy Testament i a¿eby wyszuka³ wszystkie te miejsca, które odnosz¹ siê do modlitwy. Potem
poradzi³ mu, ¿eby uda³ siê do wszystkich tych cz³onków swego zboru, którzy s¹
najbardziej oddani modlitwie i ¿eby ich zapyta³, jak oni rozumiej¹ te miejsca. I rzeczywiœcie, goœæ obieca³ tak uczyniæ, jakkolwiek te pogl¹dy by³y dla niego czymœ
ca³kiem nowym. Ale chcia³ siê czegoœ nauczyæ. I rzeczywiœcie tak zrobi³: Po powrocie do swej miejscowoœci uda³ siê do swoich modl¹cych siê zborowników i mê¿ów
i niewiast, czyta³ te miejsca, nie podaj¹c ¿adnych komentarzy i pyta³, co oni o tym
myœl¹. Stwierdzi³, ¿e ich prosty, tak zwany “ch³opski rozum” pokierowa³ nimi prawid³owo ku zrozumieniu tych miejsc i ku wierzeniu, ¿e miejsca te dos³ownie znacz¹
to, co powiadaj¹. To zrobi³o na nim g³êbokie wra¿enie. A fakt, ¿e chodzi³ od jednego
do drugiego i przedstawia³ im obietnice, sprawi³ to, ¿e powsta³ w nich duch modlitwy, a rezultatem tego wszystkiego by³o duchowe przebudzenie.
Móg³bym wymieniæ wiele osób, które zada³y sobie trud, aby zbadaæ Bibliê
pod tym k¹tem widzenia, ale zanim jeszcze dosz³y do po³owy swojego studium,
ju¿ nape³nieni zostali duchem modlitwy. Stwierdzili, ¿e Bóg mia³ na myœli poprzez
Swoje obietnice dok³adnie to, co normalnie myœl¹cy i rozumiej¹cy cz³owiek by
zrozumia³, jeœli chodzi o znaczenie danych s³ów. Radzi³bym ci to równie¿ spróbowaæ! Przecie¿ masz Bibliê. Przejrzyj j¹! Jeœli napotkasz na obietnicê, któr¹ móg³byœ u¿yæ, zapamiêtaj j¹ dobrze, zanim pójdziesz dalej. A mogê œmia³o przepowiedzieæ, ¿e nie przejdziesz przez tê Ksiêgê bez stwierdzenia, ¿e Bo¿e obietnice
znacz¹ dos³ownie to, co mówi¹!
2. Ciesz siê z posiadania dobr ych pragnieñ i pielêgnuj je. Bardzo czêsto wierz¹cy chrzeœcijanie trac¹ swoje dobre pragnienia poprzez niedbalstwo.
Wtedy modlitwy ich s¹ tylko pustymi s³owami, w których nie ma ¿adnego pragnienia ani ¿adnej mocy. Najmniejsze pragnienie, najmniejsza têsknota musi byæ
uwa¿ana za coœ kosztownego. Gdyby twojemu cia³u grozi³o zamarzniêcie, a mia³byœ chocia¿ najmniejszy ogieñ do dyspozycji, jak¿e by³byœ zañ wdziêczny! Zupe³nie podobnie, jeœli masz chocia¿ najmniejsze pragnienie, aby otrzymaæ b³ogos³awieñstwo, nie straæ go lekkomyœlnie, nie zasmucaj Ducha, nie pozwól, aby uwaga
twoja zosta³a skierowana na inne tory. Nie straæ dobrych pragnieñ poprzez lekkomyœlnoœæ, poprzez zbytni zmys³ krytycyzmu, albo poprzez œwiatowoœæ umys³u.
Czuwaj i módl siê! I idŸ tam i rób to, co te dobre pragnienia ci ka¿¹ – to znaczy módl
siê gor¹co! Inaczej bowiem nigdy nie bêdziesz siê modli³ modlitw¹ wiary.
3. Rzecz¹ nieodzown¹ dla prawdziwej modlitwy wiar y jest ca³kowite
poœwiêcenie siê Bogu. Musisz ¿yæ ¿yciem œwiêtobliwym i musisz poœwiêciæ
Bogu wszystko: twój czas, twoje talenty, twój wp³yw – wszystko co masz i czym
jesteœ. Musisz siê staæ Jego w³asnoœci¹ ca³kowicie. Czytaj ¿yciorysy Bo¿ych
9
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mê¿ów. Ta rzecz na pewno znamionuje ich wszystkich, a mianowicie zwykli byli
rezerwowaæ szczególny czas, aby odnawiaæ swoje przymierze z Bogiem, aby siê
poœwiêciæ i ofiarowaæ samych siebie na nowo Bogu. A za ka¿dym razem, gdy tak
czynili, zawsze nastêpowa³o bezpoœrednio wylanie b³ogos³awieñstwa.
4. Musisz byæ w modlitwie wytr wa³ym. Nie wolno ci siê modliæ o dan¹
rzecz tylko raz, a potem zaprzestaæ i nazywaæ to modlitw¹ wiary. Patrz na Daniela.
On siê modli³ przez 21 dni i nie przesta³ siê modliæ, a¿ otrzyma³ b³ogos³awieñstwo.
On swoje serce i swoj¹ twarz obróci³ ku Panu, aby Go szukaæ przez modlitwê
i b³aganie z postem i z worem, i w popiele. I tak wytrzyma³ przez ca³e trzy tygodnie, a¿ wreszcie przysz³a odpowiedŸ. Dlaczego nie przysz³a wczeœniej? Bóg
wprawdzie pos³a³ archanio³a z wiadomoœci¹, ale diabe³ mu przeszkadza³ przez
ca³y ten czas. Przypomnij sobie, co Chrystus powiedzia³ w przypowieœci o niesprawiedliwym sêdzi i o chlebach. Czego uczy nas przez te przypowieœci? Bez
w¹tpienia tego, ¿e Bóg odpowie na modlitwê, jeœli bêdzie ustawiczna i wytrwa³a.
“A czy¿by Bóg nie wzi¹³ w obronê swoich wybranych, którzy wo³aj¹ do Niego we
dnie i w nocy” (£k 18,7).
5. Jeœli pragniesz modliæ siê z wiar¹, to z ca³¹ starannoœci¹ przestrzegaj chodzenia z Bogiem na ka¿dy dzieñ. Jeœli to bêdziesz czyni³, to On ci
powie o co siê masz modliæ. B¹dŸ nape³niony Jego Duchem, a On ci da dostateczn¹ iloœæ tematów, o które byœ siê mia³ modliæ. I da ci tyle ducha modlitwy, na
ile bêdziesz mia³ cielesnej si³y, aby go znieœæ.
Pewien zacny cz³owiek tak do mnie raz powiedzia³: “Ach, jak wprost umieram
z powodu braku si³y do modlitwy. Moje cia³o jest z³amane, ca³y œwiat mnie przygniata,
i jak¿e¿ móg³bym siê nie modliæ!” Wiem, ¿e cz³owiek ten niekiedy szed³ do ³ó¿ka po
prostu chory z powodu s³aboœci i omdlenia pod ogromnym naciskiem pragnienia.
I wiem, ¿e czêsto modli³ siê tak gor¹co, jak gdyby chcia³ szturmem i gwa³tem zdobyæ
Niebo. A potem widaæ by³o b³ogos³awieñstwo, które przychodzi³o tak wyraŸnie w odpowiedzi na jego modlitwê, jak gdyby to by³o jakieœ cudowne objawienie, tak, ¿e nikt
nie móg³ ani chwili w¹tpiæ! By³o to tak, jak gdyby sam Bóg przemówi³ z Nieba. Czy
mam wam powiedzieæ, jak on umar³? Modli³ siê wiêcej i jeszcze wiêcej. A zwyk³ by³
braæ mapê ca³ego œwiata przed siebie i modli³ siê patrz¹c na rozmaite kraje. Wreszcie
ca³kowicie zgas³ w swoim pokoju przy modlitwie. B³ogos³awiony m¹¿! By³ on pohañbiony i odrzucony przez niepobo¿nych, cielesnych i niewierz¹cych wyznawców. Ale
by³ ulubieñcem Nieba i ksi¹¿êciem w modlitwie, przemagaj¹cym w cudowny sposób.
VI. Kilka zastrze¿eñ, jakie ludzie maj¹ co do tej nauki
1. Niektórzy mówi¹ tak: “To prowadzi do fanatyzmu i niemal równa siê nowemu objawieniu”. Ale dlaczegó¿ to mia³oby byæ kamieniem obrazy? Ludzie musz¹
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przecie¿ mieæ podstawê dla wiary, zanim by mogli wznieœæ modlitwê wiary. A jeœli
Bóg daje jakieœ inne podstawy, poza tymi, jakich dostarczaj¹ zmys³y, dlaczegó¿ to
mia³oby budziæ jakieœ zastrze¿enia? Z drugiej strony jest to w pewnym sensie
istotnie nowe objawienie. Niekiedy w³aœnie Duch objawia jak¹œ rzecz. Ale przecie¿ Bóg obieca³ dawaæ tego rodzaju objawienia i powinniœmy siê ich spodziewaæ
– jeœli Biblia mówi prawdê. Wszak czytamy w S³owie Bo¿ym, ¿e jeœli nie wiemy,
o co byœmy siê mieli modliæ wed³ug woli Bo¿ej, Duch Bo¿y pomaga md³oœciom
naszym i uczy nas, o co siê mamy modliæ. Czy¿ mielibyœmy zaprzeczyæ temu, i¿
Duch nas uczy?
2. Bardzo czêsto te¿ s³ychaæ takie zdanie: “Czy¿ jest to naszym obowi¹zkiem,
aby zanosiæ modlitwê wiary o zbawienie wszystkich ludzi?” Na to ja odpowiadam:
Nie! Albowiem to nie jest rzecz¹ zgodn¹ z wol¹ Bo¿¹. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e
jest to wrêcz sprzeczne z objawion¹ Jego wol¹. Nie mamy ¿adnej podstawy, aby
wierzyæ, ¿e wszyscy ludzie bêd¹ zbawieni. Powinniœmy czuæ pragnienie dobra
w stosunku do wszystkich i pragn¹c ich zbawienia jako takiego, ale Bóg objawi³,
¿e wielu z cz³onków ludzkiej rasy zostanie potêpionych. Dlatego te¿ nie mo¿e to
byæ naszym obowi¹zkiem, aby wierzyæ, ¿e wszyscy bêd¹ zbawieni, skoro mamy
objawienie, które nam mówi wyraŸnie, ¿e bêdzie inaczej. W modlitwie, w 17 rozdziale Ewangelii Jana, Chrystus Pan wyraŸnie powiedzia³: “Ja za nimi proszê, nie
za œwiatem proszê, lecz za tymi, których mi da³eœ, poniewa¿ oni s¹ twoi” (Jan
17,9).
3. Mo¿e ty wobec tego zapytasz: “Za kogo mamy ofiarowaæ tak¹ modlitwê?
Chcielibyœmy wiedzieæ, w których wypadkach, za jakich ludzi, za jakie miejscowoœci, w jakich czasach, itd. mamy zanosiæ tê modlitwê wiary?” Odpowiadam raz
jeszcze: “Módl siê zawsze wtedy, kiedy na podstawie obietnic, proroctw, okolicznoœci, które Bóg zsy³a, albo dziêki kierownictwu Ducha wiesz, ¿e Bóg ma pragnienie, abyœ siê o te rzeczy modli³ i ¿e je chce uczyniæ”.
4. I dalsze pytanie: “Jak to jest, ¿e tak wiele modlitw pobo¿nych rodziców
o swoje dzieci nie zostaje wys³uchanych? Czy¿ nie powiedzia³eœ, ¿e jest obietnica, któr¹ pobo¿ni rodzice mog¹ zastosowaæ do swoich dzieci? Jak¿e¿ to siê sta³o,
¿e tak wielu pobo¿nych, modl¹cych siê rodziców, mia³o niepokutuj¹ce dzieci,
które umar³y w grzechach?” Nawet jeœli tak jest istotnie, to czego jest to dowodem? Niechaj Bóg bêdzie prawdziwy, a ka¿dy cz³owiek k³amc¹. W co mam wierzyæ? Czy w to, ¿e Bo¿a obietnica zawiod³a? Czy te¿ w to, ¿e ci rodzice nie dopilnowali swojego obowi¹zku? A mo¿e oni nie wierzyli tej obietnicy? A mo¿e nie wierzyli, ¿e istnieje taka rzecz, jak modlitwa wiary? Tyle razy, ile razy spotkasz siê
z wyznawc¹, który nie wierzy w tego rodzaju modlitwê, stwierdzisz – a jest to
ogóln¹ zasad¹ – ¿e ma dzieci i domowników pozostaj¹cych jeszcze w grzechach
swoich. I nic dziwnego. Chyba, ¿e siê nawracaj¹ w odpowiedzi na modlitwy jakiejœ
innej osoby.
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5. I jeszcze jedno pytanie: “Czy¿ tego rodzaju pogl¹dy nie doprowadz¹ do
fanatyzmu? Czy¿ nie bêdzie wielu takich, którym siê bêdzie wydawa³o, ¿e zanosz¹ modlitwê wiary, podczas kiedy tego faktycznie nie czyni¹?” To jest tego
samego rodzaju zastrze¿enie, jakie wnosz¹ unitarianie przeciwko doktrynie o odrodzeniu – ¿e wielu ludziom siê tylko wydaje, ¿e siê urodzili na nowo, kiedy to
faktycznie nie mia³o miejsca. Jest to zreszt¹ argument przeciwko wszelkiej duchowej religii. W ogóle s¹ tacy, którym siê zdaje, ¿e j¹ maj¹, kiedy jej istotnie nie
maj¹, a w takim wypadku s¹ fanatykami. Ale s¹ tacy, którzy dobrze wiedz¹, czym
jest modlitwa wiary. Zupe³nie tak samo, jak s¹ tacy, którzy wiedz¹, czym jest
duchowe doœwiadczenie i prze¿ycie – choæ mo¿e to byæ kamieniem obrazy dla
zimnego serca wyznawców nie znaj¹cych takiego doœwiadczenia zupe³nie. Bywa
tak, ¿e nawet us³uguj¹cy S³owem Bo¿ym czêsto zas³uguj¹ na tak¹ otwart¹ naganê, jak¹ Chrystus swego czasu da³ Nikodemowi s³owami: “Jesteœ nauczycielem
w Izraelu, a tego nie wiesz?” (Jan 3,10).
Karol Finney

Rêce Boga

12

BIBLIJNE NAPOMINANIE

WIARA NASZYCH DZIECI
Jako ludzie ewangelicznie wierz¹cy, zapewne zdajemy sobie sprawê z tego,
¿e ¿yjemy w trudnych czasach, które charakteryzuj¹ siê przeró¿nymi problemami (por. 2 Tm 3,1-5). Trzeba te¿ przyznaæ, ¿e problemów tych przybywa z dnia na
dzieñ i ¿e s¹ one naprawdê bardzo z³o¿one.
Jednym z nich jest stosunek m³odszego pokolenia do wartoœci ewangelicznych. Niema³o rodziców i dziadków boleje te¿ z tego powodu, ¿e ich najbli¿si nie
maj¹ (bo czêsto nie chc¹ mieæ) w³aœciwego zrozumienia np. prawdy o dekalogowym szabacie, o biblijnej diecie lub innych biblijnych zasadach.
Jeszcze wiêksze cierpienie powoduje odejœcie od wiary i moralnoœci dzieci
i wnuków. Pytamy wtedy: Jakie b³êdy wychowawcze pope³niliœmy, ¿e nasze “pociechy” nie tylko nie przywi¹zuj¹ wagi do wiary, ale nawet ³ami¹ przykazania
Bo¿e?
Drodzy Bracia i Siostry! Trzeba umieæ spojrzeæ prawdzie w oczy i przyznaæ,
¿e w wielu przypadkach to sami doroœli doprowadzili do tego, ¿e ich dzieci straci³y
wiarê. Uczynili to przez w³asn¹ obojêtnoœæ duchow¹ lub wiarê na pokaz, od œwiêta, albo te¿ przez nadmiern¹ surowoœæ religijn¹.
Zdaj¹ siê zapominaæ o tym, ¿e w ten sposób odbieraj¹c im wiarê lub pokazuj¹c,
¿e jest ona tylko ciê¿arem, przyczyniaj¹ siê do tego, ¿e kiedyœ sami na tym ucierpi¹. Gdy siê bowiem zestarzej¹, mo¿e siê okazaæ, ¿e s¹ niepotrzebni, a nawet
przeszkadzaj¹. Jeœli bowiem przykazania Bo¿e nie obowi¹zuj¹, nie by³y podstaw¹
ich ¿ycia, czy¿ do takiego wniosku nie dojd¹ ich dzieci i wnuki?
Oczywiœcie, nie zawsze m³odsze pokolenie odchodzi od wiary z powodu obojêtnoœci doros³ych. ¯yjemy przecie¿ w burzliwym œwiecie, w którym nieustannie
toczy siê duchowa walka o ka¿de ludzkie istnienie. Wiemy te¿, ¿e za kulisami tej
walki stoi sam diabe³, który ka¿dego z nas chce pozbawiæ wiary (por. £k 22,3132). Mo¿e wiêc byæ tak, ¿e rodzice s¹ oddani Bogu, a ich dzieci mimo to lekcewa¿¹ Boga i ludzi. PóŸniej zaœ oni sami wychowuj¹ swoje w³asne dzieci ju¿ w modernistycznym duchu.
G³ówn¹ przyczyn¹ takiego stanu rzeczy – jak ju¿ zauwa¿yliœmy – jest zakulisowy wp³yw diab³a, który “chodzi woko³o jak lew rycz¹cy, szukaj¹c kogo by poch³on¹æ” (1 P 5,8). On te¿ wykorzystuje wszelkie œrodki (np. z³e towarzystwo,
internet itp.), by duchowo ograbiæ ka¿dego cz³owieka. Szczególnie ³atwo przychodzi mu to wtedy, gdy m³ody cz³owiek przestaje korzystaæ z Biblii, modlitwy
i zaczyna opuszczaæ chrzeœcijañskie zgromadzenia (Mt 4,4; 26,41; Ef 6,18-19;
Hbr 10.25). Wtedy wystarczy niewiele i m³ody cz³owiek zaczyna ju¿ ¿yæ “na luzie”, a wtedy coraz bardziej oddala siê od Boga i gotuje sobie piek³o, wik³aj¹c siê
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np. w niechciane (z powodu ci¹¿y) ma³¿eñstwo. Czasem wtedy to w³aœnie traci
resztki wiary (chocia¿ mo¿e siê równie¿ nawróciæ) i zaczyna oskar¿aæ nawet
Boga, ¿e to On zgotowa³ mu taki los…
Jak wiêc nale¿y postêpowaæ, kiedy widzimy, ¿e nasze “pociechy” odchodz¹
od wiary lub staj¹ siê obojêtne? Chocia¿ nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie,
jedno jest pewne, ¿e nigdy nie nale¿y zrywaæ z nimi kontaktu. Zawczasu trzeba
im wpajaæ to, co w ¿yciu jest najwa¿niejsze. Kiedy zaœ widzimy, ¿e nasza “pociecha” prze¿ywa kryzys wiary, nie wolno wywieraæ na nich presji, ale nadal nale¿y
okazywaæ im swoj¹ przychylnoœæ. Zwykle bowiem nawet b³¹dz¹cy cz³owiek reaguje pozytywnie, kiedy wie, ¿e jest kochany.
Oczywiœcie nie oznacza to, ¿e mamy akceptowaæ lub pochwalaæ coœ co jest
niew³aœciwe. Przeciwnie, zapewnieniu naszej mi³oœci musi towarzyszyæ nasze
jasne stanowisko. Nasze dzieci musz¹ po prostu wiedzieæ, ¿e wol¹ Boga jest, aby
ca³y dom Mu s³u¿y³ (Joz 24,15). Musz¹ wiêc wiedzieæ, ¿e ¿yj¹c wbrew Jego woli,
zasmucaj¹ nie tylko nas, ale przede wszystkim Boga.
Poza tym nigdy te¿ nie wolno traciæ nadziei, nawet jeœli nasze serdeczne starania nie od razu spotkaj¹ siê ze zrozumieniem. Pamiêtajmy, ¿e najpotê¿niejszym
orê¿em jest modlitwa. “Wiele mo¿e usilna modlitwa sprawiedliwego” (Jk 5,16).
Boles³aw Parma
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SZABAT
Przeciwnicy Prawa Bo¿ego
Zgodnie z prorocz¹ Ksiêg¹ Daniela, odstêpczy i przeciwny Bogu system religijno-polityczny ma istnieæ a¿ do samego koñca, czyli a¿ do czasu s¹du (7,26).
Rozpoznaæ zaœ go mo¿na m.in. przez to, ¿e dokona³ zmiany Prawa Bo¿ego (7,25).
System ten usun¹³ nie tylko II przykazanie Dekalogu (Wj 20,4-6), ale równie¿
zmieni³ przykazanie IV, mówi¹ce o œwiêtoœci szabatu (Wj 20,8-11). O kim mowa?
Jak przyzna³ ks. prof. Franciszek Spirago, rzecz dotyczy Koœcio³a rzymskokatolickiego, bo to on dokona³ tych zmian. Czytamy:
“Nie naruszaj¹c istoty przykazania, poczyni³ w nich Koœció³ nastêpuj¹ce zmiany formalne. Drugie przykazanie, dotycz¹ce czci obrazów z³¹czy³ z pierwszym,
natomiast dziesi¹te przykazanie Bo¿e rozdzieli³ na dwa osobne przykazania (…).
Nakaz œwiêcenia szabatu przemienia Koœció³ na nakaz œwiêcenia niedzieli” (“Katolicki Katechizm Ludowy”, t. II. s. 66, wyd. III).
Rzecz znamienna, ¿e ten radykalny sprzeciw Koœcio³a papieskiego wobec II
przykazania nast¹pi³ ostatecznie dopiero na II soborze nicejskim (787 r. ), zaœ
wobec œwiêcenia soboty – jeszcze póŸniej, bo w XV wieku na soborze florenckim.
W uzasadnieniu zmiany IV przykazania Dekalogu najczêœciej przytacza siê
nastêpuj¹ce argumenty: po pierwsze – szabat zosta³ dany wy³¹cznie Izraelitom i
to dopiero na górze Synaj; po drugie – chrzeœcijanie ju¿ od czasów apostolskich
œwiêcili niedzielê jako pami¹tkê zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego te¿ szabat nie obowi¹zuje ju¿ chrzeœcijan, bo Jezus usun¹³ go z chwil¹ swojej œmierci.
Zobaczmy zatem, co w rzeczywistoœci mówi Biblia na ten temat oraz do czego
przyznaje siê sam Koœció³ papieski.
Przede wszystkim Biblia stwierdza, ¿e szabat (siódmy dzieñ tygodnia – sobota), to najstarszy dzieñ œwiêty, a nakaz œwiêcenia go pochodzi od samego Boga.
Z tekstu Ksiêgi Wyjœcia, gdzie Moj¿esz mówi³: “Tak powiedzia³ Pan: Jutro bêdzie
wypoczynek, poœwiêcony Panu [Jahwe], dzieñ szabatu” (16,23), wynika te¿, ¿e –
jak pisa³ katolicki ks. Wincenty Zaleski – “¯ydzi znali i œwiêcili szabat ju¿ przed
og³oszeniem Dekalogu. Dekalog ten zwyczaj usankcjonowa³ i uzasadni³” (“Nauka
Bo¿a” s. 197).
Takie samo stanowisko zajmuje równie¿ ¿ydowski uczony, filozof i teolog,
Martin Buber. Pisze on tak:
“Szabat nie zostaje ustanowiony dopiero pod Synajem, istnieje ju¿ wczeœniej,
lecz nakazuje siê tylko o nim pamiêtaæ; ale te¿ nie zosta³ ustanowiony dopiero na
pustyni Sin, gdzie zbiera siê mannê, równie¿ tam obwieszcza siê go jako coœ , co
ju¿ istnieje” (“Moj¿esz”, s. 65).
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Krótko mówi¹c – jak pisze M. Buber, a szczególnie mówi Biblia – Moj¿esz nie
ustanowi³ szabatu jako czegoœ nowego, lecz odnawia³ coœ prastarego, coœ co jest
najstarsze i wieczne, bo zakorzenione w stworzeniu œwiata (Rdz 2,1-3).
Warto te¿ przypomnieæ, ¿e pojêcie szabatu znane by³o równie¿ w staro¿ytnym Babilonie i Asyrii. Tam jednak szabat s³u¿y³ udobruchaniu bóstw, wœród
izraelitów by³ zaœ dniem pe³nego pokoju miêdzy Bogiem a ludŸmi.
Co wiêcej, nakaz zachowania szabatu obowi¹zywa³ nie tylko ¯ydów. Przykazanie Dekalogu mówi bowiem:
“Nie bêdziesz wykonywa³ ¿adnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka,
ani twój s³uga, ani twoja s³u¿ebnica, ani twoje byd³o, ani obcy przybysz,
który mieszka w twoich bramach” (Wj 20,10, por. 23,12).
Zgodnie z Bibli¹, szabat jest wiêc dobrodziejstwem dla wszelkiego stworzenia, umo¿liwia bowiem wszystkim bez wyj¹tku korzystaæ z prawa do odpoczynku.
Twierdzenie, ¿e zosta³ dany wy³¹cznie Izraelitom jest zatem nieprawd¹. Tym
bardziej, ¿e i w Ksiêdze Izajasza czytamy:
“Cudzoziemców, którzy przystali do Pana, aby mu s³u¿yæ i aby mi³owaæ
imiê Pana, byæ jego s³ugami, wszystkich, którzy przestrzegaj¹ szabatu, nie bezczeszcz¹c go, i trzymaj¹ siê mojego przymierza, wprowadzê na moj¹ œwiêt¹ górê
i sprawiê im radoœæ w moim domu modlitwy (…), gdy¿ mój dom bêdzie zwany
domem modlitwy dla wszystkich ludów” (Iz 56,6-7).
Z tekstu tego wynika te¿, ¿e wszyscy, którzy przystali do Boga Izraela, a nie
do tej czy innej wspólnoty wyznaniowej, s¹ “ze sob¹ zjednoczeni; w tym jednym
dniu ka¿dego tygodnia, w dniu ³¹cznoœci z JHWH, winna panowaæ miêdzy wszystkimi wspólnota odpoczynku Bo¿ego i Bo¿ej radoœci” (M. Buber, tam¿e, s. 69).
O tym, ¿e szabat jest wspólnym dobrem wszystkich wspomnia³ równie¿ Jezus,
kiedy powiedzia³: “Szabat jest ustanowiony dla cz³owieka” (Mk 2,27). Szabat bowiem nie tylko pozwala odpocz¹æ, ale scala równie¿ rodzinê i jednoczy lud Bo¿y.
W staro¿ytnych czasach mia³ wiêc jednoczyæ lud i sprzyjaæ utworzeniu wspólnoty
narodowej. Dlatego te¿ o œwiêceniu szabatu mówi¹ prawie wszyscy prorocy (Neh
13,15-22; Iz 56,6-7; 58,13-14; Jer 17,19-27; Ez 20,12,20; Am 8,5). Krótko mówi¹c,
jeœli szabat naprawdê poœwiêcony jest Bogu – staje siê duchowym b³ogos³awieñstwem dla wszystkich, którzy zbli¿aj¹ siê do Niego (Iz 58,13-14).
Czy nie jest jednak tak, ¿e Jezus zniós³ prawo szabatu?
Przeciwnie! Jezus powiedzia³ bowiem: “Nie mniemajcie, ¿e przyszed³em rozwi¹zaæ [znieœæ] zakon albo proroków; nie przyszed³em rozwi¹zaæ, lecz wype³niæ.
Bo zaprawdê powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota,
ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, a¿ wszystko to siê stanie” (Mt 5,17-18).
Takie samo stanowisko zaj¹³ ks. W. Zaleski, który pisa³:
“Nie ma ani jednej wzmianki w Ewangeliach, ¿eby Pan Jezus ³ama³
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przepisy Prawa odnoœnie do nakazanego spoczynku w szabat. Natomiast
posiadamy szereg przyk³adów œwiadcz¹cych, ¿e Pan Jezus zachowywa³ przepisy
szabatu i bra³ udzia³ w zwyczajowych nabo¿eñstwach w synagogach. “I przyby³ do
Nazaretu (…), a wed³ug zwyczaju wszed³ w szabat do synagogi, i powsta³, aby
czytaæ. I podano Mu ksiêgê Izajasza Proroka” (£k 4,16; por. Mt 12,8; £k 13,10)
(tam¿e, s. 199).
Jak widaæ, Jezus nie zniós³ prawa szabatu, co wyraŸnie przyznaje wielu katolickich teologów. Co wiêcej – jak stwierdzi³ biskup Stanis³aw Adamski – “Pan
Jezus nie tylko nie zniós³ przykazania o œwiêceniu dnia sobotniego, lecz owszem
zatwierdzi³ je i wype³ni³, a tylko oczyœci³ dzieñ Bogu poœwiêcony od nalecia³oœci
i ma³ostkowych postanowieñ faryzeuszów” (“Goœæ Niedzielny”z 22 luty 1923 r.).
Czy szabatu nie znieœli jednak aposto³owie?
W “Nauce Bo¿ej” ks. Zaleskiego czytamy:
“Nie wiemy, czy aposto³owie otrzymali jakieœ specjalne instrukcje od Pana
Jezusa co do szabatu. Prümmer twierdzi otwarcie: «Wydaje siê, ¿e w pierwszych czasach aposto³owie udawali siê do œwi¹tyni, aby oddaæ chwa³ê
Bogu nie w niedzielê, ale w sobotê». Powo³uje siê on przy tym na œwiadectwo
Dziejów Apostolskich – 3.1; 5.12” (s. 200).
W innym miejscu tej ksiêgi czytamy:
“A Pawe³ i jego towarzysze (…) dotarli do Antiochii Pizydydyjskiej. A w dzieñ
szabatu weszli do synagogi i usiedli. Po odczytaniu ustêpów z zakonu i proroków,
zwrócili siê do nich prze³o¿eni synagogi, mówi¹c: Mê¿owie bracia, je¿eli macie
coœ do powiedzenia ku zbudowaniu ludu, mówcie. Powsta³ wiêc Pawe³ (…). A gdy
opuszczali synagogê, prosili ich, aby w nastêpny szabat opowiedzieli im znowu
o tych sprawach (…). A w nastêpny szabat zebra³o siê prawie ca³e miasto, aby
s³uchaæ S³owa Bo¿ego” (Dz 13.13-16,42,44, por. Dz 16.13; 17.1-3).
Z przytoczonego fragmentu wynika, ¿e Pawe³ i jego towarzysze – podobnie
jak aposto³owie – brali aktywny udzia³ w nabo¿eñstwach sobotnich w synagogach. Co wiêcej, mimo zainteresowania uczestników, Pawe³ nie zwo³a³ zgromadzenia w niedzielê, ale czeka³ do nastêpnego szabatu. W Koryncie czyni³ tak
przez pó³tora roku (Dz 18.4,11).
Zreszt¹, ¿e po zmartwychwstaniu Jezusa nie zmieniono œwiêcenia szabatu na
niedzielê, œwiadczy równie¿ fakt, i¿ nawet uczniowie apostolscy zachowywali szabat.
“Œw. Ignacy Mêczennik w Liœcie do Filipian pisze: «Kto by poœci³ w niedzielê lub w sobotê, za wyj¹tkiem Wielkiej Soboty, ten jest zabójc¹ Chrystusa». Pisze
on przeciw gnostykom, którzy chcieli sobotê odrzeæ z charakteru dnia œwiêtego.
Z tekstu tego wynika, ¿e uczniowie apostolscy nadal obchodzili sobotê
jako dzieñ œwiêty” (W. Zaleski, tam¿e, s. 200).
Chocia¿ z listu Ignacego wynika, ¿e honorowa³ on równie¿ niedzielê, któr¹
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bezpodstawnie nazywa³ “Dniem Pañskim”, to jednak nie odwa¿y³ siê on przenieœ
œwiêtoœci szabatu z soboty na niedzielê. Przeciwnie, sprzeciwia³ siê tym, “którzy
chcieli sobotê odrzeæ z charakteru dnia œwiêtego”.
Ale nie tylko uczniowie apostolscy zachowywali szabat, czynili to bowiem
równie¿ chrzeœcijanie w póŸniejszych wiekach, z tym ¿e coraz czêœciej – wbrew
Biblii – akcentowano ju¿ œwiêtoœæ niedzieli. W dziele ks. W. Zaleskiego czytamy:
“Koœció³ kieruj¹c siê tradycj¹ apostolsk¹ pocz¹tkowo jako dni œwiête
obchodzi³ sobotê i niedzielê.* Widzimy to najlepiej z przytoczonego tekstu œw.
Ignacego. Konstytucje Apostolskie nakazuj¹, aby s³u¿ba pracowa³a tylko przez 5 dni,
a sobota i niedziela by³y wolne od pracy (Konst. Ap. 8,3).Wiemy jednak, ¿e ju¿ od
V wieku w Rzymie, w Hiszpanii, i gdzie indziej zaczêto wprowadzaæ post w soboty
jako wigilie niedzieli. Lecz dopiero w VIII wieku sobota staje siê dniem powszednim, dniem pracy, a jedynie niedziela dniem spoczynku. Wreszcie
sobór florencki w r. 1441 wyda³ formalny zakaz obchodzenia soboty jako
dnia œwiêtego (Denz. 712). Jak wiêc widzimy, sobota jako dzieñ œwiêty d³ugo
jeszcze w Koœciele cieszy³a siê uprzywilejowanym miejscem” (tam¿e, s. 200-201).
Wielu uwa¿aj¹cych niedzielê za dzieñ œwiêty, nie wie równie¿ o tym, ¿e pierwsze zarz¹dzenie, które nakazywa³o, aby w czcigodny dzieñ s³oñca – jakim w Cesarstwie Rzymskim by³a niedziela – powstrzymaæ siê od wszelkiej pracy, wyda³
cesarz Konstantyn Wielki (7 marzec 321 r.). Poza tym nie jest te¿ prawd¹ – jak
niektórzy twierdz¹ – ¿e Konstantyn uczyni³ to, aby zadoœæuczyniæ proœbom chrzeœcijan. Zaprzecza temu bowiem nawet teolog katolicki, ks. Bogus³aw Nadolski,
który pisze:
“Jaki by³ stosunek do odpoczynku niedzielnego? Wspó³czesne badania wyraŸnie
potwierdzaj¹, ¿e chrzeœcijanie nie odnieœli siê z entuzjazmem do cesarskiego zarz¹dzenia o odpoczynku niedzielnym, zachowuj¹c wyraŸn¹ rezerwê. Chrzeœcijanie obawiali siê, by odpoczynek nie by³ okazj¹ do lenistwa czy grzesznych rozrywek. Powodem tego by³ tak¿e kult s³oñca, tak silnie akcentowany w zarz¹dzeniu Konstantyna. W³¹czenie siê wiêc w niedzielê w ogólne œwiêtowanie mog³o byæ uwa¿ane za popieranie tego kultu. Jeszcze Benedykt w VI
w. nakazywa³ pracê w niedzielê” (Liturgika t. II, str.42).
A zatem o tym, ¿e to w³aœnie sobota, a nie niedziela, jest najstarszym i jedynym cotygodniowym œwiêtem, katoliccy teologowie wiedz¹ bardzo dobrze. Jeden z nich napisa³ nawet:
“Jeœli protestanci twierdz¹, ¿e uznaj¹ tylko Bibliê, to œwiêtuj¹c niedzielê, zaprzeczaj¹ temu, gdy¿ w Biblii nie ma wcale mowy o œwiêceniu niedzieli, tylko o œwiêceniu
szabatu” (Ks. prof. Franciszek Spirago, Katolicki Katechizm Ludowy”, t. I, s. 38).
Nic dodaæ, nic uj¹æ. Szkoda tylko, ¿e wielu protestantów przy³¹czy³o siê do
tych, “którzy – jak to pisa³ œw. Ignacy – chcieli sobotê odrzeæ z charakteru dnia
œwiêtoœci”. Biblia ostrzega:
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“Nie przy³¹czaj siê do wiêkszoœci ku z³emu i nie sk³adaj w spornej sprawie
œwiadectwa za wiêkszoœci¹, by ³amaæ prawo” (Wj 23.2).
Jak wobec tego rozumieæ niektóre wypowiedzi ap. Paw³a?
Otó¿ nie umniejszaj¹c wartoœci listów ap. Paw³a, przede wszystkim zawsze
musimy pamiêtaæ o tym – po pierwsze – co ju¿ zosta³o powiedziane, czyli kto
ustanowi³ prawo szabatu oraz jak postêpowa³ i czego uczy³ Jezus (Mt 5,17-20);
po drugie zaœ – co jest pierwszorzêdnym Ÿród³em objawienia Bo¿ego (2 Tm
3,16) oraz jak postêpowali aposto³owie, uczniowie apostolscy i chrzeœcijanie
pierwszych wieków.
Po drugie – nigdy nie mo¿na wyrywaæ s³ów Paw³a z kontekstu i pomijaæ rozró¿nieñ kontekstu (2 P 3,15-16).
Po trzecie – zawsze nale¿y pamiêtaæ, ¿e Pawe³ wystêpowa³ przeciwko pojmowaniu Prawa jako systemu zbawienia z uczynków, a nie samemu Prawu (Rz
3,20,31; 7,7,12, 14). Z jednej strony naucza³, ¿e zbawieni jesteœmy z ³aski, a nie
z uczynków; z drugiej jednak strony podkreœla³, ¿e jesteœmy stworzeni do dobr ych uczynków (Ef 2,8-10; 2 Kor 5,17). Pawe³ uczy³ wiêc dok³adnie tego
samego, czego ucz¹ nas ju¿ pierwsze s³owa Dekalogu (Wj 20,2). Innymi sowy,
Pawe³ podkreœla³, ¿e w Chrystusie Panu umarliœmy ju¿ dla legalistycznego podejœcia do Prawa (jesteœmy te¿ wolni od przekleñstwa Prawa), aby przestrzegaæ
go w Duchu i Prawdzie, w odpowiedzi na Bo¿¹ ³askê i mi³osierdzie.
Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e Prawo jest zwierciad³em, w którym widzimy, jacy
jesteœmy (Jk 1,23-25). Okreœla grzech (Rz. 7,7; 1 J 3,4).
Czy jednak poni¿sze teksty nie godz¹ w szabat?
Gal 4,8-11. Fragment ten nie obala szabatu. Przypomnijmy, ¿e Pawe³ pisa³
ten list g³ównie do wierz¹cych pochodzenia pogañskiego, a wiêc do ludzi, którzy
“dawniej nie znali Boga i s³u¿yli tym, którzy z natury bogami nie s¹” (w. 8). Bior¹c
pod uwagê wszystko to, co wy¿ej zosta³o powiedziane, Pawe³ nie móg³ mieæ tu na
myœli szabatu i innych biblijnych œwi¹t, lecz zagro¿enia wynikaj¹cego z pogañskoastrologicznego œwiata, w którym równie¿ zachowywano okreœlone dni, etc.
Kol 2,16-17. Równie¿ w tych tekstach kontekst wskazuje na herezjê, a konkretnie na herezjê gnostyck¹. Wynika to z obcego Biblii rygoryzmu ¿ywieniowego oraz oddawania czci anio³om (w.18). Pod³o¿em tej herezji by³y co prawda
i œwiêta biblijne (zachowywane w sposób legalistyczny), ale równie¿ i nauki ludzkie (w. 22-23). Pawe³ nie wystêpowa³ wiêc przeciw samym œwiêtom (tym bardziej
¿e one wci¹¿ s¹ cieniem rzeczy przysz³ych), co legalistycznemu traktowaniu ich
i zestawieniu ich z obcymi elementami. Poza tym, w tekœcie chodzi o szabaty
cieniowe, a nie cotygodniowe!
Rz 14,5-6. Z kolei w tym fragmencie, ani jedno s³owo nie wskazuje, ¿e
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Pawe³ pisa³ o szabacie!
Podsumowuj¹c, Biblia jasno okreœla cel szabatu. Po pierwsze – ma on upamiêtniaæ dzie³o stworzenia (Wj 20,11; Ps 111,4) i s³u¿yæ czci Boga (Iz 58,13-14).
W pierwszej kolejnoœci jest to bowiem szabat Jahwe, dzieñ, który On sam wyró¿ni³, uczyni³ œwiêtym i pob³ogos³awi³ (Rdz 2,1-3; 1 Krn 17,27; Koh 3,14). Po drugie
zaœ – szabat ustanowiony jest dla cz³owieka, czyli ¿e jest on Bo¿ym darem dla
wszystkich, chocia¿ prawdziwym b³ogos³awieñstwem staje siê on dla nas dopiero
wtedy, kiedy poœwiêcamy go Bogu (Wj 23,12; Iz 56,6-7; Mk 2,27).
Zatem, postêpujmy za przyk³adem przede wszystkim naszego Zbawiciela
(1 J 2,6) i Jego uczni, ale równie¿ takich postaci, jak Rut, która powiedzia³a: “Lud
twój – lud mój, a Bóg twój – Bóg mój” (1,16) oraz za przyk³adem Rekabitów, którzy
chocia¿ nie byli Izraelitami, lecz Kenitami, okazali siê bardziej wierni swojemu ojcu
i Bogu Izraela ni¿ naród wybrany (Jr 35,6-10). Krótko mówi¹c, niech “to, co s³yszeliœcie od pocz¹tku pozostanie w nas. Je¿eli pozostanie w nas to, co od pocz¹tku s³yszeliœcie, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu” (1 J 2,24). Poza tym Biblia mówi: “Co
œlubowa³eœ [na co powiedzia³eœ “Amen!”], to wype³nij!” (Koh 5,3).
Boles³aw Parma
*Niedziela nie wywodzi siê z tradycji apostolskiej, ale póŸniejszej. Autor sam
przecie¿ pisa³, ¿e aposto³owie zachowywali szabat.

“Niechaj nie oddala siê ksiêga tego zakonu od twoich ust, ale
rozmyœlaj o niej we dnie i w nocy, aby œciœle czyniæ wszystko, co w niej
jest napisane, bo wtedy poszczêœci siê twojej drodze i wtedy bêdzie ci
siê powodzi³o” (Joz 1,8).

“Szczêœliwy m¹¿, który (…) ma upodobanie w zakonie JAHWEH
i zakon JEGO rozwa¿a dniem i noc¹. Bêdzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydaj¹ce swój owoc we w³aœciwym
czasie, którego liœæ nie wiêdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie siê
(…). Gdy¿ JAHWEH troszczy siê o drogê sprawiedliwych”
(Ps 1,1-3,6).
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NACZELNEGO RABINA POLSKI
– Gdyby nie szabat, to by³bym na pok³adzie tego samolotu – mówi³ na ³amach
izraelskiego dziennika „Jeruaslem Post” naczelny rabin Polski Michael Schudrich.
Rabin przyzna³, ¿e otrzyma³ zaproszenie na pok³ad prezydenckiego Tupolewa i zrezygnowa³ z podró¿y do Katynia tylko dlatego, ¿e wypada³a ona na szabat.
Religijni ¯ydzi tego dnia nie podró¿uj¹. Rabin pamiêta³ na s³owa z Ksiêgi Izajasza,
które mówi¹: “Je¿eli powstrzymasz swoj¹ nogê od bezczeszczenia szabatu, aby
za³atwiaæ swoje sprawy w moim œwiêtym dniu, i bêdziesz nazywa³ szabat rozkosz¹, a dzieñ poœwiêcony Panu godnym czci, i uczcisz go nie odbywaj¹c w nim
podró¿y, nie za³atwiaj¹c swoich spraw i nie prowadz¹c pustej rozmowy, wtedy
bêdziesz siê rozkoszowa³ Panem, a Ja sprawiê, ¿e wzniesiesz siê ponad wy¿yny
ziemi, i nakarmiê ciê dziedzictwem twojego ojca, Jakuba, bo usta Pana to przyrzek³y” (Iz 58,13-14).
Dodajmy, ¿e to nie szabat sam sobie uratowa³ rabina Polski, ale Bóg, który
jest wierny swojemu s³owu!
*****
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Nie to coœ zrobi³
Nie to coœ zrobi³, mój drogi, lecz to coœ dzisiaj zaniedba³,
ból serca sprawi³o ci drogi, gdyœ w mod³ach przed Panem swym czeka³.
Tam s³owa trza by³o pociechy, ten list jeszcze nie napisany;
ten kwiat, który przes³aæ gdzieœ mia³eœ, to boli dotkliwiej ni¿ rany!
Ten kamieñ, co mia³eœ odwaliæ, by brat twój móg³ wyjœæ ju¿ na wolnoœæ;
tej rady serdecznej nie da³eœ – a da³ ci po temu Pan zdolnoœæ;
W poœpiechu nie dotkn¹³eœ tej rêki, nie ukoi³eœ wzburzenia;
zajêty w³asnymi sprawami, nie widzisz bratniego cierpienia.
Trza by³o wyœwiadczyæ przys³ugê, a ca³kiem o tym zapomnia³eœ.
A przecie¿ w ten sposób mo¿liwoœci, by staæ siê anio³em ju¿ mia³eœ.
Te myœli przychodz¹ z wieczora, w mym sercu z bolesnym wyrzutem,
i wtedy budz¹ – po czasie – i smutek, têsknotê i skruchê.
Zbyt krótkie jest ¿ycie, mój drogi, za wiele woko³o ¿a³oœci,
by czekaæ, a¿ bêdzie za póŸno, okazaæ choæ trochê litoœci.
I nie to, coœ zrobi³, mój bracie, lecz to coœ zaniedba³
sprawi³o ból serca ci srogi, gdyœ w mod³ach przed Panem swym czeka³.

*****

Pan Jezus powiedzia³:
“Nie ka¿dy, kto do mnie mówi: Panie, Panie,
wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten,
kto pe³ni wolê Ojca mojego, który jest w niebie”
(Mt 7,21).
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GRA¯YNA
W³aœnie w którymœ z tych dni, kiedy rozpocz¹³em pracê, zosta³em zaproszony przez seniorkê rodu (mamê Gra¿yny) na kawê do altanki. By³y ju¿ tam obie
panie. Usiad³em wiêc, i po chwili rozpoczê³a siê rozmowa.
Pamiêtam, ¿e poruszy³em temat biblioteki aleksandryjskiej, która istnia³a do 440
r. n.e., i mówi³em o biskupie Cyrylu i konflikcie pomiêdzy nim, a ostatnim dyrektorem
tej biblioteki, którym by³a kobieta o nazwisku Hypatia. Konflikt by³ do tego stopnia
ostry, ¿e wierni – zwolennicy biskupa – spalili ca³¹ bibliotekê, a po nied³ugim czasie
pochwycili równie¿ Hypatiê i pozbawili j¹ ¿ycia, rozrywaj¹c j¹ na strzêpy.
Kiedy mówi³em o tym, jak królowie greccy z dynastii Ptolemeuszy dbali o tê
bibliotekê, w s³owo wesz³a mi mama Gra¿yny (wtedy nie wiedzia³em dlaczego)
i powiedzia³a: – “Królowie egipscy”. “O tak, egipscy” – poprawi³em siê, i ci¹gn¹³em moj¹ opowieœæ o tym, ¿e w bibliotece tej znajdowa³y siê ró¿ne ksiêgi: naukowe, poetyckie i historyczne. Królowie egipscy wydawali bowiem bajoñskie sumy,
aby sprowadziæ ka¿dy podstawowy egzemplarz. Dawali nawet olbrzymie sumy
w zastaw krajom, z których wypo¿yczali dzie³a literackie (oryginalne wydania),
po czym rezygnuj¹c z zastawów gromadzili coraz wiêkszy ksiêgozbiór. Niestety,
czas pokaza³, ¿e daremnie, bo biblioteka zosta³a spalona.
Chyba nastêpnego dnia m³ody gospodarz zwróci³ siê do mnie zapewniaj¹c, ¿e
mama jest bardzo uradowana z wczorajszej rozmowy, a kiedy dowiedzia³em siê
kim jest jego mama, uœwiadomi³em sobie, ¿e nawet nie wiedzia³em, i¿ robiê wyk³ad z historii kobiecie, która ukoñczy³a historiê na Uniwersytecie Jagielloñskim
w Krakowie. Ponadto ca³e ¿ycie pracowa³a jako nauczycielka historii.
Kiedy póŸniej wraca³em myœlami do tej sceny w ogrodzie, wyobra¿a³em sobie, ¿e gdyby ktoœ kto zna pani¹ profesor przypatrywa³ siê nam, móg³by pomyœleæ: “No tak, znowu kogoœ egzaminuje. Tylko dlaczego ten spóŸniony uczeñ jest
w ubraniu roboczym?”
Nie by³ to jednak koniec naszych rozmów, a wpl¹tywane w nie w¹tki ewangelii
sprawi³y, ¿e gdy mama Gra¿yny zabra³a g³os, to powiedzia³a, parafrazuj¹c jej wypowiedŸ: – “Moja córka nie jest pozbawiona opieki od pañstwa, a ja jako emerytka
mam sta³¹ p³acê. Pismo Œwiête czytam rzadko i nie wg³êbiam siê w jego treœæ. Po
prostu ¿yjê, prowadzê ¿ycie w sposób zachowawczy”.
I tutaj nast¹pi³o milczenie, a ja czu³em, ¿e muszê coœ odpowiedzieæ na jej
stwierdzenie. Ale co odpowiedzieæ? Z pocz¹tku nie martwi³em siê, bo przecie¿
mamy ewangeliczne zapewnienie: “Nie troszczcie siê, jak i co macie mówiæ; albowiem bêdzie wam dane w tej godzinie, co macie mówiæ. Bo nie wy jesteœcie tymi,
którzy mówi¹, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was” (Mt 10.19-20).
Tak wiêc czeka³em na podpowiedŸ. Mija³y sekundy. Czu³em, ¿e za chwilê
zamieni¹ siê w minuty, a mnie nic nie przychodzi³o do g³owy. Zastanawia³em siê,
jak wp³yn¹æ na zmianê tego – jak to sama powiedzia³a – zachowawczego sposobu
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¿ycia. Jak zmieniæ je na ¿ycie w pe³nej ewangelii.
Zaczyna³em siê ju¿ niepokoiæ i wtedy w duchu zawo³a³em: “Panie mój, ratuj!
Powiedz mi, co mam mówiæ”.
Nim skoñczy³em wo³aæ, ju¿ wiedzia³em, bo On mi w³aœnie przypomnia³. Zwróci³em siê zatem do mej rozmówczyni i jestem przekonany, ¿e Gra¿yna, która
siedzia³a obok, równie¿ na swój sposób rozumia³a, co siê mówi.
Pamiêtam, jak przy którymœ spotkaniu zagadn¹³em: – “A gdyby tak Gra¿ynka
przemówi³a, co by nam wtedy powiedzia³a?”
Po tych s³owach, oboje, ja i jej mama, popadliœmy w zadumê.
Ale wróæmy do tego momentu, kiedy to Pan podpowiedzia³ mi, co mam dalej
mówiæ. Otó¿ rozpocz¹³em opowieœci¹, jak to kiedyœ pojecha³em na robotê do
Gocza³kowic do pewnej wdowy, której m¹¿ – lekarz – 5 lat wczeœniej zmar³. Pamiêtam, jak wspomina³a go ze ³zami w oczach. Ich dom z zewn¹trz (architektonicznie) wyraŸnie ró¿ni³ siê piêknym stylem. Owa wdowa mówi³a zaœ, ¿e ka¿da
ceg³a przechodzi³a przez ich rêce. Rozk³adaj¹c je, mówi³a: – “Te rêce zbudowa³y
ten dom, który zawsze by³ pe³en ludzi. Teraz zaœ jestem sama, bo dzieci siê
po¿eni³y, pobudowa³y swoje domy, a ja ten olbrzymi dom ledwo utrzymujê.
W domu tym nie mia³em du¿o pracy, mo¿e na jak¹œ godzinkê. Ale trzeba by³o
przejœæ do kilku pomieszczeñ, których by³o tak wiele, ¿e nawet na moment siê
zgubi³em. Pamiêtam jednak, ¿e w pokoju sto³owym by³a biblioteczka zastawiona
ksi¹¿kami, która przyci¹gnê³a moj¹ uwagê. To, co jednak najbardziej mnie zaskoczy³o, to fakt, ¿e na “honorowym” miejscu, widocznym z ka¿dej czêœci pokoju,
zobaczy³em Bibliê w przek³adzie Brytyjskiego Towarzystwa Biblijnego. Co wyró¿nia³o tê ksiêgê od innych? Otó¿ jako jedyna spoœród ksi¹¿ek by³a ona nadal we
folii .W tym momencie zapyta³em pani¹ tego domu: – “Widzê, ¿e lubi pani czytaæ”.
– “O tak, i to bardzo” – odpowiedzia³a. Zapyta³em wiêc – “A co pani czyta?” –
“Teraz czytam o wykopaliskach w Ziemi Œwiêtej. Polecam tê lekturê”. I zaczê³a
zachwalaæ i zachêcaæ mnie do przeczytania tej ksi¹¿ki. Natychmiast wiedzia³em,
¿e po tej mini robocie usi¹dziemy razem prawdopodobnie przy herbatce, i wtedy
zachêcê j¹ do szukania Boga Wszechmog¹cego. Jest praca zwyk³a, bêdzie praca
dla Pana. I tak siê sta³o, ¿e stara³em siê dotrzeæ do serca tej kobiety i poruszyæ jej
umys³. Zada³em jej pytanie: – “Czy Pan Bóg b³ogos³awi³ jej w jej ¿yciu?” Po krótkim namyœle odpowiedzia³a: – “O tak, niczego mi nie brakowa³o. M¹¿ by³ lekarzem, wiêc pieniêdzy zawsze by³o wystarczaj¹co du¿o. Równie¿ dzieci by³y zdrowe i pokoñczy³y szko³y, po¿eni³y siê, pobudowa³y swoje domy. Nigdy nie by³am
g³odna, odzienia te¿ nie brakowa³o – tak, Pan Bóg mi b³ogos³awi³”. – “Piêknie
o tym s³uchaæ” – odpar³em. Wobec tego zadam pani drugie pytanie: – “A co pani
zrobi³a dla tego Pana Boga?” Kobieta zbiera³a myœli, ale nic nie odpowiedzia³a, bo
najwidoczniej nie umia³a odpowiedzieæ na to pytanie. Wtedy ja zacz¹³em mówiæ: –
“Sama pani przed chwil¹ powiedzia³a, ¿e wiele od Niego otrzyma³a, ¿e wielce pani
dom b³ogos³awi³, mo¿e nawet bardziej od innych. A ja zobaczy³em u pani w biblioteczce Pismo Œwiête, Jego S³owo, a pani nawet nie zajrza³a do œrodka, bo jeszcze
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jest we folii. To znaczy, ¿e pani nigdy nie czyta³a Jego S³owa. I wtedy zaczê³a siê
t³umaczyæ: – “No bo nie mia³am czasu, musia³am budowaæ dom, wychowywaæ
dzieci, by³am zajêta gotowaniem i sprz¹taniem, ale od dziœ na pañskie s³owo zacznê czytaæ”. Aby jeszcze bardziej j¹ zachêciæ doda³em: – “To dobrze, bo Biblia to
list polecony od Boga do nas”.
Kiedy opowiedzia³em o tym zdarzeniu, zapad³o g³uche milczenie, gdyby nie
to, ¿e Gra¿ynka do³¹czy³a siê do dyskusji, te dwa s³owa, w³aœciwie jedno bumbum. Kiedy pytaj¹co spojrza³em na jej mamê i zagadn¹³em: – “Co znaczy, to bumbum?” – dowiedzia³em siê, ¿e ona mnie tak nazywa.
Spotkaliœmy siê znowu po dwóch dniach, bo by³a ³adna pogoda i Gra¿yna
z mam¹ mog³y wychodziæ do ogrodu, i wtedy dowiedzia³em siê jak g³êboko poruszy³y jej mamê te s³owa o liœcie poleconym od Boga i jak przeszuka³a ca³e piêtro,
ca³y strych, aby znaleŸæ Bibliê, a nastêpnie zacz¹æ j¹ czytaæ. Jeszcze kilka razy
spotkaliœmy siê w altance na kawie rozmawiaj¹c o S³owie Bo¿ym.
W kolejnej rozmowie zwróci³em uwagê na Przypowieœci Kaznodziei Salomona,
który napisa³: “Pamiêtaj o swoim Stwórcy w kwiecie swego wieku, zanim przyjd¹
z³e dni i zbli¿¹ siê lata, o których powiesz: Nie podobaj¹ mi siê. Zanim siê zaæmi
s³oñce i œwiat³o, ksiê¿yc i gwiazdy, i znowu powróc¹ ob³oki po deszczu, a s¹ to dni,
gdy bêd¹ dr¿eæ stró¿e domowi i uginaæ siê silni mê¿owie, gdy ustan¹ w pracy m³ynarki, bo ich bêdzie za ma³o, a wygl¹daj¹ce oknami bêd¹ zamglone” (12,1-3).
Zachwycaliœmy siê poetyckim jêzykiem króla Salomona, jak to w przenoœni
opisywa³ wiek póŸnej staroœci cz³owieka. Zastanawialiœmy siê, co znacz¹ kolejne
przenoœnie, a ja wspomnia³em brata w Chrystusie, Zygmunta, ¿e on wie, co znacz¹
wszystkie przenoœnie, jak siê je t³umaczy na jêzyk zrozumia³y i co Salomon mia³
na myœli, gdy napisa³ o m³ynarkach.
Kiedy rozszyfrowaliœmy tekst biblijny, wybuchliœmy œmiechem. To rozwa¿anie przynios³o nam wiele radoœci i kiedy wróci³a do domu z pracy synowa mej
rozmówczyni, to prawie w progu j¹ pyta³a: – “Czy wiesz, co to s¹ stró¿e domowi,
albo co to s¹ m³ynarki?” Zanim zaœ cokolwiek synowa zd¹¿y³a odpowiedzieæ,
pytaj¹ca sama odpowiedzia³a.
Patrz¹c na to z boku widzia³em wielk¹ radoœæ w sercu tej kobiety ze S³owa
Bo¿ego i radowaliœmy siê razem. Pomyœlicie, ¿e ja tam nic nie robi³em a tylko
przy kawie prowadzi³em rozmowy. Jednak ja wiêcej czasu spêdzi³em przy pracy
i kiedy by³o zrobione ju¿ jakieœ 90 procent roboty i przyst¹pi³em do montowania
nowego pieca centralnego ogrzewania wêglowego, w miejsce starego, który od
mo¿e 15 lat ogrzewa³ ten dom, a sta³ zamontowany w piwnicy, i kiedy zabra³em sie
do ³¹czenia pieca z rurami, wychodzi³ mi istny wêze³ gordyjski, czyli problem nie
do rozwi¹zania. Brakowa³o mi miejsca, tym bardziej ¿e obok na œcianie wisia³
jeszcze jeden nowiutki piec gazowy. Nie mog³em wiêc sobie poradziæ z tym k³êbowiskiem rur, chocia¿ w myœlach ³¹czy³em i obmyœla³em, jak to zrobiæ, ale ci¹gle
brakowa³o miejsca.
Mam jednak zwyczaj rano budziæ siê wczeœniej, i zwykle wtedy rozwi¹zujê w³a25
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œnie takie problemy. Nazajutrz, le¿¹c jeszcze, myœla³em nad problemem. Minê³o pó³
godziny, trzeba wstawaæ, a ja mimo wysi³ku nie znalaz³em sposobu po³¹czenia tych
rur. Wêze³, który by powsta³, przera¿a³ mnie, pomyœla³em jednak, ¿e jak bêdê na
miejscu, to mo¿e sprawê rozwi¹¿ê. I kiedy ju¿ wszystkie inne roboty zrobi³em i pozosta³o do zrobienia tylko pod³¹czenie tego nieszczêsnego pieca, stoj¹c bezradnie na
schodach w piwnicy przysz³a ta myœl: zawo³aj do Boga. Wtedy w duchu zawo³a³em: –
“Bo¿e mój i Ojcze, jak mam to zrobiæ?” Nim skoñczy³em wo³aæ, ju¿ wiedzia³em, bo On
mi podpowiedzia³ w myœlach, które w tym samym momencie powsta³y w moim
umyœle. Zauwa¿y³em, ¿e kiedy Bóg coœ daje, to chocia¿ bez podpisu, my po prostu
wiemy, ¿e to otrzymaliœmy od Niego. Wtedy moje kroki skierowa³y siê na parter
i zwróci³em siê do m³odej gospodyni, ¿e znalaz³em niesamowite rozwi¹zanie problemu z piecem. –“Jakie?” – zapyta³a. Ja na to, ¿e piec przeniesiemy do piwnicy obok. To
rozwi¹zanie spodoba³o siê wszystkim domownikom i ja ju¿ nie mia³em ¿adnego problemu z pod³¹czeniem rur, bo tam by³o doœæ miejsca.
No w³aœnie jeszcze to, na samo wspomnienie ³zy zwil¿aj¹ moje oczy, patrz¹c
na twarz Gra¿yny zauwa¿y³em, ¿e coœ wêdruje po jej policzkach, dooko³a lica, to
znów przeskakuje z policzka na policzek, to dooko³a twarzy, nie sposób nie zauwa¿yæ – by³a to okreœli³bym radoœæ, która mówi³a bez s³ów, o tu, tu jestem,
a teraz tu, czegoœ podobnego jeszcze nigdy nie widzia³em. Na pytanie: – “Gra¿ynko, cieszysz siê?” – mocno kiwa³a g³ow¹ z wielkim uœmiechem na twarzy. Nie,
nigdy jeszcze czegoœ takiego nie widzia³em, by³o to coœ tak bardzo osobliwego,
bo niespotykanego wœród ludzi, tak bardzo przyci¹gaj¹cego uwagê, jak echo w górach, moje serce patrz¹c na to podskakiwa³o z radoœci. A jej mama, coœ siê z ni¹
dzieje, rano wstaje wczeœniej ni¿ zwykle, zwykle nie sz³o jej obudziæ, do pokoju
ledwo wchodzi³a, a teraz w drzwiach sta³a drabina, a ona przesz³a jak burza. Dodaje, ¿e we mnie musi coœ byæ, abym sprawdzi³ swe zdolnoœci i pokazuje na moje
rêce. Ja na to, ¿e to nie ode mnie, ale Bóg, w którego wierzê, On to sprawia – nie
wiedzia³a, ¿e wielokrotnie wspomina³em przed Nim Gra¿ynkê. Kiedyœ przechodz¹c przystan¹³em obok i powiedzia³em do Gra¿yny: – “No to, co bêdziemy mówiæ Gra¿ynko?”, a ona odpowiedzia³a ca³ym zdaniem: – “Nie, nie bêdziemy, nie,
nie bêdziemy mówiæ”. I pomijaj¹c sens tego, by³o to najwspanialsze zdanie, jakie
w tamtym czasie us³ysza³em.
Teraz, kiedy od tamtych wydarzeñ minê³o 5 lat, pozosta³y gor¹ce wspomnienia, wydawa³oby siê, ¿e czas osuszy³ ³zy, ale nawet dziœ przychodz¹ takie chwile,
kiedy wracam myœlami do tego, co mnie tam spotka³o i powraca te¿ wzruszenie
i przypominam sobie Gra¿ynkê, jej mamê i pozosta³ych domowników oraz te
rozmowy, te spotkania i t¹ twarz Gra¿ynki, która promieniowa³a radoœci¹… Gdybyœcie kiedyœ byli na £agodnej... Pan Jezus powiedzia³: “IdŸcie tedy i czyñcie
uczniami wszystkie narody (…), ucz¹c je przestrzegaæ wszystkiego, co wam powiedzia³em. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni a¿ do skoñczenia œwiata”
(Mt 28, 19-20).
Czechowice-Dziedzice 17.06.2010, br. Bogdan J.
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Ze zboru w Skoczowie
W szabat dn. 2 stycznia mieliœmy mi³e odwiedziny braterstwa z Ukrainy i brat
g³osi³ kazanie na temat wielkich dzie³ Bo¿ych, które Pan Bóg czyni³ i czyni nadal.
T³umaczy³ br. Jan Jureczka.
W ostatni szabat stycznia odwiedzili nasz zbór brt. K. i F. Chodurowie. Brat
Chodura g³osi³ S³owo Bo¿e nawi¹zuj¹c do historii narodu izraelskiego, zburzenia
œwi¹tyni w Jerozolimie oraz czasach koñca œwiata i przyjœcia Pana naszego Jezusa
Chrystusa.
W pierwszy szabat lutego mieliœmy z kolei poszerzone nabo¿eñstwo, które
by³o wielkim b³ogos³awieñstwem dla nas wszystkich, bo goœciliœmy mi³ych braci
i siostry z naszych bratnich zborów, a kazaniami S³owa Bo¿ego us³ugiwali nam
bracia: St. Czepczor, B. Zaj¹c – us³u¿y³ pieœniami, które sam u³o¿y³, B. Jopek i R.
Cichy. Br. Pawe³ Parma odczyta³ bardzo buduj¹cy i przejmuj¹cy wiersz, który
napisa³a s. Agnieszka w czasie swojej choroby i pobytu w klinice, który pozosta³
pami¹tk¹ po niej, jak równie¿ inne jej s³owa przelane na papier.
W kolejny szabat œwiêty w naszym zborze us³ugiwa³ wg. planu br. B. Zaj¹c
i mówi³ na temat zwyciêstwa nad grzechem.
Dnia 10 kwietnia w uroczysty dzieñ œwiêty w naszym nabo¿eñstwie brali udzia³
brt. E. i B. Parmowie. Brat Boles³aw P. budowa³ nas S³owem Bo¿ym, a pieœni¹
us³u¿y³y siostry: E. Parma i K. Stekla.
W kolejny œwiêty dzieñ sabatu – 23 maja – odwiedzi³ nas brat Jan Stekla ze
zboru Nimberge z Niemiec, który mówi³ na wa¿ny temat, aby ka¿dy i zawsze
by³ przygotowany na powtórne przyjœcie naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Dnia 5 czerwca goœciliœmy brt. Zaj¹c, a w dzieñ œwiêty dn. 19 czerwca mieliœmy w zborze uroczyste nabo¿eñstwo okrêgowe. Prze¿ywaliœmy razem bardzo
mi³e, b³ogos³awione chwile wraz z braæmi, siostrami, m³odzie¿¹ i dzieæmi. Bracia
budowali nas S³owami Pisma Œwiêtego. Brat z Ukrainy, którego t³umaczy³ br. J.
Jureczka, mówi³ o jednoœci w rodzinie Bo¿ej. Na temat drogi do Królestwa Bo¿ego g³osi³ br. M. Bujok, a na temat doraŸnych s¹dów Bo¿ych oraz zwyciêskiego
¿ycia w oparciu o proroctwo Habakuka mówi³ br. B. Parma. Pieœni¹ us³u¿y³y nam
siostry: K. Stekla i E. Parma, która te¿ przeczyta³a wiersz pt. “Tam, gdzie ciê
postawi³ Pan”. Po uroczystym nabo¿eñstwie mieliœmy czas na wspóln¹ Agapê,
gdzie mogliœmy jeszcze przebywaæ razem jak i prze¿ywaæ b³ogos³awione popo³udniowe chwile.
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W styczniu przez 3 kolejne sabaty s³uchaliœmy te¿ wyk³adów br. R. Szczypki
z bratniego zboru, który przekazywa³ nam interesuj¹ce dane na temat budowy
i znaczenia starotestamentowej œwi¹tyni i roli kap³añstwa w Nowym Testamencie. Kazaniami S³owa Bo¿ego oraz w prowadzeniu studium biblijnego us³ugiwali
te¿ w zborze bracia: R. Cichy, Józef Bujok, J. Jureczka, E. Stekla, T. Cieœlar, A.
Cieœlar, M. Zbyrowski, Micha³ Vorynka, A. Stekla, M. Cieœlar. Pieœni do nabo¿eñstwa œpiewamy przy akompaniamencie Arlety Stekla na pianinie i br. M. Bujoka
na gitarze. Siostry zaœ przygotowuj¹ co tydzieñ wspólny poczêstunek, a s. Albina
i dzieci udzielaj¹ siê w czytaniu Psalmów, natomiast Arleta S. przygotowuje i odczytuje sprawozdanie z ka¿dego poprzedniego cotygodniowego nabo¿eñstwa.
Za wszystkich i za wszystko jesteœmy naszemu Bogu bardzo wdziêczni w wielkim i cudownym Imieniu Pana Jezusa Chrystusa.
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Ze zboru w Bytomiu
W szabat dnia 8 maja w naszym zborze odby³o siê nabo¿eñstwo okrêgowe,
które prowadzi³ br. B. Jopek. S³owem Bo¿ym us³ugiwali bracia: B. Parma, który
mówi³ o tym, jak poruszaæ i oddzia³ywaæ na ludzi przez modlitwê, podkreœlaj¹c, ¿e
nie zawsze jest wskazane od razu kogoœ napominaæ; zawsze natomiast jest w³aœciwe, aby w modlitwie przynosiæ sprawê Bogu, a On wszystkiemu zaradzi (Rz 8,28).
Nastêpnie us³ugiwa³ br. B. Zaj¹c, który mówi³ o tragedii w Smoleñsku i ba³wochwalstwie Polaków oraz pasterzach, którzy utwierdzaj¹ swych wiernych w tej
martwej religijnoœci. Ponadto S³owem Pañskim dzieli³ siê równie¿ br. B. Jopek,
który nawi¹zywa³ do tekstów Ewangelii zachêcaj¹cych nas do wiary i czujnoœci.
Wierszem do refleksji pobudzi³a nas s. E. Parma.
Po nabo¿eñstwie tradycyjnie ju¿ odby³a siê chrzeœcijañska agapa, której towarzyszy³y ¿ywe dyskusje i œwiadectwa o tym, jak wielkich rzeczy w naszym ¿yciu
dokona³ Bóg. Chwa³a Mu za wszystko!
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Ze zboru w Wodzis³awiu Œl.
W ostatnim kwartale byliœmy sami, jako wspólnota rodzinna. Rozwa¿aliœmy
g³ównie przes³anie ksiêgi Apokalipsy, czyli Objawienia, jakie Jan otrzyma³ podczas zes³ania na wyspê Patmos. Jak wiadomo jest to ksiêga prorocka, która mówi
o zwyciêstwie Chrystusa nad wszelkim z³em, przez co zachêca równie¿ nas do
wytrwa³oœci a¿ do samego koñca. Z listów do siedmiu zborów ma³oazjatyckich,
które rozwa¿aliœmy (2,1-3,22), wynika, ¿e pierwotna gorliwoœæ wiernych znacz¹co os³ab³a ju¿ pod koniec pierwszego wieku. Dlatego te¿ ka¿dy z tych listów
przypomina – równie¿ nam – ¿e wszelkie dobra duchowe zarezerwowane s¹
wy³¹cznie dla zwyciêzców. Z tej prawdy wynika zaœ, ¿e nigdy nie nale¿y siê za³amywaæ, ale wci¹¿ œwiadczyæ o Chrystusie, aby i o nas mo¿na by³o kiedyœ powiedzieæ jak czytamy w œrodkowej czêœci tej ksiêgi: “A oni zwyciê¿yli go [diab³a]
przez krew Baranka i przez s³owo œwiadectwa swojego” (12,11).
Boles³aw P.
28

