Z życia i wiary

Dobra książka
Okres wakacjny sprzyja temu, aby sięgnąć
po książkę. Jedną z nich może być ostatnio
wydana książka ks. Manfreda Uglorza „U stóp
Pana Jezusa”. Jej lektura nie wymaga śledzenia
treści od początku do końca. Podzielona na 19
tematów pozwoli wybierać te, które najbardziej zaciekawią. Książka ma charakter katechetycznego przypomnienia podstawowych
prawd, jakie głosił nasz Zbawiciel. Uczniom
Jezusa należy nieustannie uczyć się tego, co
On głosi. Przedstawiona książka jest w tym
bardzo pomocna. Czytelnik znajdzie w niej odpowiedzi na szereg pytań, jakie pojawiają się
na drodze wiary.
Jako wprowadzenie przedstawiam fragmenty wyjęte z przedmowy niniejszej książki.
Książka jest do nabycia w kancelarii parafialnej.
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Przedmowa

Motto: „Patrzcie na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary…!” 			
(Hbr 12,2)
Chrześcijańska wiara jest nieustannym patrzeniem na Jezusa, wsłuchiwaniem się w Jego
słowo i kroczeniem za Nim. Nie ma jej tam,
gdzie ewangelia Jezusa Chrystusa jest daleko
od uszu i serca człowieka. Ona rodzi się w spotkaniu z Chrystusem przez Jego słowo. Kto nie
zna ewangelii, nie zna Chrystusa.
Kiedy Jezus z Galilei przemierzał palestyńskie drogi, wchodził do wiosek i miast, gdzie
mieszkali Żydzi i budził żywe zainteresowanie.
Wielu porzucało codzienne zajęcia i szło za Nim.
Jednak u większości faryzeuszy po spotkaniu
z Jezusem rodziła się nienawiść do Niego. Kiedy był dzieckiem, stary Symeon, trzymając Go
w świątyni na rękach, powiedział: „Oto ten
przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą, i aby były ujawnione myśli wielu serc” (Łk 2,34.35a). Osoba
Jezusa dzieliła i dzieli ludzi na tych, którzy
Jezusa kochają, na tych którzy Go nienawidzą
i na tych, którym jest obojętny. Ale Jezus powiedział: „Kto nie jest ze mną, jest przeciwko
mnie” (Mt 12,30a)...
Aby pójść za Jezusem i zaufać Mu, należy
najpierw usiąść u Jego stóp jak Maria z Betanii i wsłuchać się w Jego nauczanie. I wcale
nie trzeba cofnąć się w czasie o dwadzieścia
wieków, iść do Betanii, do domu Łazarza, Marty i Marii. To jest niemożliwe. Uczniem Jezusa
można być i należy być w każdym czasie i na
każdym miejscu. Spotykamy się z Jezusem, kiedy mówi do nas przez swoją ewangelię o Królestwie Bożym. Niekoniecznie ma to miejsce
tylko wtedy, kiedy do ręki bierzemy lub siadamy w kościelnej ławce, lub innym miejscu
i słuchamy Nowy Testament kazania, wykładu, czy bierzemy udział w religijnej rozmowie
na tematy wiary.
Czytelniku i Czytelniczko, Chrystus przyjdzie
do Was, kiedy otworzycie tę książeczkę i czytając ją, wgłębicie się w jej treść, i kiedy słowa w niej zawarte zechcecie przyjąć jako Jego
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naukę i pozwolicie Jemu przemówić do Was
ponad wiekami i przestrzenią.
Kształt przekazu treści nauczania może być
różny. Można naukę Jezusa podać w każdej
formie słowa. Pokarm ewangelii można podać
w wielu różnych naczyniach. Tak też czynił Jezus. Mówił słowami prostymi. Prowadził dialog
i spory z uczonymi w Piśmie. Nauczał przez
przypowieści, a czasem swoją naukę ubierał
w obrazy wyjęte z apokaliptyki żydowskiej. Mówił i docierał do ludzi przez słowo i swoje czyny.
Można też przekazywać naukę Jezusa współczesnemu człowiekowi w sposób mniej, czy bardziej uczony. Jednak zawsze przekaz nauki Jezusa musi być oparty na ewangelii, na czynach
i słowach Jezusa spisanych w ewangeliach,
znajdujących się w Nowym Testamencie....
Słowa Pana Jezusa są zawsze aktualne.
Usiądźmy więc u stóp Jezusa i posłuchajmy,
czego On uczy! Uczmy się także, co słowa Jezusa znaczą dzisiaj. Dlatego każda część książki,

którą oddajemy do rąk Czytelników, zakończona jest krótką, późniejszą refleksją chrześcijańską, na dany temat. Ma ona prowadzić do
zastanowienia nad własnym życiem i drogami,
którymi usiłujemy kroczyć.
Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, służyć może także prowadzącym godziny
biblijne do przygotowania godzin biblijnych,
pogadanek w grupach dyskusyjnych, katechetom zaś do przygotowania katechez dla starszych dzieci oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych.
„Wierny Mistrzu, Twoje Słowa
to do niebios brama nowa,
Twa nauka to jest droga,
która wiedzie nas do Boga.
O, jak błogi, kto Cię słucha,
kto ku Tobie skłania ducha,
Kto ust Twoich złote słowa
w sercu swoim wiernie chowa!”
(ŚE 389,1.2)

W kancelarii parafialnej oprócz omówionej pozycji można także nabyć zbiór kazań ks. Ryszarda Janika „Daj, bym głos Twój usłyszał” oraz historię naszej parafii „Z kart przeszłości luterańskiego zboru w Jaworzu”.
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