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S£OWO DUSZPASTERZA

NIE ZAPOMNIJCIE
O BOGU!
abo¿eñstwem rodzinnym zakoñczyliœmy uroczyœcie kolejny rok szkolny,
który bardzo szybko min¹³. Razem
z wami, droga m³odzie¿y, pragnêliœmy podziêkowaæ Bogu za ten czas nauki, który
niew¹tpliwie poszerzy³ horyzonty waszej
wiedzy, a jednoczeœnie sprawi³, ¿e byæ mo¿e wszyscy jesteœmy o jeden rok m¹drzejsi.
S³owem podziêkowania wyraziliœmy te¿
nasz¹ wdziêcznoœæ wobec nauczycieli i wychowawców, którzy mieli pieczê nad naszymi dzieæmi i przekazywali im to, co
w przysz³oœci pomo¿e samodzielnie wyko-
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nywaæ powierzone zadania i spe³niæ oczekiwania.
Rozpoczynaj¹ siê wakacje. Wiêkszoœæ,
zapewne, spêdzi je w radoœci i relaksie. Na³adujemy swoje "akumulatory" i w pe³ni si³
rozpoczniemy dalsz¹ edukacjê, bo cz³owiek
uczy siê przez ca³e ¿ycie. Tradycyjnie te¿
przekaza³em wa¿n¹, wakacyjn¹ dewizê:
Zapomnijcie w czasie wakacji o pracy,
ale nie zapominajcie o Bogu.
Zanim jednak skorzystamy z dobrodziejstw wakacji, chcemy na chwilê zatrzymaæ siê nad Bo¿ym S³owem i podziêkowaæ
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WAKACJE 2009

Bogu za wszystko, co od Niego otrzymaliœmy: za zdrowie i si³y do nauki i pracy, za
wiedzê, któr¹ nam przekazano, za wskazanie drogi po której nale¿y kroczyæ i za
m¹droœæ, któr¹ próbowano w nas wszczepiæ. Aposto³ Pawe³, pisz¹c list do swego
wiernego przyjaciela Tymoteusza, napomina go: Ale ty trwaj w tym, czegoœ siê
nauczy³ i czego pewny jesteœ, wiedz¹c,
od kogoœ siê tego nauczy³.
W œwiêto Zes³ania Ducha Œwiêtego
odby³a siê w naszej parafii konfirmacja. Jak
zawsze by³o uroczyœcie. Udekorowany
kwiatami koœció³, odœwiêtnie ubrana m³odzie¿, licznie przybyli goœcie oraz licznie
zgromadzony nasz zbór. U wielu zapewne
zrodzi³o siê jednak pytanie. Czy wytrwaj¹
w z³o¿onym œlubowaniu, czy wytrwaj¹
w wierze, czy wytrwaj¹ w tym, co zosta³o
im powierzone? I wreszcie, bardzo prozaiczne pytanie: czy zobaczymy siê z nimi tu,
w koœciele po wakacjach? Odpowiedzi na
to pytanie trzeba szukaæ w sercu, które
szczególnie u m³odego cz³owieka bywa
pe³ne niepokoju. Ale ty trwaj… pisze ap.
Pawe³. Trwaj przy Bo¿ym S³owie, trwaj przy
Koœciele Jezusa Chrystusa.
Jesteœmy ewangelikami. Okreœlenie to
nosimy z dum¹, bo pochodzi od Ewangelii,
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bêd¹cej Ÿród³em naszej mocy, naszej wiary
i naszej szczególnej pobo¿noœci. A nasza
pobo¿noœæ ewangelicka to nie tylko inny
œwiatopogl¹d, inne dogmaty, inny kult.
Ewangelik to cz³owiek o innym sposobie
rozumowania, o innej mentalnoœci, i to nie
tylko religijnej. Nasza "ewangelickoœæ"
kszta³tuje specyficzn¹ postawê ideologiczn¹, moraln¹, œwiatopogl¹dow¹ i spo³eczn¹ swoich wspó³wyznawców. Inny jest,
z zasady reformacyjnej, a w³aœciwie powinien byæ, nasz stosunek do pracy, do uczciwoœci, do solidnoœci. Z tych cech wyp³ywaj¹cych z nauki biblijnej, lekkomyœlnie
rezygnowaæ nie wolno. One nie mog¹
pójœæ w zapomnienie. Wci¹¿ na nowo
nale¿y je uaktywniaæ, bo to cechy godne
ka¿dego chrzeœcijanina. Ale ty trwaj…
Trwaj i b¹dŸ wierny, bo nauczycielem
twoim jest sam Jezus Chrystus.
¯yczê wszystkim, by tegoroczne wakacje sta³y siê równie¿ okazj¹, by wœród Bo¿ego stworzenia, jakim jest otaczaj¹ca nas
przyroda, podj¹æ refleksjê nad sob¹ i nad
swoim miejscem w jej piêknie i powróciæ
do powszednich zajêæ zbudowani potêg¹
wiary i w niej trwania.
Wasz duszpasterz
bp Ryszard bogusz
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KTO TO JEST PRZYJACIEL?
Jest to ktoœ, komu mogê zaufaæ i powierzyæ tajemnice mojego serca, osoba, która
mnie zna i darzy przyjacielsk¹ mi³oœci¹, ale i znosi cierpliwie, gdy okazuj¹ siê
moje s³aboœci, wady lub pewne nieudolnoœci.
Mi³oœæ przyjaciela jednak przejawia siê równie¿ i w tym, ¿e
napomina mnie, gdy pope³niam b³¹d, ostrzega, gdy jestem
w niebezpieczeñstwie, ¿e wybiorê niew³aœciw¹ drogê.
W przyjaŸni taka relacja jest oczywiœcie obopólna,
chocia¿ zawsze bywaj¹ okresy, w których jeden
przyjaciel bardziej potrzebuje drugiego.
B¹dŸmy wdziêczni za naszych przyjació³
i dziêkujmy Bogu za nich. Za przyjació³, których
poznaje siê rzeczywiœcie wtedy, gdy jest siê
w niedoli. Tak jak mówi Biblia: Przyjaciel
zawsze okazuje mi³oœæ; rodzi siê bratem
w niedoli (Przyp. Salomona 17,17).
"Shalom", który daje Jezus!
Zofia Ma³o¿ewska

KSIÊGA JEREMIASZA 33,3
Wo³aj do mnie, a odpowiem ci i oznajmiê ci rzeczy
wielkie i niedostêpne, o których nie wiesz!

W zacytowanym fragmencie Biblii, Bóg da³ obietnicê, ¿e
odpowie. Czyni to czêsto w sposób daleko przewy¿szaj¹cy nasze oczekiwania.
Reformator Marcin Luter kiedyœ powiedzia³: Modlitwa
jest wielk¹ moc¹, gdy¿ Bóg sam powzi¹³ wobec niej
w³asne zobowi¹zania.
O Panie w ka¿dej chwili potrzebujê Ciebie.
Zofia Ma³o¿ewska
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