Od wydawcy
Don DeWelt był mężem modlitwy. We wspólnocie Kościołów miał reputację niezwykłego przywódcy, cechującego się charakterem i wizją. Nigdy nie miałem przywileju, by go spotkać, ale słyszałem o nim wiele razy, zanim mogłem rozpocząć pracę
w College Press Publishing, wydawnictwie, które założył w 1959 roku. Jak rozumiem,
było kilka spraw szczególnie dla niego ważnych, jako dla człowieka, który kochał Boga.
Jedną z nich było dostarczenie mających odpowiedni poziom podręczników studentom przygotowującym się do służby. To właśnie z tego powodu założył College Press
i stąd wzięła się jego nazwa („College Press” można przetłumaczyć jako „Wydawnictwo akademickie” – przyp. tłum.). Brat DeWelt był oddany ewangelizacji i temu, by jak
najwięcej osób wszelkimi sposobami zwiastowało ewangelię głodnemu i umierającemu
światu. Inną sprawą, która była dla niego ważna, było to, by każdy chrześcijanin mógł
być kompetentnym i zorientowanym studentem Biblii. Z tego powodu College Press
wyszło daleko poza podręczniki, by dzięki temu dotrzeć do przeciętnego chrześcijanina.
Chciał też, by każdy chrześcijanin znał radość i moc dostępne dla wszystkich
poprzez głębokie i zdyscyplinowane życie modlitewne. To właśnie by zaspokoić
tę potrzebę, w roku 1981 po raz pierwszy wydano Sweet Hour Prayer.1 Książka ta
została przychylnie przyjęta, w związku z czym w 1982 roku wydano przewodnik
do modlitwy na każdy dzień roku, zatytułowany Prayer Time [Czas modlitwy] oraz
serię nagrań wideo we współpracy z Good News Productions. Później brat DeWelt
napisał serię przewodników do osobistego uwielbienia, zatytułowanych Intimacy
With God [Bliskość Boga]. Przez całe lata wiele osób chciało zdobyć tę książkę,
której nakład już się wyczerpał.
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Oryginalny tytuł niniejszej książki, oznaczający dosłownie „słodką godzinę modlitwy” (i odwołujący się do hymnu o tym samym tytule). Pozycja ta wpisuje się w trend książek omawiających
godzinną modlitwę, podzieloną na 12 pięciominutowych fragmentów, którego najbardziej znanym
przykładem jest The Hour That Changes the World (Godzina, która zmienia świat) Dicka Eastmana,
wydana po raz pierwszy w 1978 roku.
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Przed Jego tronem
Z powodu kierunku obranego przez wiele Kościołów, mającego na celu tworzenie małych grup uczniowskich w ramach większego ciała wierzących, College
Press wydało cieszącą się powodzeniem serię Studies for Small Groups [Studium
dla małych grup]. Wydawcy byli przekonani, że Sweet Hour of Prayer w wersji dla
małych grup byłoby dobrym dodatkiem do tej serii dla naszych Kościołów. Jednakże
studiowanie tak intymnych i osobistych rzeczy, które zawsze przeznaczone były do
osobistego wykorzystywania każdego dnia, a następnie przekształcenie tego w coś,
co mogłoby zostać wykorzystane na cotygodniowym spotkaniu małej grupy, okazało się onieśmielającym zadaniem. Jako nowy pracownik College Press dostałem
książkę do ręki i poproszono mnie, bym zobaczył, co mogę z nią zrobić. Wydawało
mi się, że znalazłem się w kłopocie, ponieważ nigdy nie spotkałem brata DeWelt
i tylko wiedziałem o nim kilka rzeczy od innych. Wahałem się z obawy przed tym,
że sformułuję coś w sposób, z którym on by się nie zgodził. Nie mogłem jednak
zaprzeczyć, że czułem podekscytowanie tym wyzwaniem. Próbowałem zachować
oryginalnego ducha pracy brata DeWelt tak dobrze, jak tylko byłem w stanie jako
osoba z zewnątrz. Czasami lekko modyfikowałem sposób, w jaki sformułował daną
myśl, by jakiś fragment uaktualnić. W wielu miejscach, by wyjaśnić daną lekcję,
konieczne było rozwinięcie. Zadania dla grupy i zadania na każdy tydzień w całości
zostały stworzone przeze mnie.
Modlę się, byś był w stanie wykorzystać to studium do ustanowienia aktywnego
życia modlitewnego, które przybliży Cię do serca Bożego.
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