REFLEKSJE

S£OWO DUSZPASTERZA

PO£¥CZENI
S£OWEM BO¯YM
I JEMU WIERNI
Gdy piszê te s³owa, Koœció³ nasz stoi
przed wa¿nym wydarzeniem. Synod wybierze
w najbli¿szych dniach swego nowego biskupa. Zdajemy sobie sprawê z wagi i powagi
tego wyboru. Niektórzy wrêcz uwa¿aj¹, ¿e
bêdzie to biskup prze³omu.
Ostatnie miesi¹ce
wprowadzi³y w szeregi
naszych wiernych wiele niepokoju, zamieszania, pytañ, ale utwierdzi³y nas równie¿
w przekonaniu, ¿e Koœció³ to dzie³o Bo¿e
i ¿adne destrukcyjne
si³y ani ubeckie teczki
nie przemog¹ go. Bo
Koœció³ to wy – bracia
i siostry. Koœció³ to
spo³ecznoœæ wierz¹cych. Koœció³ to miejsce dzia³ania Ducha
Œwiêtego. Koœció³ to nasz wspólny duchowy
dom.
Koœció³ Ewangelicki w swojej historii
prze¿ywa³ trudne chwile, nawet takie, kiedy
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trzeba by³o poœwiêciæ dla niego ¿ycie. Nie wyniszczy³ nas czas kontrreformacji i przeœladowañ. Nie unicestwi³a okrutna wojna œwiatowa, która zabra³a nam wielu cenionych
i oddanych ksiê¿y. Nie zmóg³ nas czas stalinowskiej inwigilacji,
choæ niektórych z³amano. Wci¹¿ jednak trwamy i rozwijamy swoj¹
dzia³alnoœæ na ró¿nych
odcinkach s³u¿by Bo¿ej. Komu wiêc zale¿y
dziœ na tym, by nas
os³abiæ, by nas zmêczyæ, by nas zwaœniæ?
W te dni wracamy
myœl¹ do czasu Reformacji. Jako Ewangelicy
czêsto chlubimy siê
przesz³oœci¹. Odwo³ujemy siê do wiary ojców, do ich ¿arliwoœci
i troski o Koœció³. Ale
czy pozosta³o nam tylko wspominaæ i historycznie œwiêtowaæ?
Czy wspó³czeœni ewangelicy maj¹ coœ
wiêcej do zaoferowania ni¿ tylko historiê? Nie
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mo¿emy wszak i nie powinniœmy pozostaæ jedynie przy wdziêcznym wspomnieniu przesz³oœci, przy rozpamiêtywaniu ciê¿kich prób
i doœwiadczeñ naszych przodków, przy podziwianiu ich wiary. Musimy nadal dzia³aæ.
Dzia³aæ, bo „noc nadejdzie”.
Wspó³czesny œwiat nie myœli historycznie,
nie chce podporz¹dkowaæ siê nauce Jezusa,
która dla naszych przodków by³a Magna
Charta Królestwa, wspó³czesny œwiat stawia
na intelektualny postêp, na przedefiniowanie
wartoœci, na wolnoœæ osobist¹.
My jednak nadal stoimy i staæ bêdziemy
na gruncie Ewangelii, S³owa Bo¿ego, na
gruncie, którego granice wywalczone w ciê¿kich ofiarnych walkach, zosta³y nam wytyczone przez ojców wiary, dlatego nie wolno
nam tego zaprzepaœciæ, nie wolno niczego
z tego uroniæ.
Pragniemy nadal dawaæ œwiadectwo swojej wiary, z której p³yn¹ tylko dobre czyny,
z której p³ynie umi³owanie Koœcio³a, który
choæ nieraz znajdowa³ siê na „zakrêtach” historii, ale trwa³ i trwaæ bêdzie. Wraz z naszym
Reformatorem ks. Marcinem Lutrem dziœ
wyznajemy: Tu stojê, inaczej nie mogê, tak mi
dopomó¿ Panie Bo¿e.
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Dzisiaj równie¿ ³¹czymy siê ze wszystkimi,
którzy wspominaj¹ swoich zmar³ych. Tak to
ju¿ jest, ¿e co roku Œwiêto Reformacji poprzedza dzieñ Pami¹tki Zmar³ych. Przed naszymi
oczyma staj¹ ci, którzy byli nam bliscy i drodzy, ci z którymi byliœmy na co dzieñ, których
kochaliœmy, których czciliœmy.
Czym¿e jest œmieræ? Psalmista modli siê:
Naucz nas liczyæ dni nasze, abyœmy posiedli m¹dre serce (Psalm 90.12).
Wszyscy wiemy, ¿e musimy kiedyœ odejœæ
z tego œwiata, ale jako wierz¹cy mamy pewnoœæ tego, ¿e pozostaniemy w rêkach Bo¿ych
i ¿yæ bêdziemy na wieki: Ja dajê im ¿ywot
wieczny i nie zgin¹ na wieki, i nikt nie
wydrze ich z rêki mojej (Jan 10, 28).
Gdy wiêc pójdziemy na cmentarze, gdy
w skupieniu wspomnimy tych, którzy od nas
odeszli, pamiêtajmy, ¿e dla chrzeœcijanina
brama cmentarna nie jest koñcem, ale pocz¹tkiem czegoœ nowego i doskona³ego. Bo za
ni¹ stoi sam Bóg ze s³owem obietnicy, która
wypowiedzia³ Chrystus: Ja ¿yjê i wy ¿yæ
bêdziecie. (Jan 14.19)
Wasz duszpasterz
bp Ryszard Bogusz
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SKRZ¥CY NIEBIESKO
BIA£Y KLEJNOT
ak wygl¹da nasza planeta na tle czerni kosmosu. Bóg doskonale zadba³ o to, by Ziemia by³a domem dla cz³owieka. Wiedza
o tym, jak cudownie zaprojektowana zosta³a
nasza planeta, nape³nia nas podziwem.
¯ycie na Ziemi jest mo¿liwe dziêki wielu
skomplikowanym procesom. Na przyk³ad fotosynteza pozwala roœlinom zielonym wykorzystywaæ œwiat³o s³oneczne, dwutlenek wêgla oraz
wodê do produkcji ¿ywnoœci. Produktem ubocznym tego procesu jest uwalniany do atmosfery tlen niezbêdny nam do ¿ycia. Z Biblii
dowiadujemy siê, ¿e Bóg
powierzy³ cz³owiekowi zarz¹dzanie Ziemi¹ (1 M¿ 28, 2-15).
Aby jednak zachowaæ na niej
równowagê ekologiczn¹ ludzie musieliby mieæ do zleconego im zadania odpowiednie nastawienie. Naprawdê
musieliby kochaæ swój ziemski
dom i chcieæ utrzymaæ go w
doskona³ym stanie. Ale cz³owiek zosta³ obdarzony woln¹ wol¹, tote¿ istnia³o prawdopodobieñstwo, ¿e nie zechce w³aœciwie gospodarowaæ Ziemi¹ i jej zasobami. Tak te¿ siê sta³o.
Rezultaty niedba³oœci i chciwoœci cz³owieka s¹
tragiczne. Wymieñmy tylko kilka takich problemów:
1. Trzebienie lasów zmniejsza absorpcjê
dwutlenku wêgla z atmosfery, co z kolei mo¿e
wywo³ywaæ anomalie pogodowe.
2. Nadmierne u¿ywanie pestycydów niszczy
owady, które odgrywaj¹ nieocenion¹ rolê w ró¿-

T

S³owo Parafialne
3/2009

nych ekosystemach, chocia¿by przez to, ¿e
zapylaj¹ roœliny uprawne.
3. Zanieczyszczenie mórz i rzek oraz intensywne po³owy drastycznie zmniejszy³y populacjê
ryb.
4. Chciwe eksploatowanie surowców naturalnych pozbawia tych zasobów przysz³e pokolenia i jak siê uwa¿a, przyœpiesza globalne ocieplenie. Na dowód tego ekolodzy powo³uj¹ siê
na zjawisko topnienia lodowców oraz odrywania siê od l¹dolodu gigantycznych bry³, zarówno w Arktyce, jak i na Antarktydzie.
Wzrastaj¹ca liczba klêsk
¿ywio³owych mo¿e sk³oniæ
kogoœ do wniosku, ¿e nasza
planeta broni siê za pomoc¹
kataklizmów. Bóg odda³ nam
j¹ w darmow¹ dzier¿awê
(1 M¿ 26,29). Jednak obecna
sytuacja na œwiecie pokazuje,
¿e wielu ludzi nie dba o nasz
piêkny ziemski dom. S¹ poch³oniêci spe³nianiem w³asnych pragnieñ. Okazali siê z³ymi dzier¿awcami, którzy jak przepowiedziano (w Obj 11,18) "rujnuj¹ Ziemiê".
Z proroctw biblijnych wynika, ¿e
Wszechmocny Bóg, Stwórca procesów podtrzymuj¹cych ¿ycie, postanowi³ "wyeksmitowaæ"
z³ych lokatorów (Sof 1,14, Obj. 19, 11-15). On
nie dopuœci, by ludzie zrujnowali Ziemiê,
zaingeruje szybciej, ni¿ siê spodziewamy. (Mt
24,44) Tylko Bóg mo¿e uratowaæ nasz¹ planetê.
Chwa³a Panu!
Zofia Ma³o¿ewska
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