REFLEKSJE

S£OWO DUSZPASTERZA
WAROWNYM GRODEM
JEST NAM BÓG

³owo Psalmu 46 pos³u¿y³o naszemu
Reformatorowi ks. Marcinowi Lutrowi do skomponowania pieœni,
która sta³a siê hymnem naszego koœcio³a,
a jednoczeœnie œwiadectwem o Bogu, które
sk³adamy zarówno w czasie œwiêta Reformacji, jak i w inne, wa¿ne uroczystoœci koœcielne.
PaŸdziernik, to dla Ewangelików wa¿ny
miesi¹c i wa¿ny jego ostatni dzieñ. 31 paŸdziernika 1517 r. skromny mnich augustiañski przybi³ na drzwiach koœcio³a zamkowego w Wittenberdze 95 tez, którymi pragn¹³ pobudziæ do dyskusji nad stanem
ówczesnego koœcio³a, prze¿ywaj¹cego
wielki kryzys. Zamiast czystego S³owa
Bo¿ego g³oszono legendy o œwiêtych,
nabo¿eñstwa odbywa³y siê w niezrozumia³ym dla wiernych jêzyku, pobo¿noœæ
polega³a na spe³nianiu zewnêtrznych
przepisów, na postach i odbywaniu pielgrzymek do miejsc uznanych za œwiête,
gdzie ludowi pokazywano cudowne obrazy
i relikwie.
Zanik czystoœci nauki chrzeœcijañskiej
uzewnêtrzni³ siê szczególnie w nauce o od-
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pustach. A gdy wys³annik papie¿a, mnich
Tetzel zacz¹³ nimi kupczyæ pod Wittenberg¹, Luter postanowi³ zareagowaæ. I to
da³o pocz¹tek Reformacji, której my, dziœ
jesteœmy spadkobiercami.
Mo¿e zatem i dziœ przyda³o by siê zastanowiæ nad stanem Koœcio³a, a przede
wszystkim nad duchow¹ formacj¹ jego
cz³onków. Bo, chyba oddalamy siê, niestety coraz bardziej, od Pisma Œwiêtego, od
Ksiêgi, która zawsze dla ewangelików by³a
najwa¿niejsz¹.
Czy to znak
czasu, zobojêtnienie, tempo
¿ycia, sekularyzacja? Trudno
o jednoznaczn¹ odpowiedŸ,
jaka jest tego
bezpoœrednia
przyczyna?
Jedno jest
pewne. Czas
podj¹æ refleksjê nad sob¹,
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nad swoim duchowym ¿yciem, czas na
powrót do Ÿród³a naszej wiary.
Co roku obchodzimy pami¹tkê Reformacji. To wielkie œwiêto koœcio³a. Przybli¿a
nam prawdy historyczne, wielkie dzie³a
Bo¿e, które przez wybitnych ludzi tego
okresu odrodzi³y koœció³ i postawi³y go na
w³aœciwe tory, zgodne z duchem Ewangelii. A zwiastowanie S³owa Bo¿ego umieœci³y w centrum nabo¿eñstwa.
To wszystko wspominamy, mo¿e nawet
z pewnym rozrzewnieniem. Ale czy to wystarcza? Co nam, wspó³czesnym ewangelikom, pozosta³o z wiary naszych przodków? W jaki sposób okazujemy dzisiaj
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swoj¹ odpowiedzialnoœæ za koœció³ Reformacji?.Czym s¹ dla nas g³ówne jego
zasady, z sola scriptura (tylko Pismo
Œwiête) - na czele?
Czasem wydaje siê, ¿e bardziej pielêgnujemy ewangelicyzm kulturowy ni¿
duchowy, bardziej historyczny ni¿ ideowy.
A przecie¿ na ka¿dym kroku koœció³ przypomina nam t¹ “Ksiêgê Ksi¹g”, z której
codziennie czerpaæ mo¿emy nowe si³y do
dzia³ania. Bo czym¿e jest dla nas S³owo
Bo¿e? Jest to Bo¿a odpowiedŸ na pytania
dotycz¹ce istoty Boga i cz³owieka. Mówi
nam ono, kim jest Bóg i czego chce od nas,
oraz kim jest cz³owiek z woli Bo¿ej i jakie
jest jego przeznaczenie.
Dzisiaj, razem z Psalmist¹ i Reformatorem wyznajemy: Warownym grodem
jest nam Bóg. Pomyœlmy, choæ przez
moment, co oznacza to w naszym ¿yciu?

Wasz duszpasterz
bp Ryszard Bogusz
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REFLEKSJE ZOFII MA£O¯EWSKIEJ

MOJE ŒWIADECTWO
Na pocz¹tek chcia³abym przedstawiæ krótko fakty mej drogi ¿ycia.
Na imiê mam Zofia. Moje dzieciñstwo by³o smutn¹ drog¹, nie mia³am takiego domu,
w którym jest ojciec i matka. Jako dziecko trzyletnie zosta³am sierot¹ ca³kowit¹. Z ³aski
zaopiekowa³a siê mn¹ babunia. By³am dziwnym dzieckiem, g³êbokie zamyœlenie wyznacza³o moj¹ osobowoœæ od pocz¹tku. Nigdy nie by³am zbyt towarzyska, a zawsze nadmiernie osamotniona. To odbi³o siê w moim dalszym ¿yciu.
Odebra³am wychowanie katolickie, jednak nurtowa³y mnie rozmaite w¹tpliwoœci doktrynalne. Zastanawia³am siê na przyk³ad, czy w³aœciwy jest kult obrazów bêd¹cych przecie¿ dzie³em ludzkich r¹k. Prawda religijna mia³a dla mnie du¿e znaczenie, szuka³am jej
ró¿nie, niestety bezskutecznie. Dopiero od dnia kiedy postanowi³am czytaæ i rozwa¿aæ
Bibliê, która urzek³a mnie prostot¹, znalaz³am prawdê której szuka³am. Zaufa³am Bogu i
z³o¿y³am w Nim Nadzieje. Znalaz³am Ciebie mój Bo¿e i cieszê siê jak dziecko
zb³¹kane, gdy dostrzeg³o blisk¹ pomoc (Jr 29,13)

Czytaj¹c biografiê, zauwa¿y³am ¿e Marcin Luter odebra³ wychowanie katolickie.
Jednak nurtowa³y Go w¹tpliwoœci doktrynalne. Sprzeciwi³ siê pewnym wypaczeniom w
koœciele i uzna³ tylko Bibliê, natchnion¹ Duchem Œwiêtym, za jedyny najwy¿szy autorytet
w sprawach wiary. Uchwyci³ siê nauk S³owa Bo¿ego i uzna³, ¿e przestrzeganie zawartych
w nim norm jest najlepsz¹ drog¹ ¿yciow¹. Muszê przyznaæ, ¿e Marcin Luter zosta³ dla
mnie przyk³adem szukania prawdy i bohaterem wiary, który wywar³ wielki wp³yw przez
Bibliê na kszta³towanie ewangelickiej pobo¿noœci i duchowoœci.
Zofia Ma³o¿ewska, 2007
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CZYM JEST JESIEÑ?

To pora smutnych wieczorów, nocnych i porannych ch³odów
z wiatrem i deszczem. To czas dziwnej têsknoty, po cieple lata.
Jesienny, szybko zapadaj¹cy mrok, kolorowe liœcie usypiaj¹cych na zimê drzew, mroŸne poranki, przypominaj¹ tak¿e
bieg czasu i ka¿¹ nad naszym ¿yciem - staroœci¹ siê zastanowiæ.
Gdy mnie bêdziecie szukaæ, znajdziecie mnie.
Gdy mnie bêdziecie szukaæ ca³ym swoim sercem (Jr 29, 13)
Zofia Ma³o¿ewska

PIEWCA TWÓRCY PIÊKNA
Sob¹ czu³ siê w przyrodzie,
Romantycznie, z uczuciem
I mi³oœci¹ wpatrzony
W cuda wokó³ zieleni.
Jean-Jacques Rousseau
poezj¹ urzeczony natury
og³osi³ prawdy pean:
Bóg Wspania³ym Artyst¹!
Leon Krzemieniecki
13 sierpnia 2007
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