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REFLEKSJE

S£OWO DUSZPASTERZA

ŒWIÊTO
REFORMACJI
O to modlê siê, aby mi³oœæ wasza coraz bardziej obfitowa³a w poznanie
i wszelkie doznanie, abyœcie umieli odró¿niaæ to, co s³uszne, od tego, co
nies³uszne, abyœcie byli czyœci i bez nagany na dzieñ Chrystusowy, pe³ni
owocu sprawiedliwoœci przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga.
(Flp 1,9-11)
eformacja od dawna jest traktowana
jako wydarzenie z historii dziejów
coraz bardziej odleg³ych i coraz mniej
pasuj¹cych do naszych obecnych problemów. Wystarczy jednak spojrzeæ na myœl
Marcina Lutra z punktu widzenia wspó³czesnoœci, aby przekonaæ siê, ¿e b³êdem
jest rozpatrywanie tego procesu wy³¹cznie
w kategoriach historycznych.
Bardzo czêsto nabo¿eñstwa, szczególnie, jeœli chodzi o Œwiêto Reformacji by³y
rzewnym wspomnieniem tego, co by³o,
nawi¹zywaniem do heroizmu naszych
praojców i do jedynie s³usznej walki o rozwój reformacji. Rozpoczynaj¹c Dekadê
Lutra, prezydent Œwiatowej Federacji
Luterañskiej bp Mark S. Hanson powiedzia³: ks. Marcin Luter postawi³ sobie na pocz¹tku swojej duchowej
drogi pytanie: “Jak mogê spotkaæ
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³askawego Boga?” Widzimy, ¿e
i my, jako luteranie i dziœ stoimy
przed tym pytaniem i wspólnie
wkraczamy na nowy teren. A bp
Wolfgang Huber, przewodnicz¹cy Rady
Ewangelickiego Koœcio³a Niemiec, jednego
ze wspó³organizatorów Dekady Lutra stwierdzi³: Z osob¹ Marcina Lutra
zwi¹zana jest si³a fascynacji. Rozumienie wiary przez Lutra, ¿e ³aska
Bo¿a jest darem, mo¿e i dziœ stanowiæ egzystencjaln¹ si³ê. Tematy
Lutra dotycz¹ce wolnoœci maj¹ dziœ
bezkonkurencyjnie aktualne znaczenie. Dekada Lutra nie bêdzie
wiêc festynem nostalgii ale œwiêtem wiary i chrzeœcijañskiej wolnoœci.
I my dzisiaj wpisuj¹c siê w Dekadê
Lutra, chcemy widzieæ wspó³czesny ewan-
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gelicyzm z jego radoœciami i problemami,
z jego rozwojem, ale i stagnacj¹, z jego
pe³nym otwarciem, ale i konserwatyzmem.
Nad tym wszystkim jednak górowaæ musi
ta najwa¿niejsza z cnót chrzeœcijañskich:
mi³oœæ. Ap. Pawe³ nigdy o niej nie zapomina³. Pisz¹c do zboru w Filipii, pisze i do
nas wspó³czesnych: O to modlê siê, aby
mi³oœæ wasza coraz bardziej obfitowa³a w poznanie i wszelkie doznanie.
Nie ma chyba nikogo wœród nas, który
nie chcia³by byæ w³¹czony w t¹ modlitewn¹
intencjê. Niestety, coraz czêœciej w ³onie
samego Koœcio³a zapomina siê o tej z najwa¿niejszych z cnót chrzeœcijañskich. Oczywiœcie ka¿dy powie, ¿e ¿yjemy w zepsutym
moralnie œwiecie, dlaczego wiêc mia³yby
nas omin¹æ jego wady. Równie¿ jako ewangelicy nie ¿yjemy w raju lub na samotnej
wyspie. ¯yjemy w tym œwiecie i jak wszyscy
nara¿eni jesteœmy na przemo¿ny jego
wp³yw. Musimy zaakceptowaæ stan, w którym to, co chrzeœcijañskie nie jest ju¿ samo
przez siê zrozumia³e. Nie mo¿na otoczyæ siê
murem i pozostaæ tylko poœród siebie,
w nabo¿eñstwach i innych spotkaniach parafialnych. Musimy zdobyæ siê na odwagê
i œmia³oœæ, ¿eby z wiar¹ wejœæ w œwiat
i próbowaæ go naprawiaæ.
Mo¿e na niejednej twarzy pojawi siê
uœmiech. Bo có¿, ja ma³y py³ek mogê zrobiæ
dla œwiata, jak ja grzesznik mogê go
naprawiaæ. A jednak. Wystarczy zacz¹æ od
siebie, od swojej rodziny, od pozytywnego
wp³ywu na tych, którzy s¹ mi bliscy. Na moje otoczenie, wspó³pracowników, parafiê,
koœció³. Ap. Pawe³ wrêcz zachêca nas do
tego: Abyœcie umieli odró¿niaæ to,
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co s³uszne, od tego, co nies³uszne,
abyœcie byli czyœci i bez nagany na
dzieñ Chrystusowy.
Nie da siê zaprzeczyæ, ¿e u Jezusa nie
znajdujemy œladu pogardy dla œwiata ani
te¿ potêpienia jego radoœci i pragnieñ. Jezus nie unika³ towarzystwa innych ludzi.
Wykazywa³ zainteresowanie prac¹ rolnika,
siewcy, rybaka, winiarza, kupca, sêdziego,
dzier¿awcy. W sposób naturalny przyjmowa³ dary i radoœci tego œwiata, bra³ udzia³
w przyjêciach, ucztach i wieczerzach. Mia³
oczy otwarte na piêkno krajobrazu, kwiatów, jeziora, gór, wschodu s³oñca i burzy.
Maj¹c przed oczyma taki obraz Jezusa,
trudno poj¹æ, co Koœcio³owi mog³o poddaæ
myœl, ¿e ¿ycie klasztorne oznacza naœladowanie Jezusa. W liœcie do Tymoteusza, ap.
Pawe³ pisze: Bóg chce, aby wszyscy
ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Jednak wola Bo¿a nie
mo¿e byæ urzeczywistniona, kiedy trzymamy siê z dala od problemów i potrzeb œwiata i nie czujemy siê zañ odpowiedzialni.
Albert Schweitzer powiedzia³:
Etyka Jezusa, który zwiastowa³:
“Musicie wykonywaæ dzie³a Tego,
który mnie pos³a³, póki dzieñ jest",
pobudza aktywnoœæ i pomaga d¹¿yæ do urzeczywistnienia tego, co
uznaje za dobre i czego ¿¹daj¹ przykazania. Po³¹czenie chrzeœcijañstwa z celow¹ afirmacj¹ œwiata
tworzy kulturê, w której ¿yjemy.
Zachowanie i doskonalenie jej jest
naszym zadaniem
bp Ryszard Bogusz
Fragmenty kazania wyg³oszonego
w Œwieto Reformacji 31.10.2008
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Z BOGIEM MOIM PRZESADZAM MUR
oje ¿ycie dostarcza porównania do tego obrazu. Biegnê wzd³u¿ drogi i nagle
zostajê postawiona przed wysokim murem. Œcie¿ka tu siê koñczy. W tej sytuacji
muszê zatrzymaæ siê nie mogê zobaczyæ tego co jest po drugiej stronie. Jedyn¹
mo¿liwoœci¹ jest przeskoczenie ponad murem. Ekstremalnie trudne niemo¿liwe jest pokonanie tej przeszkody. Z Boga punktu widzenia, mur nie jest ¿adn¹ przeszkod¹, ale raczej
okazj¹ dla Niego, by mnie pomóc. Z Bo¿¹ pomoc¹ mogê podczas starego trudnego
swego ¿ycia, pokonaæ wiele przeszkód. O Panie w ka¿dej chwili potrzebujê Ciebie !
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Na podstawie Psalmu 18,30
Zofia Ma³o¿ewska, 2008

UPRAGNIONY SHALOM
zy znajdzie na naszej planecie kiedyœ swoje urzeczywistnienie? W miarê zbli¿ania
siê powrotu Pana, wzmaga siê bezbo¿noœæ. Zbrodnie, bezprawie, brak poszanowania wydaje siê stale nasilaæ. Przelewowi krwi na ziemi nie ma koñca. Narasta konflikt na Bliskim Wschodzie. Zdaje siê ¿e ani NATO , ani ONZ nie potrafi¹ temu zaradziæ.
Prawdziwy pokój potrafi przynieœæ tylko jeden - Jezus Chrystus. Pewnego dnia przejmie w³adzê na ziemi jako SAR SHALOM - KSI¥¯Ê POKOJU.
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