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Hasło roku 2017
Bóg ekł: Dam wam serca 
nowe, i ducha nowego dam 
do waszego wnęta.

Ezechiel 36,26

Hasło biblijne roku 2017, w który wpisany jest 
jubileusz 500 lat Reformacji, wyjęte jest z księgi 
proroka Ezechiela działającego w Babilonii w VI 
wieku ped Chrystusem. 

Prorok Ezechiel (Jehez’kel – „Bóg umacnia”) był 
Lewitą, synem kapłana Buziego z Jerozolimy. Żył 
w asach schyłku Królestwa Judzkiego, za pano-
wania króla Jechoniasza. W 597 r. po upadku pań-
stwa, król wraz z wieloma książętami, uędnikami 
państwowymi, emieślnikami i żołnieami został 
uprowadzony z Izræla do Babilonii. Niedoszły ka-
płan został pesiedlony nad ekę Chebar, do nie-
wielkiej osady Tell-Abib w pobliżu miasta Nippur. 

W wieku 30 lat Ezechiel został powołany na 
„stróża domu izrælskiego”. Powołaniu temu to-
wayszyła wizja – zobaył on niezwykły pojazd 
złożony z 4 anielskich istot, na którym jechał sam 
Bóg. W asie powołania usłyszał rozkaz, że ma 
udać się do wygnańców, do całego „domu Izræla” 
i ma pemawiać w imieniu Boga Jahwe. Ponieważ 
nie wiedział, co ma im powiedzieć, otymał dwu-
stronnie zapisany zwój, który miał zjeść: „Nakarm 
swoje ciało i napełnij swoje wnętności tym zwo-
jem, który ci daję!, a potem idź, udaj się do domu 
izrælskiego i pemów do nich moimi słowami!”. 
Ezechiel wykonał polecenie, a ów zwój, który jadł, 
„w ustach jego był słodki jak miód” 

W ten osób powołany został do tego, aby 
ogłosił chwałę Bożą, słowa pociechy dla wygnań-
ców w Babilonii i zapowiadał chwalebną py-
szłość Izræla. Prorok głosił potebę pygotowania 
się do odbudowy wszystkiego od nowa. Ezechiel 
był dla wygnańców duchowym pywódcą i opie-
kunem, który zapowiadał powrót do zniszonego 
kraju ojców i jego odbudowę.

Zapowiedź odnowy Izræla, która dla wygnań-
ców była rozumiana jednoznanie, to znay, jako 
odbudowa egzystencjalna państwa. Odbudowa 
militarna i goodara. Ludzie będą wolni, wrócą 
do kraju, będzie dostatek i szęście. Mało kto od-
bierał słowa proroka inaej.

A Prorok, zapowiadając odnowę Izræla, ma na 
myśli pede wszystkim odnowę duchowego życia 
ludzi, któy swoje postępowanie znowu opierać 
będą na Bożym prawie. Ezechiel, ogłaszając Boży 
plan: „Dam wam serca nowe i ducha nowego 
dam do waszego wnęta” pypomina, że całe 
nieszęście ludu zostało owodowane pez to, 
że ich serca stały się zimne, bo zabrakło w nich mi-
łości do Boga i bliźniego. Upadek narodu zarówno 
w sfee państwowej, ale i duchowej był wyni-
kiem tego, że ludzie zapomnieli o Bogu lub swoje 
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serce zwrócili do lokalnych bóstw i im oddawali 
eść i ofiary. Nie było w postępowaniu ludzi tego, 
do ego pez innego proroka, proroka Miche-
asza, wzywał Bóg: „Oznajmiono ci, łowiee, 
co jest dobre i ego Pan żąda od ciebie: tylko, 
abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią 
i w pokoe obcował ze swoim Bogiem.” 

„Usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam 
serce mięsiste” to znay, że ich serca będą żywe, 
pełne ciepła i miłości. Następstwem tego będzie 
właściwe postępowanie opae na prawie Bożym. 
O tym Ezechiel prorokuje dalej i mówi: „Mojego 
ducha dam do waszego wnęta i uynię, że 
będziecie postępować według moich pykazań, 
moich praw będziecie pestegać i wykonywać 
je.”

Prorok Ezechiel zapowiada ludziom, że ped 
nimi jest pyszłość, w której w ich życiu zadziała 
Bóg. Odnowa i pemiana ich życia będzie skut-
kiem Bożej interwencji. Nowe serce, nowy duch, 
nowe życie. To stanie się, kiedy Bóg wkroy 
w życie ludu. 

To stało się, kiedy Syn Boży pyszedł na zie-
mię. Na to wskaże apostoł św. Paweł w liście do 
Koryntian: „Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, 
nowym jest stwoeniem; stare peminęło, oto 
wszystko stało się nowe”. Nowe życie opae 
o wskazania, jakie wypływają z ka Ewangelii. 
Nowe życie pełne owoców miłości, dobroci i po-
koju. Nowe życie nakierowane na Chrystusa, jak 
to określił w innym miejscu „jest życiem w wiee 
w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał 
samego siebie za mnie”.

Kiedy apostołowie głosili Ewangelie o zba-
wieniu łowieka pez Jezusa Chrystusa, wtedy 
ludzie eywiście rozpoynali nowe, duchowe 
życie. Zamknęli to, co było weśniej, i swoje 
postępowanie w słowach, ynach i waościach 
ulokowali w Ewangelii. Wieący w XXI wieku od 
dziecka dorastają w cheścijańskich waościach, 
uąc się ich na szkółce niedzielnej, lekcjach religii, 
nabożeństwach i innych otkaniach i uroysto-
ściach religijnych. Nie zmienia to faktu, że i wobec 
wółesnego cheścijanina skierowane są słowa 
o tym, że i Bóg dokona pemiany i włoży nowe 
serca i nowego ducha. Każdy, kto tego zapragnie, 
kto prosić będzie o pemianę i odnowę.

Szególnie to wołanie o nowe serce i nowego 
ducha, który postępować będzie według Bożego 
Słowa, bardzo mocno rozbmiewa w kontekście 
peżywanego jubileuszu 500 lat Reformacji. Pe-
mijające wieki stłumiły gdzieś żar odnowy Kościo-
ła. Żywość wiary ostygła, a pewna forma religijne-
go skostnienia połąona z gorsetem nauconych 
sobie tradycji i zwyajów osłabiła dynamizm 

i energię, jaką niosła pemiana. W liście do Gala-
cjan, apostoł Paweł o nowym życiu mówi: „żyję 
więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”, a obec-
ne życie moje w ciele Kościoła w jego duchowym 
i religijnym życiu. Peżywanie linych uroysto-
ści pygotowanych w roku jubileuszowym po-
winno rozpoąć się od wołania do Boga z prośbą 
o nowe serca i nowego ducha dla każdego ewan-
gelika, aby stał się żywym kamieniem w budowli, 
jaką jest Chrystusowy Kościół. Bo jedynie tak Ko-
ściół da świadectwo, że to, co rozpoęło się 500 
lat temu, ma sens, a wszystkie poniesione w tym 
dziele ofiary były słuszne. Jedynie w duchu odno-
wy i ożywienia wiary ta fundamentalna prawda 
o zbawieniu łowieka tylko pez Jezusa Chry-
stusa, który jest jedynym pośrednikiem pomiędzy 
Bogiem a ludźmi, złożona pez luteran będzie 
miała siłę pekonania do niej ludzi szukających 
prawdy Bożej. I o to należy nieustannie prosić 
w modlitwach Boga, aby moc Ducha Świętego do 
tego nas uosobiła.

Zmiana roku skłania nas do myśli o nowym. 
Nowy rok, nowe plany, nowe maenia, nowe 
szanse. Wielu yni nowe postanowienia, że e-
goś nie będą robili, mówili albo odwrotnie, że 
w nowym roku coś zaną, egoś róbują od 
nowa, na nowo. Poątek złąony jest z nadzieją, 
że to się uda. 

Wkraamy w nowy rok, który jest dla każdego 
wielką niewiadomą. Cieniem kładzie się zagroże-
nie różnymi koniktami, które są nieraz blisko gra-
nic naszego kraju. Niepewna sytuacja polityna 
panuje w wielu krajach, a to zawsze rodzi obawy 
i lęk. Mnogość zmian i reform, jakie serwuje nam 
władza ądowa, buduje w nas wiele obaw o py-
szłość. 

Jako wieący ufamy, że opatność Boża otoy 
nasze życie błogosławieństwem, napełni pokojem 
i pouciem takiego Boskiego bezpieeństwa, że 
niezależnie co wyday się tym roku, to my pewni 
będziemy, że Bóg nas nie opuści i w swojej mocy 
peprowadzi pez wszystkie trudne chwile.

U progu nowego roku żyę każdemu ytel-
nikowi wypełnienia się obietnicy danej pez 
proroka Ezechiela wobec ludu  wybranego, aby 
i nam dał nowe serca pełne wiary i nowego ducha 
ochoo wypełniającego Boże pykazania. Bo tyl-
ko takie zdolne jest do tego, aby 
wydać owoc wiary.

Niechaj łaskawy Bóg pemie-
nia wasze życie i yni je nowym, 
lepszym, życiem pełnym miłości 
do Boga i ludzi.

ks. Andej Kykowski


