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Mateusz YirmiYahu Godlewski' Na'styku wiary i sportu

3["

Swoje 2ycie podpo rzqd kowal jednej z najbardziej restrykcyjnych religii - judaizmowi Trenuje

iwalczy w Konihskim Klubie Szermierczym, a jego 2ydowskie imiq YirmiYahu oznacza 
"869

podnosi z upadku/B6g diwiga, wywyzsza".

Mateusz YirmiYahu God|ewskijest koninianinem. Wychowa| siq W katolickiej, aIe ju2

religijnej rodzinie, a w efekcie swoich religijnych poszukiwa6 i badania Biblii zostal

Nazareiczvkiem - wyznawcE judaizmu mesjahskiego, w kt6rym zasady religii 2ydowskiej

lqczq siq z wiarq w Yahushua HaMashYah. Mateusz to takie sportowiec, jeden z czolowych

szablist6w Koniflskiego Klubu szermierczego, medalista Pucharu Europy i Mistrzostw Europy

Junior6w. Rozmawiamy z nim o tym, w jaki spos6b jego wiara lqczy siq ze sportem'

W swoim iyciu masz dwie wielkie pasje' Moina religiq i sport postawi6 w jednej linii?

Nie. 86g sam wymaga, by byl najwainiejszy, jak sam m6wi: ,,Nie ma innego opr6cz mnie" '

Na poczEtku oczywiscie byly problemy, mialem ju2 zamlar skoticzyi z szermierkq ZaczAtem

jednak badai dalej Pismo i wszystko inaczej siQ potoczylo. Zasada jest taka, 2e HaShem rzqda

zachowywania przykaza(t z serca, duszy i mocy i blogoslawi to na sw6j spos6b W Torze' ale

te2 w psalmach jest napisane, Ze to HaShem spelnia pragnienia serca, oczywi(cie te dobre'

Na poczatku bylo bardzo trudno Du2o bylo pragnied mojeSo serca, kt6re byty przeciwko

samemu Bogu. HaShem je jednak poskreslal z czasem iwierzq w to, 2e on dobiera takie

osiagniqcia, takie wystepy itakie wyjazdy do tego, co jest mi najbardziej potrzebne On jest

najlepszym lekarzem, najlepszym Bogiem, Ojcem moim w Niebie, on wie najlepiej' jak mam

2yi ico mam czynii.

Czasem iest chyba iednak trudno' Twoja religia ma wiele zasad, kt6rych pogodzenie z

iyciem sportowca - obozami, wyjazdami, treningami - wymaga wielu kompromis6w'

Du2oos6bmy6li,2eiakkto3jestobrzezany,toju2jestYahudi,czyli Judejczykiem To

nieprawda. Je6li chcesz byi Zydem, musisz byi obrzezany, ale musisz r6wnie2 zachowae

przykazania, o czym pisze Rabbi Sha'ul zwany Szawfem To jest gf6wny aspekt dla BoBa'

Mam wielu znajomych katolik6w, kt6rzy majq powolanie, zostaja ksiq2mi i rezygnuja ze

sportu. WiarQ, jako 0g6l, jest trudno polqczyt ze sportem Niekt6re religie pr6bujq pom6c

wybrnqi z takiej sytuacji sporu, ale wedlug mnie jest to zle Je2eli Zyd rozleniwi siq w

zachowywaniu przykazai to w kohcu straci wiarq Bo bqdzie miaf wiqkszq przyjemnoSi z

trenowania, ni2 zachowanla przykazari. Lepiej byd bardziej restrykcyjnym i samemu sobie

czego3 odm6wii. Dlatego jestem w swo.iej wierze ortodoksyjny, na podstawie Dziej6w

Apostotskich, gdzie jest naplsane, ze,,Judejczycy, kt6rzy uwierzyli w Yahusha nadal gorliwie

trzymali siq Tory".

Jefdzilem na obozy, nie mialem koszernego jedzenia Jedyne, co mi pozostalo' to wziq'

wlasne wykoszerowane sztuice ijesi tylko warzywa i mleczne rzeczy Trudniejjest na

zawodach za granicq. Gdy jadq do jakiegos miasta wcze5niej sprawdzam' czy jest syna8oga i

restauracja 2ydowska, by wyciqgnqi koleg6w itam zje(i Je2eli nie ma, to muszq skorzystai z



jedzenia koszernego, ale tylko warzyw i koszernych ryb. Nie mogQ zje6i kurczaka, wofowiny,

indyka czy jagniqciny podawanej na wyjazdach, poniewaZ nie zostaly one zabity w sposob

rytualny przez pobo2nego 2yda iwedlug innych odpowiednich zasad. Dlatego cig2ko mi

bardzo odrzucii to, co mi potrzebne w diecie.

M6j str6j sportowy nie jest Shatnaz, jest zrobiony z kilku nici. czasem jest mi 2le, 2e go w

ogole noszq, ale nie mam wyboru. Trudno jest z te2 modlitwami na obozach, gdy jestem

zmqczony, wstai rano, pomodlii siq na Szacharit (modlitwQ porannq), Minchq

(popoludniowq) i Maariw (nocnE). Prosze czqsto o pokoje jednoosobowe, by miei gdzie siq

modlii. Je2eli nie mam jedynki, modlq siq w toalecie, co jest sprzeczne z prawem religijnym,

ale uwaiam, 2e to Hashem chce mojej modlitwy tam w toalecie, a nie w pokoju z uczuciem

dyskomfortu. Na lotniskach nie modlq siq w ekumenicznych pomieszczeniach bo jest to

sprzeczne z Torq, prorokamioraz z wlasnego doswiadczenia wiem, 2e odrzuca mnie to.

Dlaczego wiQc wciqi trenujesz i walczysz? Byl iui moment, w kt6rym bylei bliski

rezygnacji ze sportu.

UZywam szermierki do tego, by dai Swiadectwo sportowcom 2ydowskim, ale teZ osobom z

moje8o wyznania, 2e je2eli chcq wierzy6 w Hashem, w BoBa, to mogq latwo to pofaczyi

wlainie za sprawq Boga. Byl taki ortodoksyjny zawodnik, bodajze wrestlingu, z Chabad-

Lubawicz [wsp6lnoty 2ydowskiej - przyp. red.]. Polqczyl jako6 sport z wiarq, wiqc dlaczego mi

ma siq to nie udai. Je2eli 869 jest ze mnE, ja jestem jego slugE i chcq jak najlepiej

wykonywai jego przykazania, dlaczego on ma mi nie pom6c.

Jestem Swiadom tego, 2e je2eli bqdq jakieS mistrzostwa i w dzieri wylotu bqdzie szabat to

albo wylecq wcze6niej, albo zrezygnujq. Mam siq uczy6 na bfqdach iza wlasne bfqdy

pokutowai. Gdy siq zlamie jakas mltzve/Mitzua, czyli przykazanie, to jest to nauka czego(

Jeielija chcq dziaiai na wlasnych zasadach i rzqdzii HaShem, to wiem jak to jest - on mi pod

te g6rkQ nawet nie pozwoli wej6i, bo nie dam rady. On daje sily, on wspiera icia8le

pokazuje, 2e trzeba zachowac przykazania

Je6li w przyszloSci dojdziesz jednak do momentu, w kt6rym stwierdzisz, ie nie da sig

polaczyd dalei szermierki z wiarE, to sport p6jdzie w odstawkq?

Tak. Ju2 teraz szermierka jest na drugim planie. Na razie jestem w stanie siq dogadai, np z

Polskim Zwiqzkiem Szermierczym, 2eby wcze6niej wyleciei na zawody Ta pomoc jest' ale

nie oszukujmy siq, bqdq takie momenty, kiedy bqdq musiaf zrezygnowae z mistrzostw

Europy lub mistrzostw Swiata, bo 869 tak wyznaczy czas ksiq2yca na szabat, czy SwiQta, Ze

powie: ,,Nie, nie teraz". Mo2e by6 tei tak, 2e nie bqdq m6gl trenowai, bo cos mi siQ stanie'

Trzeba sobie lasno powiedziei - albo moje przyjemnoSci, albo sluZenie Bogu, jak to pokazal

Abraham z ltzkhakiem (lzaakiem), a Mesjasz iapostolowie wraz z Sha'ulem swoim zyciem'

Wielu zawodnik6w uwaia, ie poprzez sport mogq dawa6 Swiadectwo Bogu, wypelniac

powofanie, spefnia6 jego wolq. U Ciebie jest tak samo? PowiedziafeS jui, ie chcesz dawa6

Swiadectwo innym 2ydom, 2e moina uprawia6 sport.



Moim zdaniem to nie jest powolanie. To jest nauka - jak ksiq2ka, kt6rq masz czytai. Jak m6wi

Sha'ul, 2e to Tanakh czvli tak zwany Stary Testament jest naszym mieczem - czyli Slowo Boga'

Szermierka, w malutkim procencie, fqczy sie z Tora, ale dla Boga nie ma znaczenia, co ja

trenujq i jak. Ma znaczenie, gdy u2ywam szermierki do lamania przykazari bo wiem, 2e

zawsze mnie skarci albo zawstydzi, jak pisze Dauid (Dawid) w psalmach. Ale gdy przykazania

zachowujq, staram siq trenowai istawiam HaShem na pierwszym miejscu to nie kreujq siq w

powolaniu szermierki, ale kreujq swojq postawQ na dalsze lata.

Ta postawa, gdy 2yjq itrenujq wir6d innych os6b, innych wyzna6, innych zasad, sama daje

Swiadectwo, jak judaista mo2e zachowai wiarq i przykazania na obozach, gdy jest pefno

os6b, nie ma koszernego jedzenia, warunk6w do modlitwy i podobnych os6b, a on jakoS

mo2e przetrwai ito zachowai. Jest mi ciqiko, kombinujq na wszelakie sposoby, 2eby

zachowai wszystko w najwy2szym stopniu, ale je6li mam czyste serce, gdy to czyniq, to 868

mnie czegos przez to nauczy.

Dwa lata temu na Pucharach Swiata mi nie wychodzilo, nie mogtem wyj6i z grupy Przed

mistrzostwami Europv badatem Pismo i nagle zdobylem medal Dla 2ycia z Bogiem jako

Nazarerlczyk, czyli na6ladowca Mesjasza, szermierka ma bardzo maty wplyw To bardziej

nauka 2ycia w(r6d ludzi, zachowania Tory w5r6d innych ir'irdzenia sobie w sytuacjach

Kryzysowycn.

CzV wiara w jakiS spos6b pomaga Ci w sporcie?

ostatnio na zawodach, na Mistrzostwach Polski Mlodzie2owc6w, moja dru2yna walczyla z

drugim zespolem KKSZ Konin. Bylem kapitanem tej dru2yny, przegrywaliSmy 36:40 Ale siq

nie balem. Nadrobifem te dziewiqi punkt6w i powiedziafem takie zdanie: ,,Chyba w naturze

2ydowskiejjest brak strachu". Jestem dumny z chlopak6w, dali naprawdq niezlego czadu

Szermierka uczy mnie odwagi i mqstwa, ale i unikania pychy Jezeli masz w sobie pychq -

wtedy na 100 procent upadniesz, jak m6wi Pismo, i bqdziesz musial wr6cii do miejsca, gdzie

bqdziesz musiai siq nauczyi pokory. I bqdziesz musial powtarzai to nawet sto razy, dop6ki

sie nie nauczysz. Ale 869 ciq nie odrzuci Z Bogiem nie mo2na siq targowai Ojciec Abraham

prosil co chwile B-ga o to, aby nie burzyl Sodomy i Gomory i prosil od 50, ai zszedl do piqciu

os6b, jednak znalazfa siq tam tylko jedna osoba ijej rodzina Zatem 869 pokazafswoje

konsekwentne dzialanie.

Przyjqcie nowej wiary bylo wielkq zmianq dla Ciebie, widocznq r6wniei w iyciu

codziennym, Jak wyglEdala reakcja Twoich koleg6w z druiyny, gdy dowiedzieli sie' ie od

dziS iyjesz wedfug innych zasad?

Na poczEtku byty kpiny,2e znowu przyjmujq co6 innego. WczeSniej szukalem swojej drogi u

zielo noSwiqtkowc6w, w innych wyznaniach. Na poczqtku bylo szyderstwo, ale dzisiajjest

du2o pyta6. Sq 2arty, 2e gdyja mam szabat i nie idq na trenlng, to inny teZ chcq mief Nie

przejmuje siQ jednak tym. WidzQ, 2e siq przyzwyczajajA

W6r6d koleg6w jednak nie jest trudno zachowai koszerno6ci, poniewa2 schodzQ do poziomu



jedzenia warzyw. Czasami ziego jqzyka czy wyglup6w trudno jest uniknqi, a Biblia tego

zakazuje. W domu fatwiej mi powiedziei, 2e czegos nie zjem, bo jest niekoszerne, czy nie

przeklinai. W5r6d koleg6w trudniej jest to zachowai. Caiy czas jest we mnie jakaS czq6i zlej

sfery, starej natury, o kt6rej m6wil Sha'ul, ie wykorzystuje mnie Jacar HaRa, zle pragnienie

Ale idzie to w dobrym kierunku. Nawet je6li ktos m6wi o mnie ile, nie mam im tego za zfe.

Wiem, jakie jest dzi6 spojrzenie na innowierc6w. Sam fakt zaakceptowania mojego wyznania

toju2jest cos, wielka zasluga Boga,2e takie cos siq stato.

JesteS jedynym 2ydem-szermierzem, czy moie poznale5 na zawodach wyznawc6w swojei

religii?

Mogq w 90 procentach powiedziei, 2e jestem sam Nazarefczykiem lwyznawcq judaizmu

mesjahskiego - przyp. red.]. Nie znam nawet 2adnego ortodoksyjnego Zyda. Wiem, 2e jest

jeden Zyd po ojcu. Mieszkalina Ukrainie, ale ze wzglqdu na ztq sytuacjq wyjechali stamtqd i

zostali obywatelami lzraela, Jest du2o islamist6w. Zyjemy ze sobq w przyjaini. Najwiecej jest

chyba chrzeScijan.

Jest jak w kahili, czyli 2ydowskiej wsp6lnocie, w jednej rodzinie. W szermierce teZ jest jedna

rodzina. Jedni sq sfabsi, jed ni sq lepsi, ale gdy przyidzie co do czego, jest przyjai6. Nie

spotkafem siq z szyderstwem, czy oskar2eniami, 2e wierzq w co3 innego, ni2 m6wi Biblia bo

na jej podstawie 2yje i wykonuje to co jest w danym czasie.

Masz jui na koncie wiele sukces6w sportowych. Jakie sE Twoje cele, co jeszcze chciafby6

osiqgnqi?

Na pewno pla nujq poleciei na lgrzyska Olim pijskie - je2eli nie w 2020 r ',Io w nastqpnych

latach. Zrezygnowalem ze szkoly,2eby zajEi siq szermierkq. Puchary Swiata, mistrzostwa

Swiata, mistrzostwa Europy se na pewno dla mnie bardzo wa2ne. Ale najwainiejsze jest

pokazanie tego, 2e my, jako polska szabla, umiemy zrobi6 wszystko, 2e zalezy to tylko od

nas - naszego zaanga2owania, od tego, czy chcemy. Ja chcq. cdyjezd2e na Puchary Swiata to

widzq,2e nasza szermierka nie roinisiq niczym od innych padstw

Sport jest trudny i samo pojechanie na Puchary Swiata jest trudne PodsumowujQc wiQc -

lgrzyska Olimpijskie ijak na.iwiqcej medali z mistrzostw Swiata i Europy.

Hazaiaz3, kat. lV Wywiad i inne gatunki publicystyczne
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