
Wąska Brama

Dziś porozmawiamy sobie o 'wąskiej  bramie',  o jakiej  wspomina Jaszua,  i jak przez nią
przejść.

Mat 7:13-14
Wchodźcie przez ciasną bramę, bo przestronna brama i szeroka ta droga, która wiedzie 
do zguby, a wielu jest tych, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna brama i wąska droga
wiodąca do życia! Nieliczni są ci, którzy ją znajdują.

Niedawno przeprowadziliśmy się na małą farmę. Ostatnio spacerowałem sobie drogą, która
prowadzi do naszej farmy. Jest to maleńka dróżka i jest bardzo wąska. Prawdę mówiąc, jest tak
wąska, że zmieści się tam tylko jeden samochód. Gdy spacerował nią sobie ostatnio, zastanawiałem
się, jak wąska jest ta ścieżka, która prowadzi do życia i jak wąska jest brama, przez jaka mamy
przejść. I skąd wiemy, czy w ogóle jesteśmy na wąskiej ścieżce, prowadzącej do życia? Przecież
każdy, ale to każdy, kto nazywa siebie wierzącym, sądzi, że znajduje się na tej wąskiej ścieżce. Ale
czy tak jest? Czy to, że wierzysz w Jaszua, stawia cię od razu na wąskiej ścieżce? Wydaje się, że ta
teoria jest obalona kilka wersetów dalej (Mat 7:21-22).

Nie każdy wołający do mnie: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz 
(tylko) spełniający wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu będzie wołać do mnie 
w owym dniu: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy, używając Twego imienia!? I czyż
nie Twoim imieniem wyrzucaliśmy demony!? I nie z Twoim imieniem czyniliśmy wiele
cudów?

Ludzie  wymienieni  w tych wersetach  sądzili  oczywiście,  że są  wierzącymi,  bo przecież
wołali do naszego Zbawiciela: Panie, Panie. A nawet wymieniali wszystkie rzeczy, jakie czynili w
Jego imieniu.  Ten  werset  pokazuje  nam,  że  samo bycie  wierzącym nie  stawia  nas  na  wąskiej
drodze, ani nawet czynienie cudów w Jego imieniu. Jeśli tak to wygląda, co w takim razie stawia
nas na wąskiej ścieżce? Co to znaczy 'wejść przez wąską bramę'? Werset 21 ukazuje,  że wielu
sądziło,  iż  na  niej  są,  jednak  gdy  dowiedzieli  się  prawdy,  było  już  dla  nich  za  późno.  Nie
zapominajmy o tym, że Jaszua mówił o sobie, że jest bramą.

Jan 10:7
Jaszua powiedział im więc jeszcze raz: Tak jest! Mówię wam, że ja jestem bramą dla owiec.

A dwa wersety dalej – 

Jan 10:9
Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wchodzi przeze mnie, będzie zbawiony i wejdzie, i wyjdzie, 
i znajdzie pastwisko.

Czyli Jaszua powiedział, że On jest bramą. Bramą, która prowadzi do życia. Jest to zgodne z
tym, co powiedział w Janie 14:6, że jest Prawdą i Życiem. Czyli to On jest bramą, jaka prowadzi do
życia. Wiemy także, że zgodnie z Janem 1:14, On jest Bożym Słowem.

A to Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę jego, 
chwałę jako jednorodzonego, które przyszło od Ojca, pełne łaski i prawdy.



Mamy więc Słowo, którym jest Jaszua, który jest bramą, która prowadzi do życia. Pojawia
się  więc  pytanie:  Czym  jest  Słowo  Boże?  Nie  według  naszej  definicji,  ale  według  tego,  jak
zdefiniował to Jan w Jan 1:14. Bo to da nam definicję Jaszua, co znowu da nam definicję bramy.
Słowo, jakie jest użyte w Jan 1:14 to 'logos'. Takiego samego słowa użył Jaszua w przypowieści o
siewcy.

Łuk 8:5-8
Wyszedł siewca, aby zasiać swoje ziarno. Kiedy siał, jedno padło przy drodze i zostało 
podeptane, a ptactwo z przestworzy wyjadło je. Inne padło na skałę, lecz gdy wzeszło, 
zaraz uschło z braku wilgoci. Inne znowu padło wśród ostów. Osty rozrosły się i 
zagłuszyły je. Jeszcze inne padło na ziemię dobrą i gdy wzeszło, wydało plon stokrotny.
To mówiąc, wołał: „Kto ma uszy do słuchania, niech słucha”.

Idziemy do wersetu 11.

Ta przypowieść znaczy to: Ziarnem jest słowo (logos) Boga.

Ta przypowieść współgra z tym, czego uczył Jakub.

Jakub 1:21
Dlatego odrzućcie, poskramiając, wszelki brud i tę mnogość zła, a przyjmijcie 
zaszczepione [w was] słowo (logos), które wasze dusze może ocalić (zbawić).

Ta przypowieść Jaszua jest cała o tym, czy słowo zakorzeni się w naszym życiu i wyda
owoc. To dlatego Jakub tak mówi werset później:

Jakub 1:22
Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, którzy siebie łudzą.

Interesujące jest to, że kiedy Jaszua wyjaśnił przypowieść o siewcy, i to, czym jest Słowo
Boże, mówi nam dalej, co mamy robić z tym Słowem. Spójrzmy parę wersetów dalej –

Łuk 8:20-21
Powiadomiono Go: „Twoja matka i Twoi bracia stoją na zewnątrz i chcą się z Tobą 
zobaczyć”. On w odpowiedzi rzekł im: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy 
słuchają słowa Bożego i wykonują je”.

Po czym 3 rozdziały dalej mówi praktycznie to samo.

Łuk 11:27-28
Kiedy on to mówił, jakaś kobieta z tłumu krzyknęła do Niego: Błogosławione łono, 
które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. A On powiedział: „Błogosławieni są raczej ci, 
którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”.

Słowo  zachowują  oznacza  tu:  strzec,  pilnować,  zachowywać.  Jeśli  posadzimy  nasiono
jabłka,  czy  wyrośnie  z  niego  pomarańcza,  albo  grusza?  Oczywiście,  że  nie.  Sadzisz  jabłoń  –
wyrasta jabłoń. Jeśli  w tobie zasadzone jest Słowo Boże, to powinno z ciebie wyjść też Słowo
Boże. Wielu ludzi sprzecza się na temat znaczenia greckiego słowa 'logos'. Kłócą się, że nie może
ono znaczyć ani zawierać Prawa Bożego. Jak to Słowo, o którym Jaszua mówi, by je wykonywać i
przestrzegać, mogło odnosić się do czegoś innego, niż do Prawa, jakie nam zostało dane w Starym
Testamencie? Spójrzcie, do czego Jaszua przyrównuje Słowo Boże.



Mar 7:8-13
Odrzuciliście przykazanie Boskie, a trzymacie się tradycji ludzkich. I powiedział im 
jeszcze: Jakże sprawnie uchyliliście przykazanie Boskie, aby ustanowić swoją tradycję! 
Mojżesz na przykład powiedział: Czcij swojego ojca i matkę swoją, oraz: Złorzeczący 
ojcu lub matce niech śmiercią umrze. Wy tymczasem mówicie: Jeśli ktoś powie ojcu lub
matce: To, co miałeś otrzymać ode mnie na utrzymanie, jest 'korban', to znaczy: jest 
darem [dla Boga]; to tak nie pozwalacie mu już niczego uczynić dla ojca lub matki. W 
ten sposób unieważniacie słowo Boga dla swojej tradycji, którą narzuciliście. I wiele 
podobnych rzeczy czynicie.

Widzimy tu, jak Jaszua przyrównuje Słowo Boże (logos) do przykazań Boga. Czy trzeba to
jeszcze wyraźniej pokazywać? Zbadajmy, jak Piotr używa słowa 'logos'.

1 Piotr 1:23
Narodziliście się bowiem powtórnie nie z ziarna zniszczalnego, lecz z niezniszczalnego,
dzięki słowu (logos) Boga, które żyje i trwa.

Po  pierwsze,  widzimy  tu,  że  Jakub  i  sam  Jaszua  przyrównują  to  do  zasiania  nasienia.
Następnie Piotr nazywa je żywym i trwającym. Czym więc jest to żywe i trwające Słowo Boga?

Heb 4:12
Bo żyje i działa słowo Boga, tnie sprawniej niż jakikolwiek miecz obosieczny, w głąb 
przenika, rozdzierając duszę i ducha, stawy i szpik, i potrafi osadzić ukryte myśli i 
intencje serca.

Następny werset Piotra jest decydujący. Dlaczego? Bo w nim Piotr określa, czym jest to
żywe i trwające Słowo Boga.

1 Piotr 1:24-25
Bo każde ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy: uschła trawa, kwiat opadł;
a słowo (rema) Pana trwa na wieki. Jest nim właśnie słowo (rema), które było wam 
głoszone.

W wersecie 23 widzimy, jak Piotr omawia Boże logos. Definiuje go na podstawie fragmentu
z Izajasza. Czym było Boże Słowo dla Izajasza? Nie ma wątpliwości – było nim Prawo! Widzimy
więc, jak Piotr przyrównuje Boże 'logos' z wersetu 23 do 'rema' Pana w wersecie 25. Gdzie jeszcze
widzimy 'remę' Pana?

Rzym 10:8
I co jeszcze mówi? Tuż przy tobie jest słowo (rema), w twoich ustach i w sercu twoim. 
To znaczy słowo (rema) wiary, które głosimy.

Piotr cytował tu 5 Mojżeszową 30.

5 Mojż. 30:14
To słowo jest bardzo blisko ciebie: jest na twoich ustach i w twoim sercu, abyś mógł je 
wypełnić.

Co to za Słowo, które ma tu być wypełniane? Czytajmy dalej –



5 Mojż. 30:15-16
Spójrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Daję ci dziś 
polecenie, abyś kochał Jahwe, twojego Boga, chodził drogami wskazanymi przez 
Niego, zachowywał Jego przykazania, ustawy i przepisy, a wtedy będziesz żył i mnożył 
się, a Jahwe, twój Bóg, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz wziąć w posiadanie.

Zatem 'słowo', jakie Paweł cytuje i głosi w Rzymian 10, to Prawo (Tora). Dokładnie to samo
'słowo' zwiastował Piotr w 1 Piotra 1:25, które w wersecie 23 było przyrównane do 'logosu' Boga.
Otrzymaliśmy więc, że Boże 'logos' = Boże Prawo.

Krótkie podsumowanie: mamy wejść przez wąską bramę. Tą bramą jest Jaszua. A Jaszua
jest Słowem (logos) Boga. Zaś Boże logos to Boże 'rema', czyli Boże Prawo. Nie zapominajmy, że
to właśnie Bożym Prawem żył Jaszua, jako przykład dla nas. Spójrzmy na słowa Pawła z 1 Kor
11:1.

Bądźcie moimi naśladowcami, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.

Oraz 1 Jan 2:6

Kto mówi, że w Nim jest, sam też tak powinien postępować, jak Jaszua postępował.

No  wiecie,  ten,  kto  wybiera,  by  pójść  za  Jaszua...  cóż...  potwierdza  swój  wybór  przez
naśladowanie  Jego  przykładu,  dążąc  do  posłuszeństwa  Bożemu  Prawu.  Tak  robił  Jaszua.  Tak
okazujemy Bogu swoją miłość.

1 Jan 5:3
Miłość Boga na tym polega, że przestrzegamy Jego przykazań. A Jego przykazania nie 
są trudne.

Wiecie, smutną częścią wąskiej ścieżki jest to, że tylko niewielu ją znajduje. To znaczy, że
są ludzie,  którzy jej  szukają,  ale szukają jej  w złych miejscach.  I  wygląda to tak,  że skoro jej
szukają,  to myślą lub uważają się za wierzących. Ale to nie oznacza,  że są wierzącymi.  To, że
czegoś szukasz, nie oznacza i nie umieszcza cię to pod szyldem 'wierzący'. To, co wielu znajduje i
naśladuje,  to  ludzkie  nauki  i  tradycje,  a  nie  odwieczne  Słowo.  I  chociaż  myślą  sobie,  że  są
(wierzącymi) – tak naprawdę nie są. I to, co najbardziej mnie martwi, to że nie każdy, kto twierdzi,
że jest wierzący, nim jest, ponieważ nie idzie za odwiecznym Słowem, nie idzie za 'logosem', za
'remą', które było głoszone przez Piotra, przez Pawła, a także przez samego Jaszua. Jeśli będą trwać
na swojej drodze, to pewnego dnia mogą, mogą oni usłyszeć słowa Jaszua, jakie wypowiedział On
siedem wersetów dalej w naszym tekście:

Mat 7:21-23
Nie każdy wołający do mnie: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz 
tylko spełniający wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu będzie wołać do mnie w 
owym dniu: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy, używając Twego imienia!? I czyż 
nie Twoim imieniem wyrzucaliśmy demony!? I nie z Twoim imieniem czyniliśmy wiele
cudów? Jednak wtedy oświadczę im: Nigdy was nie poznałem; odejdźcie ode mnie 
popełniający nieprawość.

Zwróćcie  uwagę,  że  greckie  słowo  na  'nieprawość',  oznacza  dokładnie:  czyniący  albo
wykonujący bezprawie.  Werset z Mat 7:13 mówi nam, że mamy wejść przez wąską bramę.  Tą
bramą jest ON (Jaszua). On jest Słowem Bożym, logosem. A Słowo Boże to Boże 'rema'. A 'rema'
to Boże Prawo. Po czym dziesięć wersetów dalej,  w wersecie 23 widzimy, że ci,  którzy czynią
nieprawość, którzy nie podążają według Prawa (logos), nie mogą przejść przez bramę. Prawo daje



nam wskazówki, według których mamy iść w naszym życiu. Wskazówki, które dał nam Ojciec w
Swojej Boskiej i wiecznej mądrości. Jeśli celowo opuszczamy ścieżkę tych wskazówek, wtedy tak
naprawdę mówimy Bogu, że my wiemy lepiej. Czyli usuwamy się z wąskiej ścieżki, którą On dam
dostarczył.

Chodzenie  wąską  ścieżką  nie  odbywa  się  bez  prześladowań.  Słowo  'wąska',  użyte  w
Mateuszu 7:14 oznacza: gnieść, zgniatać, uciskać, oraz kłopoty. Możemy przez to zrozumieć słowa
Pawła z 2 Tym 3:12

Tak wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą doznawać prześladowań.

Jaką ścieżką dziś idziesz?
Czy jesteś na właściwej ścieżce, by przejść przez wąską bramę?

Pomyśl nad tym, przemódl to, ale przede wszystkim bądź wykonawcą Słowa, a nie tylko
jego słuchaczem.

Do następnego razu. Szalom.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


