Z życia i wiary

Spotkanie ze Słowem Bożym
Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny.
I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy,
w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest
w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym,
ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał
z ciemności do cudownej swojej światłości;
1 Piotra 2,4.5.6.9.
Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!
Co jakiś czas przeżywamy różnego rodzaju
jubileusze. Osobiste, rodzinne, narodowe jak
100-lecie odzyskania Niepodległości czy kościelne. Kiedy w tym roku mówię jubileusz
automatycznie myślę o 500-leciu Reformacji
na Śląsku. Dzisiaj przeżywamy 236-lecie poświęcenia kościoła tu w Jaworzu…
Historia kościoła to przecież historia ludzi,
którzy w tym kościele gromadzili się na nabożeństwach. Świętując więc historię kościoła jako budowli, świętujemy też historię ludu
Bożego, który w tym miejscu uczestniczył
i uczestniczy w nabożeństwach, gdzie Pan Bóg
mówi do nas przez swoje Słowo i sakramenty,
a my odpowiadamy pieśnią i modlitwą.
Moi Drodzy, w celu lepszego zobrazowania
kontekstu dzisiejszych naszych rozważań mam
ze sobą kamień. Żaden rasowy czy wiele znaczący. Ot zwykły, znaleziony obok Kościoła
Pokoju. Przywiozłem go, ponieważ istotnym
atrybutem kamienia jest twardość. Kamień
kojarzy mi się z symbolem twardej chrześcijańskiej wiary.
W Biblii słowo „kamień” występuje 90
razy. We fragmencie ze Starego Testamentu,
który czytaliśmy podczas liturgii, słyszeliśmy,
że kamień ma odgrywać rolę pomnika przypominającego przeszłość. Oto lud izraelski
przeszedł suchą stopą przez Jordan. Po 40 latach wędrówki osiągnęli ziemię obiecaną. Nie
zawsze okazywali posłuszeństwo Bogu, ale
www.parafiajaworze.pl

On w każdej chwili i w każdym doświadczeniu towarzyszył swemu ludowi wybranemu.
To właśnie ten Bóg najpierw rozdzielił wody
Morza Czerwonego, przez co symbolicznie
otworzył Izraelitom drogę do wolności. Potem
przez 40 lat doświadczał ich, ponieważ pragnął
ich nauczyć, że dar wolności nie jest łatwy
do uniesienia. Wielu ludziom się wydaje, że
wolność daje im pełną swobodę. Lecz w takim przypadku wolność przeradza się w swawolę. Nikt inny się nie liczy, tylko ja. Nawet
Bóg przestaje mieć znaczenie. Dlatego właśnie Pan okazuje się cierpliwym nauczycielem
i przez wiele lat uczy Izraelitów, co to znaczy
być wolnym, co to znaczy ponosić odpowiedzialność za wszelkie swoje decyzje. I w końcu
po długim czasie, Jahwe ponownie rozdziela
wody – tym razem wody Jordanu. Otwiera
przed Izraelitami bramy oczekiwanej z tęsknotą ziemi obiecanej. Pan jednak zna zawodność
ludzkiej pamięci. Wie, że ludzie szybko i często
o Nim zapominają. Stąd też nakazuje Jozuemu
ustawić pomnik z 12 kamieni. To ma być znak
dla przyszłych pokoleń, aby pamiętały o Bogu
i historii swoich przodków. Autor księgi Jozuego zapisał to słowami:
„Suchą nogą przeszedł tu Izrael przez Jordan, gdyż Pan, Bóg wasz, wysuszył wody
Jordanu przed wami..., aby poznały wszystkie ludy ziemi, że ręka Pana jest mocna, i abyście się bali Pana, Boga waszego, po wszystkie dni”.
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Podobnie i ten kościół (jak też każdy inny)
jest kamiennym pomnikiem dla wszystkich
kolejnych pokoleń – pomnikiem na cześć Boga
i Jego błogosławieństwa, jakiego udzielał
chrześcijanom w dobrych i złych czasach.
Drodzy! Wy jesteście, my jesteśmy spadkobiercami tej chlubnej historii wiary. Nie wolno nam jej zapomnieć. Zobowiązani jesteśmy
ją kontynuować, by kolejne pokolenia mogły
z dumą wspominać swoich poprzedników
i bohaterów wiary.
Wiara jednak nie może się zatrzymać na
wspominaniu przeszłości. Ona musi się urzeczywistniać w teraźniejszości. Żywotność wiary polega
na tym, że jest osadzona na
konkretnym gruncie. Zapewne nikogo nie potrzeba specjalnie przekonywać, że takim gruntem, taką skałą, na
której opiera się wiara, jest
żywy Jezus Chrystus.
Co prawda postawiono twardy głaz przed jego
grobem, ale na podstawie
świadectwa Pisma Świętego
wierzymy, że Bóg po trzech
dniach odwalił kamień.
Śmierć została przezwyciężona przez życie. Ludzką kropkę Bóg przemienił
w dwukropek, wzbudzając swego Syna z martwych. Pusty grób oznacza nowy początek.
Wasz Dom Boży jest położony w centrum
Jaworza, w centrum waszego najbliższego
świata. Z rozmysłem wybrałem tekst dzisiejszego kazania z listu autorstwa św. Piotra, który określając siebie apostołem Jezusa Chrystusa, pisze do rozproszonych wychodźców…
błogosławiąc Boga… który według wielkiego
miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei
żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
To właśnie Chrystus stał się sprawcą największego absurdu wszech czasów. Martwy
kamień u wejścia do grobu został rozwalony
przez „żywy kamień”, przez Jezusa Chrystusa.
Czujemy głębię tego wyrażenia? Wielu przed-

stawicieli świata naukowego, a także wielu
zwykłych obserwatorów zgodnie stwierdzi, że
nie ma na świecie niczego, co byłoby w większym stopniu pozbawione życia aniżeli właśnie kamień – to kolejne znaczenie kamienia:
martwota.
Lecz Piotr bardzo plastycznie opisuje zmartwychwstałego Zbawiciela, porównując Go do
„żywego kamienia”. Dzięki Chrystusowi ożywa wszystko to, co uważa się za martwe. Choć
został odrzucony przez ludzi, to jednak Bóg
wybrał Go jako kosztowny. Dlatego właśnie
apostoł apeluje: „przystąpcie do Niego!” Nie
przyłączajcie się do szeregów
tych, którzy Chrystusa odrzucają. Przystąpcie do Niego, abyście zostali ożywieni,
abyście dostąpili przemienienia i stali się nowym
stworzeniem! Wiara człowieka dostępuje ożywienia
właśnie poprzez stałe przystępowanie do Niego. Bez
Chrystusa stanowimy taki
oto martwy kamień. Dzięki
Niemu stajemy się kamieniem żywym.
I tu dalsze słowa apostoła
stanowią motywację dla naszej codziennej egzystencji jako ludzi wierzących: „wy sami jako kamienie żywe budujcie
się w dom duchowy, w kapłaństwo święte,
aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu
przez Jezusa Chrystusa”. W tym zdaniu odnajdujemy zasadnicze przesłanie dla każdego wierzącego, dla każdego chrześcijanina.
Cały ten werset traktuje o Kościele jako
organizmie opartym na żywym Jezusie Chrystusie. Dom Boży zbudowany jako pomnik
z kamieni często wyróżnia się architektonicznie na tle pozostałych budowli w danej miejscowości. Po ogłoszeniu przez cesarza Austrii
Józefa II tzw. Patentu Tolerancyjnego w 1781
roku ewangelicy Śląska Cieszyńskiego mogli
w swoich miejscowościach budować Domy
Modlitwy (bez wieży i dzwonów).
W Jaworzu ówczesny właściciel hrabia Jerzy

Budujmy się
z radością
„w dom
duchowy,
w kapłaństwo
święte”
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Laschowski ofiarował parcelę pod Dom Modlitwy, szkołę, plebanię i zabudowania gospodarcze oraz większość materiału na ich budowę.
12.03.1782 roku odbyło się poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę Domu Modlitwy, aktu poświęcenia dokonał ks. Barthelmus z Cieszyna. Budowa trwała 4 lata do 1786
roku
Na mocy ogłoszonego przez cesarza Franciszka Józefa I Patentu Cesarskiego ewangelicy w Jaworzu przystąpili 01.05.1851 roku do
budowy wieży kościelnej. Budowę zakończono rok później i umieszczono w niej dzwon,
a w 1862 roku zawieszono dwa kolejne. W 1880
ewangelicy założyli w Jaworzu swój cmentarz.
W 1912 roku parafia dokonała przebudowy
kościoła, dobudowując prezbiterium (część ołtarzową).
Dla Was - parafian stanowi miejsce szczególne. Tu przynosicie dzieci do chrztu, tu składacie podczas konfirmacji wyznanie wierności Bogu i Kościołowi, tu zawieracie związki
małżeńskie, odprowadzacie bliskich na miejsce
ich spoczynku. Tu przychodzicie, by wyznawać
swoje grzechy i otrzymywać łaskę przebaczenia. Przy tym ołtarzu przyjmujecie sakrament
Komunii Świętej, by umocnieni stawiać czoła
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życiu. Przychodzicie ze swoimi codziennymi
radościami i smutkami, by doznać pokrzepienia Bożym Słowem. Ale nie da się przemilczeć,
że jest zbudowany ten kościół z martwych
kamieni. Wewnątrz jest pusty i zimny, jeśli...
jeśli brakuje w nim żywych kamieni, którymi
są poszczególni wierni. Tak dzieje się z każdym kościołem jako budynkiem. I nie pomoże nawet zaszczytna nazwa – choćby nie
wiem jak brzmiała- pozostaje martwy i zimny,
jeśli nie ma w nim wierzących serc. Właśnie
w tym miejscu otwiera się przestrzeń dla teraźniejszości naszej wiary. Jako żywy kamień
mamy stanowić ważny i widoczny składnik
swojej społeczności parafialnej. To jest wytyczna, której mocno trzyma się każdy, kto określa siebie mianem wierzącego: stanowić żywą
cegłę domu duchowego, w którym składa się
duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa
Chrystusa.
W ten sposób szkicuje się odpowiedzialność,
jaka spoczywa na każdym żywym kamieniu
Kościoła Chrystusowego. I tu z moich obserwacji wynika, że pojawia się pewien problem.
Odnoszę bowiem coraz częściej wrażenie, że
niektórzy wierzący są tak twardzi, iż pojawiają
się w kościele raz, dwa bądź co najwyżej trzy
razy do roku. Czy ta – powiem bez ogródek –
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rzadka obecność w Domu Bożym stanowi powód do chluby i do szczycenia się słowami:
jestem prawdziwym ewangelikiem?
Chrześcijańska tożsamość od zawsze kształtuje się poprzez częste przystępowanie do
Chrystusa jako żywego kamienia i aktywny
udział w budowaniu domu duchowego, czyli
żywego Kościoła. Sam Piotr był napiętnowany symbolem kamienia. Jego greckie imię Petros, które nadał mu Jezus, znaczy dosłownie
odłamek skalny. Apostoł pełnił rolę takiego
odłamka skalnego, będącego integralną częścią całej skały, jaką jest Jezus Chrystus. Nie
ograniczył jednak służby wyłącznie do siebie.
Doświadczony codzienną egzystencją u boku
Mistrza, pisze do wszystkich wierzących, aby
nie sprzeniewierzali się swemu powołaniu, lecz
na wzór Piotra i innych apostołów pełnili rolę
żywych kamieni w swoich parafiach i społecznościach lokalnych.
Przypomnijmy sobie jak Ewangelista Jan
opisuje sytuację, gdy uczniowie, już po zmartwychwstaniu, łowili ryby, ale tej nocy nic
nie złowili. Gdy Jezus zmotywował ich, by
zarzucili sieci po drugiej stronie łodzi, wyciągnęli 153 sztuki. To właśnie jest zadanie dla
żywych kamieni – nie nachalnie, ale z pokorą i w szczerości „łowić” ludzi dla Chrystusa.
Piotr określa to w słowach: abyście rozgłaszali
cnoty tego, który was powołał z ciemności do
cudownej swojej światłości. Apostoł pisze tu
o tzw. świadectwie życia. Takie świadectwo
pragniemy składać jako Kościół w Roku Świadectwa Kościoła. Na Dolnym Śląsku, skąd przyjechałem, a gdzie takie świadectwo składamy
w małych parafiach. Wierzący, który jest żywym kamieniem, powołuje się na Boga nie
tylko w niedzielę, ale każdego dnia. Postępowaniem i słowami świadczy o swoim Panu,
będąc świadomym możliwości pogardy, wyśmiania i odrzucenia przez ludzi tak, jak uczyniono z Chrystusem. Tym niemniej całym sercem trwa przy swoim Zbawicielu, ponieważ
przyświeca mu obietnica, którą już słyszeliśmy: kto w Niego wierzy, nie zawiedzie się. To
zapewnienie pozwala wierzącemu kształtować
nie tylko teraźniejszość swej wiary, ale także
w przyszłość patrzeć z nadzieją, że Chrystus
przyjdzie i w ostatecznym rozrachunku nie do-
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zna zawodu nikt, kto w Niego wierzy.
Drodzy! Dużo słów dziś padło. Co weźmiecie z tego nabożeństwa do domu? Warto pamiętać, że człowiek wierzący wyraża swoją
wiarę poprzez ufne spoglądanie w przyszłość.
Przyświeca mu bowiem obietnica, że kto wierzy w Chrystusa, ten się nie zawiedzie. Oto jest
rzeczywistość wiary żywego kamienia, żywego
chrześcijanina.
Na koniec mam jeszcze tylko jedną prośbę,
która jest zarazem zadaniem dla ciebie: poszukaj kamień w najbliższym czasie. Nie musi być
jakiś okazały. Wystarczy zwykły przydrożny
czy ogrodowy kamyk. Nanieś na niego dzisiejszą datę: 19 sierpnia 2018 r. Następnie postaw
go na widocznym miejscu w twoim domu, tak
abyś mógł często na niego spoglądać. A potem, w kontekście dzisiejszego nabożeństwa,
pytaj sam siebie: jestem martwym czy żywym
kamieniem? Czy moja ewangelicka wiara jest
żywa i prawdziwa?
Życzę nam głębokich i szczerych przemyśleń
oraz właściwych wniosków. Wykonaj, proszę,
to zadanie, abyś patrząc na kamień, miał stale tę świadomość, że żadna parafia nie będzie
żywa, jeśli braknie w niej żywych kamieni.
Tworząc zbór powołanych Bożych, budujmy
się z radością „w dom duchowy, w kapłaństwo święte”, by kiedyś móc, jak psalmista
wyznać: „Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, Jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Bożego Wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego.”
Bądźmy tym radosnym tłumem, uroczystym
zgromadzeniem, wznoszącym naszemu Bogu
pieśni i modlitwy, dziękczynienie i chwałę, daj
Panie Boże, na następnych
wiele, wiele lat. Amen.

bp Waldemar Pytel
(kazanie wygłoszone 19 sierpnia 2018 roku w czasie
Pamiątki Założenia Kościoła w Jaworzu)
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