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Z życia i wiary
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Spotkanie ze Słowem Bożym
Oy moje wznoszę ku górom: 
Skąd nadejdzie mi pomoc? 
Pomoc moja jest od Pana, 
Który uynił niebo i ziemię.

Psalm 121

Oy moje podnoszę ku górom
Kolejny raz gromadzimy się tutaj na tym miej-

scu, aby słuchać Słowa Bożego i aby jak, jak nasi 
podkowie, wzmocnić się i pokepiać sakramen-
tem Świętej Wieey. W tym roku 15 sierpnia 
pypada w sobotę, a więc w wigilię 233 ronicy 
poświęcenia naszego kościoła w Jawou i erygo-
wania naszej Parafii. 

To miejsce, zawsze to podkreślamy, wpisuje się 
w historię naszej ołeności wieących. Tak już 
jest w dziejach luteranizmu na cieszyńskim, że w 
pewnym momencie jego historii góry i trudno 
dostępne miejsca stały się kościołem dla tutejszej 
ludności pyznającej się do ewangelickiej wiary. 
Góry, które asem potrafią być uciążliwe dla tych, 
któy tutaj żyją, które pyaają wiele trudu 
rolnikowi pracującemu na górskich ugorach stały 
się błogosławieństwem dla tych, któy właśnie 
tutaj, nie mogąc gdzie indziej postanowili szukać 
Boga, ołeności z Nim i ze sobą nawzajem. Bez 
tego poszukiwania naszych podków, któy i tu 
gromadzili się na nabożeństwach i utwierdzali 
się w swej wiee, nie byłoby naszego kościoła 
w Jawou, a co za tym idzie jutejszej Pamiątki 
Poświęcenia Kościoła. Siła Kościoła, Jego trwanie 
rodziło się i rodzi po dzień dzisiejszy w ołeno-
ści. Wiedzieli o tym nasi podkowie i takie świa-
dectwo pekazują i nam wółesnym byśmy 
w ołeności Kościoła trwali i tą ołeność 
budowali. Bez budowania ołeności wieą-
cych opaej na wólnym słuchaniu Bożego 
Słowa, na pystępowaniu do Stołu Pańskiego, 
bez wólnej modlitwy Kościołowi grozi zagła-
da. Wiedzieli o tym nasi podkowie, dlatego też 
gromadzili się tutaj, kiedy nie wolno było im 
wyznawać ewangelickiej wiary. Myślę, że w ich 

życiu w taki szególny osób wypełniały się te 
słowa ytanego ped chwilą Psalmu. Ich oy 
były faktynie skierowane ku górom, ponieważ 
właśnie tam otymywali pomoc w znaeniu 
wzmocnienia swej wiary i swojej tożsamości 
zaerpniętej z dzieła reformacji XVI wieku. My 
dziś idąc tutaj, albo wyjeżdżając samochodem też 
mieliśmy oy wzniesione ku góe, doszliśmy 
tutaj, albo dojechali, aby też szukać dla swojego 
życia pomocy, pomocy od Pana, którą mamy w 
Słowie i Sakramencie. Tej pomocy, bowiem ło-
wiek potebuje bez perwy nie tylko wtedy, 
gdy jest z powodu swej wiary peśladowany, 
nie tylko wtedy, gdy jest mu źle i pezywa jakieś 
trudne chwile y doświadenia, ale też i wtedy, 
gdy może doświadać religijnej wolności, jak to 
ma miejsce w naszych asach. Dlatego i dziś pod-
nieśmy nasze oy ku górom, do Pana, by szukać 
u Niego wzmocnienia dla swojego życia z Nim.

Ktoś może postawić pytanie: Dlaego szuka-
jąc Boga mamy oglądać w góry?

Teba podkreślić fakt, że właśnie na górach 
miały miejsce wydaenia, w asie, których Bóg 
zawierał pymiee z łowiekiem, potem z jed-
nym narodem, a potem całą ludzkością. Na góe 
Ararat zawarł pymiee z Noe pysięgając, że 
już nigdy nie zaleją ziemi wody potopu. Ma góe 
Moria Bóg nie dopusza do złożenia w ofiee 
Izaaka. Abraham za swojego syna składa w ofie-
e baranka. Mojżesz otymuje pykazania na 
góe Synaj, co jest poątkiem pymiea z Izra-
elem. Jezus Chrystus umiera na kyżu na wzgóu 
Golgota dając poątek Nowemu Pymieu, w 
którym my wszyscy żyjemy. Podobnych frag-
mentów Pisma Świętego, gdzie miejscem zdae-
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nia jest góra znajdziemy więcej. Pytanie pozosta-
je: Dlaego góra?

Kiedy rozmyślamy o Bogu, kiedy modlimy się 
do Niego nasze ufne i pełne nadziei ojenia 
i myśli ślemy właśnie w górę, tam gdzie wzrok 
i myśl ludzka nie sięga. Kiedy patymy na góry 
to możemy w nich dostec symbol tego, co owia-
ne jest tajemnicą, symbol Bożej potęgi, wielkości 
i mocy. Góry, które Boża dłoń uyniła, mają 
bogatą symbolikę. Są symbolem tego, co wznio-
słe, wielkie, niewzruszone. Jako miejsca wysokie 
i niedostępne utożsamiane zawsze były z miej-
scem pebywania Boga. Podobnie i ten, kto wę-
druje po górach, wdrapuje się na szyty, peby-
wa jakby bliżej Boga. W górach eywiście ła-
twiej doświadyć Bożej obecności. Trudniej do-
ciera tutaj cywilizacja, która zagłusza głos natury 
i pochłania bez reszty naszą uwagę. Tu w górach 
można jesze w ciszy, na szlaku, wędrując wśród 
pyrody, która wskazuje na Stwórcę, łatwiej Go 
dostec, zachwycić się i ojeć we własne serce. 
Góry trwają niezmiennie, choć wszystko wokół 
nich wydaje się pemijać.  

Człowiek wznosi swoje oy ku górom, poszu-
kując szególnych, pięknych miejsc, aby ubogacić 
i nasycić swoją wrażliwość i odbudować wiarę 
w piękno istnienia, a więc również własnego życia. 
Instynktownie wznosimy ku górom swój wzrok, 
bo szukamy Boga, Jego obecności, ciepła, a nade 
wszystko szukamy Jego pomocy. Tak ynili nasi 
ojcowie w asach kontrreformacji, tak ynimy 
i my wółeśni. Nawet, gdy się do tego zupeł-
nie nie pyznajemy, gdy mówimy „Nie, my sami 
dobe damy sobie ze wszystkim radę. Niyjej 
pomocy nie potebujemy” to jednak w głębi du-
szy oekujemy, że to Bóg nam pomoże w trudnej 
sytuacji. 

    W chwilach olbymiej trwogi i zagrożenia, 
w jakimś trudnym doświadeniu instynktownie 
uciekamy pod Bożą ochronę i to pragnienie bycia 
pod Bożą ochroną biee asem górę nad naszą 
dumą, albo wstydem. Bóg zaś nie pozostaje na to 
obojętny. On pychodzi z pomocą, z ratunkiem. 
On sam nas znajduje. Bóg sam wychodzi do nas 
z propozycją Swej pomocy - Jego dłoń jest stale 
wyciągnięta w naszym kierunku, bo też Ewange-
lia stale jest aktualna. To wszystko było udziałem 
naszych podków, któy pychodzili i na to 
miejsce, aby usłyszeć i pyjąć do swojego serca 
to zapewnienie Bożej pomocy.

A jak to jest dziś z nami: Czy jesteśmy na tyle 
wrażliwi i szey, aby prawdę o Bogu, jako Panu 
życia zaakceptować? 

Czy też może wychodzimy z błędnego zało-
żenia, że najpierw sami musimy stać się godni, 
doskonali, aby Bóg zechciał z nami rozmawiać?

Samemu, o własnych siłach nikt nie może 
stać się lepszy, zasłużyć na łaskę Bożą. Dlatego 
właśnie potebujemy Boga, Jego pomocy i to 
jest najwanialsze, że On pomaga nam, On nas 
akceptuje i kocha takimi, jakimi jesteśmy - nie 
musimy wcale się zmieniać, silić się na nieudane 
próby wytrwania w dobrym o własnych siłach. 
To właśnie Bóg nas zmienia. Obcowanie z Nim, 
wiara w Niego, nabranie zaufania jest tym yn-
nikiem, który modeluje nasze wewnętne życie 
- zawsze za rawą Boga, z Jego inicjatywy, Jego 
woli. To Bóg w nas rawia i chcenie i wykona-
nie - powiada Biblia. On daje Wiarę. Bez Niego 
jesteśmy nędznymi gesznikami porywającymi 
się na to, co niewykonalne. Budowanie swojej 
doskonałości w oparciu o własne tylko materia-
ły, to budowanie wiey Babel, która prędzej y 
później się zawali. Pomoc od Boga polega na tym, 
że to On prowadzi nas do doskonałości. To oy-
wiście nie znay, że nie wiąże się to z żadnym 
wysiłkiem i pracą z naszej strony. Nie jest jednak 
ona jamem, zasługą - handlem z Bogiem, ale 
radosną służbą Bogu i naszym obowiązkiem. Bóg 
pozwala nam ojeć na życie szee, bez za-
kłamania i fałszowania eywistości, pywraca 
prawdę o nas i tym, ego naprawdę nam pote-
ba. Popez różne życiowe okoliności pemawia 
dobitnie i dosadnie do naszych serc skłaniając je 
do zajęcia jakiegoś stanowiska. Można oywiście 
ignorować Boże nawoływanie, ale y wtedy nie 
ignorujemy samych siebie? 

Nasze poszukiwanie sensu życia musi być 
nierozerwalnie złąone ze oglądaniem w górę, 
pomoc, bowiem nadchodzi od Boga, który ujmu-
je się za nami pomimo naszych 
braków i mankamentów - dlae-
go? - Właśnie, dlatego, że miłuje 
nas bezinteresownie i bezwarun-
kowo i dlatego, że tutaj potebu-
jemy Jego pomocy. Amen.

ks. Władysław Wantulok
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