
Pytania odnośnie sabatu? – Części 1-3 

Często dostaję pytania dotyczące sabatu. Jest to poważny problem dla wszystkich, od Adwentystów Dnia Siódmego 

przez chrześcijan „mesjanicznych”, po osoby o pochodzeniu rzymskokatolickim i wielu innych. Przeanalizujmy więc Pismo 

Święte, historię oraz to, co powiedział Jezus i czego nauczają listy Nowego Testamentu, i zastosujmy to wszystko w 

naszym życiu. 

Pierwszą rzeczą, którą należy zrozumieć, jest słowo „sabat” oznaczające „odpoczywać” lub „przestać coś robić, 
zaprzestać”. Już przy historii stworzenia,  siódmego dnia Bóg „zaprzestał”  (nie odpoczął, tak jak to dzisiaj mówimy)  - Bóg 

zaprzestał dalszej pracy. 

Z powodu tego, że jest tak wiele religijnych konotacji słowa ‘sabat’, będę używał go tutaj w znaczeniu „odpoczynek” czy 

też „zaprzestanie”. 

Polecenie dotyczące sabatu: Wyj. 20: 8-11 

„Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego 

dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój 

sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach 

uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień 

sabatu i poświęcił go.” 

Dzień odpoczynku był dniem poświęconym rodzinie, jak widać w Kapł. 23:3 dzień odpoczynku został nazwany „świętym 

zgromadzeniem”. Spotkanie rodziny, aby wspólnie spędzić dzień, było święte. Nie ma żadnego nakazu, aby ten dzień stał 

się dniem, który się celebruje. Jest to zaledwie dzień wolny dla rodziny, aby cieszyła się własną społecznością i należy go 

uważać za święty, ponieważ naśladujemy naszego Boga, który także 7 dnia zaprzestał pracy. 

Pewien trop... 

Widzimy, że dzień odpoczynku był przede wszystkim dniem, który rodzina spędzała razem i że Bóg nazwał go świętym. 

Można to odnieść do nowotestamentowego świętowania zgromadzenia Bożej rodziny. W Dz. 2:42 jest powiedziane, że 

ich spotkania były dość proste: „ I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.” 

Społeczność w realiach Nowego Testamentu jest święta, gdyż jest to społeczność przede wszystkim z rodziną wg. 

własnej krwi, a następnie z rodziną połączoną krwią Jezusa. Takie spotkania są odpoczynkiem, sabatowym spotkaniem 

rodzinnym. Zgromadzenie domu Bożego jest  odprężającym wydarzeniem, gdy świętujemy rodzinę oraz naszego Pana, 

którego przykład naśladujemy. 

W tradycyjnym kościelnym myśleniu ‘społeczność’ jest traktowana jako jakaś refleksja, a nie jako rzecz równoznaczna z 

nauczaniem, jedzeniem i modlitwą. W tradycyjnym, kościelnym myśleniu ‘społeczność’ to coś, co się robi po 

nabożeństwie, gdy pije się kawę i herbatę w kościelnej kawiarence. 

W kulturze królestwa gościnność i związana z nią społeczność są częścią jego struktury. Jesteśmy również powołani do 

społeczności Pana Jezusa. (I Kor. 1:9). „Koinonia” jest używana jak jakiś program czy coś do osiągnięcia, gdy w 

rzeczywistości jest to częścią tego, kim jesteśmy – szukamy własnych krewnych. Jedzenie, wspólnota, modlitwa, 

nauczanie i dzielenie się — to właśnie robi rodzina. 

Wg nowotestamentowego myślenia społeczność jest święta i można ją wywieść bezpośrednio z nakazu, aby zachowywać 
dzień odpoczynku z rodziną. Widzimy to np. w  Wyj. 20:8-11 i Kapł. 23:3. W obu tych fragmentach Bóg nazywa rodzinny 

dzień odpoczynku „świętym zgromadzeniem”. Nadajmy zatem taką samą wartość naszym wspólnym zgromadzeniom jak 

patrzył na nie Pan. 

Wracając do głównego punktu… w jaki sposób zaczęto święcić sobotę? 

W Starym Testamencie nie ma żadnego Bożego nakazu, aby dzień odpoczynku świętować (sam ten dzień). Jest tam 

tylko mowa o tym, że miał to być dzień rodzinny.  Cotygodniowe spotkania rodzinne były i w dalszym ciągu są uważane 

za święte. To wymaga dyscypliny, aby je zachować. Nikt nie pracuje tego dnia i cała rodzina spędza czas razem robiąc 

coś innego. 

Bóg nakazał Izraelowi przychodzić do świątyni tylko 3 razy do roku, co widzimy Powt.P. 16:16 i Wyj. 23:17: „Trzy razy w 

roku zjawi się każdy mężczyzna z pośród was przed Panem, Bogiem twoim, na miejscu, które wybierze: w Święto 

Przaśników, w Święto Tygodni i w Święto Szałasów, lecz nie zjawi się przed Panem z próżnymi rękami.”  



Wielokrotnie mówiłem tę historię, ale jeszcze raz pokrótce: Mniej więcej w czasach Machabeuszów, około 200-160 

pne, w Izraelu powstał ruch uświęceniowy mający na celu edukację narodu żydowskiego. Byli pod silnym wpływem 

kultury greckiej, która wniosła do społeczności żydowskiej takie rzeczy jak wydarzenia sportowe, teatr, sztukę, literaturę 

itp. 

Z powodu tego, że  Żydzi przychodzili do świątyni w Jerozolimie tylko 3 razy w roku i byli rozproszeni po całej ziemi, nie 

znali Bożego Słowa i Jego dróg. Aby rozwiązać ten problem powstała wtedy grupa nazywająca siebie „oddzielonymi”. W 

każdy dzień odpoczynku organizowali „zgromadzenia” składające się z 10 mężczyzn i rodzin (chłopiec od 13 roku życia 

był uważany za mężczyznę) i robili kopie świętych pism. Ci odseparowani przybywali na te „zgromadzenia”, a kiedy nie 

byli w stanie to uczynić, zgromadzone rodziny na zmianę czytały pisma i dzieliły się  - tak jak to zrobił Jezus w Nazarecie 

w Łuk. 4:17-20. 

Słowo „odłączony” to „faryzeusz”, a słowo „zgromadzenie” to „synagoga”. W ten sposób rozpoczęło się świętowanie dnia 

odpoczynku (sabatu) – jako ruch uświęceniowy w roku 100 pne. Tak więc, kiedy doszło do wydarzeń Pięćdziesiątnicy,  

nowi wierzący po prostu kontynuowali spotkania w domach, tak jak mieli w zwyczaju z tą różnicą, że teraz uznawali 

autorytet apostołów, a nie faryzeuszy. Doprowadziło to do wielkich prześladowań i rozłamu w synagogach. 

Prześladowanie tych, którzy doprowadzali do podziału synagog było tak surowe, że jak czytamy w Dz. 8: 1-2 wszyscy 

uczniowie oprócz apostołów wynieśli się z Jerozolimy do okolicznych obszarów Judei i Samarii. 

Więc możemy odłożyć już na bok.... 

...błędne nauczanie, że to Bóg nakazał czcić dzień odpoczynku, ponieważ On tego nie uczynił. Jedyne co  powiedział, to 

aby ludzie poszli za Jego przykładem, jak stwarzał świat i siódmego dnia zaprzestali pracy. Powinniśmy zrobić to samo. 

To takie proste. Człowiek obdarzony intelektem skoryguje swe wierzenie do Bożego Słowa, jednak znajdą się też tacy, 

którzy powiedzą: „nie mieszaj nam tu jakimiś faktami, ja już jestem ugruntowany w swej wierze” ����. Nie ma nic złego w 

świętowaniu jakiegoś  dnia czy nocy tak długo, jak nie mówimy że to Bóg nakazał swoim świętym spotykać się tego dnia.  

Są ludzie, którzy trzymają się sobotnich spotkań, bo to kochają i nie jest to żaden problem, jeśli tylko nie nauczają 

błędnie, to to Bóg nakazał 

Będziemy kontynuować i zobaczymy jak Paweł radził sobie z ludźmi, którzy upierali się, że ten czy inny dzień jest tym 

świętym dniem. 

+++ 

Skończyliśmy ostatnio stwierdzeniem, że nabożeństwa w sobotę są w porządku tak długo, jak nie znajdzie się ktoś, to 

uprze się, że jest to jedyna właściwa opcja.  Paweł natknął się na ten problem i odniósł się do niego go w Rzym. 14:4-8 

„Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? … Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia 

jednakowo; niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega…” 

Paweł powiedział także w Kol. 2:16-17: „Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu 

święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych…” 

Pokarm i napój reprezentują tu czas, jaki spędzimy z Panem – wielką ucztę weselną. Nów księżyca jest odniesieniem do 

porwania kościoła, o którym Paweł nauczał w 1 Kor. 15 oraz w swoich listach do Tesaloniczan. Święto Trąb, które zostało 

dane przez Boga i mówi o porwaniu wierzących w Mesjasza do Niego, jest jedynym świętem, które rozpoczyna się w 

fazie nowiu księżyca. 

Księżyca w nowiu nie widać (pozostaje ukryty) i jest przeciwieństwem do księżyca w pełni. Dla wyznawców judaizmu 

księżyc reprezentuje ich samych, podczas gdy słońce reprezentuje Pana – tak więc zmartwychwstanie dokonuje się 

podczas nowiu wskazując, że wierzący zostaną ukryci w Chrystusie, gdy nastąpi wypełnienie Święta Trąb. 

Dni sabatu to typ Ziemi, która odpoczywa - my sami mamy odpocznienie w Nim, aby już nigdy więcej nie zmagać się z 

rzeczami, których doświadczamy w naszym ziemskim ciele jak i świecie spustoszonym przez diabła. 

Jezus naszym sabatem – Jezus naszym odpocznieniem. 

W Hebr. 4 autor porusza kwestię żydowskiego dnia odpoczynku - sabatu. Nadaje temu wydźwięk, mówiąc w wersecie 3: 

„do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy”. 



Tę samą uwagę czyni Paweł w II Kor. 5:17-19, że zostaliśmy odrodzeni w naszym duchowym człowieku, ponieważ Bóg 

Ojciec pojednał świat z Jezusem, przypisując Mu ich grzechy. Dlatego my -  nowe stworzenia w Chrystusie, weszliśmy do 

odpocznienia i mamy pokój z Bogiem Ojcem – zostaliśmy z Nim pojednani. 

Autor Listu do Hebrajczyków mówi „do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy”, co oznacza, że bycie w 

Chrystusie jest odpocznieniem. Ojciec ma z nami pokój. 

Hebr. 4:7 kontynuuje mówiąc o odpocznieniu w Chrystusie. Autor wyraża, że cotygodniowy sabat jest typem, obrazem 

odpocznienia w Chrystusie. Każdego tygodnia, kiedy Izrael miał swój dzień wolny by odpocząć jako rodzina, był to nie 

tylko Boży nakaz, ale też i obraz czasu, kiedy rodzina Boża będzie odpoczywać w Bogu jako jedna rodzina. Te „święte 

zgromadzenia” były postrzegane jako próby generalne przed tym, jak nadejdzie Prawda. 

Autor kontynuuje w wersecie 7: „przeto znowu (Ojciec) wyznacza pewien dzień, "dzisiaj", mówiąc przez Dawida po tak 

długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych”. 

Powyższy fragment to cytat z Ps.95:7-8, co każdy słyszący to Żyd by wiedział, a nam często umyka. Pełny cytat tych 2 

wersetów mówi tak: „On bowiem jest Bogiem naszym, A my ludem pastwiska jego i trzodą ręki jego. Obyście dziś głos 

jego usłyszeli: Nie zatwardzajcie serca waszego, jak w Meriba (kłótnia), Jak w dniu pobytu w Massa (próba) na pustyni”. 

Dlatego czytamy dalej w Hebr. 4:8-9: „Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich był do odpocznienia (sabat), nie mówiłby Bóg 

później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego; kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, 

ten sam odpoczął od dzieł swoich (zaprzestał ich), jak Bóg od swoich.” 

„Każdy, kto wchodzi do Jego odpocznienia, musi zaprzestać swoich uczynków”. 

Jezus powiedział w Marka 2:27 i 28: „Ponadto rzekł im: Sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla 

sabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu.”. 

W tym miejscu Jezus stwierdził, że to ON jest odpocznieniem sabatu, którego wyczekiwali Żydzi przez wszystkie wieki 

obchodząc sabat co tydzień. ON jest odpocznieniem sabatu, który został stworzony dla człowieka, ponieważ sabat – 

dzień wolny został stworzony dla człowieka – tak więc ON też. Każdy byk, koza, owca i ptak składany w krwawej ofierze 

przybliżał czas, w którym zostanie złożona ostateczna ofiara, aby raz na zawsze przynieść odpocznienie między Bogiem 

a ludzkością. Jezus jest tym odpocznieniem, to on je przyniósł. 

Ale aby wejść w Jego odpocznienie, musisz zaprzestać swoich własnych działań. Musisz przyjąć łaskę. A gdy już raz 

zostaniesz przez Niego przyjęty, nie możesz wracać do poprzednich sposobów mających na celu znalezienie pokoju z 

Bogiem Ojcem. Kiedy już masz Jezusa, to jak powiedział Paweł w Rzym. 8:32 - masz wszystko. 

Dlatego Paweł w swoich listach do Koryntian i Kolosan oraz List do Hebrajczyków wskazuje, że Jezus jest naszym 

sabatowym odpocznieniem, co też sprawia, że wszelkie nasze wysiłki, aby zawrzeć pokój z Ojcem są już nieaktualne. 

Jezus jest wszystkim, czego potrzebujemy. Kiedy już Go mamy, to dowód, że porzuciliśmy własne uczynki (wysiłki), aby 

dotrzeć do Boga. 

Wiarę odczuwa się jak pokój 

W czasach, gdy dopiero zaczynałem poznawać to, czym jest wiara i łaska, gdy napotykałem na problem starałem się 

pobudzić swoją wiarę tak, by zaczęła ona działać. Wypowiadałem lub ogłaszałem „słowa wiary”, myśląc, że tym właśnie 

jest wiara. Martwiłem się, że nie mam dość pieniędzy na zapłatę rachunku i wypowiadałem wtedy słowa o zaopatrzeniu – 

myślałem wtedy, że tak właśnie działa wiara.  

Ale wydarzyła się ciekawa rzecz. Zauważyłem, że gdy po prostu zaprzestałem wszelkich własnych wysiłków, gdy 

uporałem się z własnym lękiem i oddałem sprawę Ojcu, w moim duchu pojawił się pokój, co natychmiast wychwycił mój 

umysł. I wtedy nadeszła odpowiedź. Zachodziła bezpośrednia korelacja pomiędzy zaprzestaniem własnych wysiłków, 

pojawieniem się pokoju, a następnie otrzymaniem odpowiedzi. Kiedy ciężko starałem się wypowiadając i ogłaszając 

rzeczy, gdy w tym samym czasie  martwiłem się, gdy tak naprawdę motywował mnie strach, to najczęściej moja potrzeba 

nie była nigdy zaspokojona lub też zajęło mi dużo wysiłków, aby tak się stało. 

Wiarę odczuwa się jak pokój – to lekcja której nauczyłem się poprzez szereg rozczarowań, prób i błędów. A jednak 

wszystko to było przecież przez cały czas zapisane jasno tutaj – w Hebr. 4: „kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten 

sam odpoczął od dzieł swoich.” 

Z tego też powodu w Hebr. 4:11 czytamy: „Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia (pokoju).” 



Wiara jest jak pokój – popracuj nad tym, aby wejść do tego pokoju poprzez zaprzestanie własnych wysiłków, martwienia 

się, lęku czy też własnych religijnych sposobów  mających na celu poruszenie Boga w twej sprawie. Daj sobie z tym 

spokój. Niech Jezus będzie twoim odpocznieniem. Usilnie staraj się, aby znaleźć się w Jego odpocznieniu. 

+++ 

Podzieliłem się tym, że Jezus jest naszym sabatowym odpoczynkiem i wszystko, co robimy w normalnym życiu, jak dzień 

wolny, jest obrazem odpocznienia, które mamy w Chrystusie. 

Innym przykładem takiego obrazu jest ubranie. Kiedy Pan Bóg przygotował pierwsze ubranie dla Adama i Ewy, było ono 

typem czegoś, co miało nadejść w przyszłości. W Rodz. 3:21 czytamy, że Pan Bóg przygotował pierwsze okrycie, że 

zrobił je ze skór zwierzęcych. Zwierzęta były pierwszą krwawą ofiarą, która zakryła nagość człowieka, co było obrazem 

przyszłej, ostatecznej ofiary Pana na krzyżu. 

Dlatego za każdym razem, gdy wkładamy ubranie, przypomina nam to ostateczne okrycie, które Bóg przygotował, aby 

zakryć naszą nagość. Czy można się dziwić, że człowiek wypaczył pierwotne przeznaczenie odzieży i zrobił z niej sposób 

na to, aby go podziwiać i często projektuje ją w taki sposób, aby bardziej obnażała niż zakrywała osobę? 

Kontynuując - gdy bierzemy dzień wolny, jest to odbiciem prawdziwego odpocznienia – tego, że Bóg posłał Swojego 

Syna, aby przyniósł pokój, pojednawszy nas ze sobą, abyśmy weszli do całkowitego, sabatowego odpocznienia w Nim -  

abyśmy w Nim żyli. 

Wiara to nie problem. Wiara wynika z ducha i z Ducha, 

więc diabeł nie może jej tknąć. Pomyśl o tym, ze wierzysz i znasz Jezusa. Szatan nie może tego dotknąć. Demony 

atakują naszą duszę, nasze myśli i emocje, ale nie mogą dotknąć naszego ducha. Tak więc wiara to nie problem – 

prawdziwy problem to praca nad tym, aby zaprzestać własnych wysiłków i wejść w Jego odpocznienie. Trzeba ponieść 
wysiłek, aby wejść do odpocznienia, aby mieć pokój. O to toczy się bitwa.  

Dlaczego mówi się nam, że mamy usilnie starać się, aby wejść do Jego odpocznienia, zanim czytamy o  Mieczu Ducha w 

wersetach 12-13? Odpowiedź brzmi, że wejście w Jego odpocznienie dotyczy istoty człowieka – nie zaś zestawu rytuałów 

czy sposobów, które mają poruszyć Boga lub też sprawić, że człowiek będzie lepiej przed Nim wyglądał. Tutaj jest 

napisane o prawdziwym pokoju znalezionym w Jezusie, a Słowo Boże, o którym czytamy, to nie jakiś rozdział i werset, 

ale Osoba Słowa - Pan Jezus: 

„Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i 

ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca; i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, 

przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Mając więc 

wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego … przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu 

łaski (Ojca), abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.” (Hebr. 4:12-16) 

Hebr. 4 mówi o pełni istoty naszego sabatowego odpocznienia w Chrystusie. To On jest wypełnieniem sabatu dnia 

siódmego. Jest wypełnieniem obrazu rodziny zebranej razem w dzień wolny. Jest wypełnieniem każdej ofiary składanej w 

dawnych czasach, mającej na celu pojednanie i pokój między Ojcem a osobą ją składającą. 

Kiedy zrzucamy nasze troski na Pana, kiedy rezygnujemy z wszelkich rytuałów i formułek uświadamiając sobie, że nie 

możemy w żaden sposób wpłynąć na Ojca, ponieważ On już dał  nam Swojego jedynego Syna, wtedy wchodzimy do 

odpocznienia. Mamy pokój z Bogiem. Płyniemy w rzece Jego łaski wiedząc, że On zapewnił nam wszystko, co jest 

potrzebne do życia i pobożności i że wszystko czego od nas oczekuje, to abyśmy trwali w tym odpocznieniu, w tym 

pokoju... 

A co z nakazem sabatu, będącym nakazem wiecznym? 

Pytanie to jest często podnoszone przez tych, którzy chcą zignorować dzieło Jezusa na krzyżu, aby dać nam 

odpocznienie - Prawdziwy Sabat. Mówią oni, że Bóg powiedział Izraelowi, że obchodzenie sabatu jest nakazem 

wiecznym. Jest to szczególnie silne wśród chrześcijan mesjańskich i adwentystów dnia siódmego. Posługują się 

wersetem  Wyj. 31: 13 i 16: 

„Powiedz synom izraelskim: Zaiste, przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami po 

wszystkie pokolenia wasze…” 

„Synowie izraelscy będą przestrzegać sabatu, zachowując sabat w pokoleniach swoich jako przymierze wieczne.” 



Mógłbym powołać się na  pierwszą zasadę interpretacji Biblii, która polega na zrozumieniu, do kogo kierowany jest tekst – 

zatem do kogo kierowane jest to przykazanie. W tym przypadku Bóg przemawia około 1400 pne do Izraela – nie zaś do 

narodów pogańskich ani też do ludzi Nowego Testamentu. Ale pomimo tego i tak ten werset odnosi się do nas przez 

Jezusa. 

W tym właśnie stwierdzeniu, że sabat jest wiecznym przymierzem, odnajdujemy Jezusa. Bo Jezus jest sabatem i 

zachowywanie Go jest wieczne – jest na zawsze. Wchodzisz w Jego odpocznienie na wieki. Stwierdzenie z Księgi 

Wyjścia mówi o wiecznym sabacie, który mamy w Chrystusie Jezusie -  Panu i Mistrzu sabatu. Jest to przymierze 

wieczne. 

Powinno to przynieść pokój wszystkim, którzy zmagają się bojąc się, że może za 10 000 lat zbuntują się i utracą 

zbawienie… Nie rozumieją oni, że gdy dostąpimy pełni, gdy nasz duch, dusza i nowe ciało stworzone z niebiańskiej 

materii będą jedno, gdy Bóg rozprawi się z diabłem w ostateczny sposób – wtedy na wieki już będziemy jedno z Panem. 

Nie będzie możliwości zbuntowania się, ponieważ nie będzie już w nas takich rzeczy. Jezus jest naszym wiecznym 

przymierzem odpocznienia. 

Jak wchodzimy w to odpocznienie? 

Fil. 4:6-7 daje nam odpowiedź, jak wejść w te sabatowe odpocznienie. 

„Nie troszczcie się (nie martwcie się, nie bójcie się) o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem 

powierzcie prośby wasze Bogu (Ojcu). A pokój Boży (Ojca), który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych 

i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.” 

Przez lata byłem tak samo zmartwiony i przestraszony kończąc modlitwę, jak zanim jeszcze się pomodliłem. Było tak, aż 
pewnego dnia zdałem sobie sprawę, że muszę przyjąć to, co mówi Pismo Święte jako nakaz do życia a nie tylko jako 

jakiś tam tekst czy najwyżej jako sugestię. 

Krok pierwszy: nie martw się o nic. 

Przyjąłem to jako nakaz. Nie zaczynałem się modlić dopóki nie rozprawiłem się najpierw ze swoim strachem czy 

obawami. Pomogła mi w tym sytuacja która dotyczyła pracy w kościele, w którym byłem dyrektorem szkoły biblijnej. 

Tradycyjny kościół jest w swej naturze bytem politycznym, ponieważ został stworzony na wzór federalnego rządu Izraela 

ustanowionego przez Jetro w Wyj.18, wraz ze swoimi przełożonymi nad tysiącem, setką, dziesiątką itd. To czysto 

polityczna struktura gdzie ludzie, aby być zauważeni przez innych, wspinają się w górę po plecach innych ludzi.  

Będąc w takim systemie zostałem raz zaatakowany werbalnie przez kogoś z personelu. Sytuacja ta bardzo mnie 

zmartwiła i przestraszyła. Jednak miałem postanowienie, że nie będę się o nic martwił zanim w ogóle zwrócę się do Ojca. 

Walczyłem z tym przez 2 lub 3 tygodnie rozważając całą sytuację w swojej głowie. Najgorszy scenariusz przewidywał 

utratę przeze mnie pracy z powodu fałszywych oskarżeń powstałych z pragnienia pozbawienia mnie stanowiska i 

przejęcia zaplanowanych w budżecie pieniędzy wydziału. Jak utrzymywałbym wtedy rodzinę? Co byśmy zrobili? A co z 

opłatą za szkołę naszego dziecka? 

Około 2 lub 3 tygodnie później każda obawa, jedna po drugiej musiała zniknąć, ponieważ uświadomiłem sobie że Pan 

zawsze się o nas troszczył i że „Pan nie zaprowadził nas tak daleko, żebyśmy teraz upadli.” Uporałem się z każdym 

lękiem w ten właśnie sposób. Wtedy uwolniony od lęku zwróciłem się z prośbą do Ojca i nagle przyszedł do mnie pokój. 

Wypływał z mego ducha do duszy. Przepełnił mnie pokój i radość. Cały problem został rozwiązany bez konieczności 

robienia przeze mnie czegokolwiek. 

Całą rzecz, którą trzeba zrobić, to wejść w Jego odpocznienie. Dokonać tego trzeba poprzez zaprzestanie swych 

własnych uczynków. Musiałem przestać się bać – zaniechać martwienia się. Jezus jest Panem Sabatu. ON JEST tym 

odpocznieniem. Tu nie ma żadnej sztuczki – tylko relacja z Nim i badanie własnego serca tak, abyśmy mogli w Nim 

wzrastać. Odpocznienie. 

Wiele błogosławieństw 

John Fenn 

 


