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Hasło miesiąca:
Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup
za wielu.
/Mk 10,45/

Powitanie
Czas pasyjny, czas smutku i powagi, dla wielu czas wyrzeczeń i postów, a jednak czas,
który wiedzie wierzących nie tylko w stronę Golgoty i do grobu. Ten czas przygotowuje
nas do tryumfu życia nad śmiercią, radości zmartwychwstania. Przez wieki
przypominamy wydarzenia, które miały miejsce w Jerozolimie, a które wycisnęły piętno
na całym chrześcijaństwie. Radujemy się z tłumem wołającym „Hosanna Synowi
Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim”, uczestniczymy
w Ostatniej Wieczerzy i jesteśmy pełni oburzenia na Judasza, towarzyszymy Jezusowi
w Jego zmaganiach w ogrodzie Getsemane, przyglądamy się Jego pojmaniu. Nie
reagujemy jednak na obelgi i biczowanie, a gdy słyszymy pytanie Piłata „Co mam uczynić
z Jezusem, którego zwą Chrystusem?”, pełni bojaźni wolimy się nie narażać i wraz
z rozochoconym tłumem wołamy „Ukrzyżuj Go!, Ukrzyżuj!” Zastanówmy się, czy w tym
scenariuszu nie odnajdujemy siebie samych? Bo przecież nieważne, że „cała akcja" dzieje
się przed dwoma tysiącami lat. Szkoda, że patrzymy na nie jedynie przez pryzmat
historycznego faktu nie dostrzegając własnej roli. Te, może ciężkie do zniesienia, prawdy
w jakiś sposób rozmywają się. Stają się dla nas takie dalekie. Jakże raźniej czujemy się
w wielkanocny poranek, gdy słyszymy piękne tony dzwonów, gdy do liturgii powraca
radosne Alleluja, a Ewangelia wielkanocna, podobnie jak godowa zwiastuje: Nie bójcie
się! Czas pasyjny to czas rozmyślania nad męką Jezusa Chrystusa. Po raz kolejny
chcemy spoglądać na historię Bożego dzieła odkupienia człowieka, które dokonało się na
krzyżu Golgoty. Krzyż Chrystusa, jego męka przemawia do nas różnymi sposobami.
Czasem prosto, bez żadnych niespodzianek. Innym razem symbolicznie, w najmniej
spodziewanym kształcie czy wielości znaczeń, ukrytych w kamieniu, obrazie, słowie.
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Byłeś tam?
Niedziela Palmowa, Chrystus wjeżdża do Jerozolimy wraz ze swoimi uczniami. Jest witany
z ogromnym entuzjazmem. U Jego stóp rozesłany jest dywan z liści palmowych i szat,
wszędzie rozbrzmiewają okrzyki: „Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu
Pańskim!” (Mk 11,9b). Wystarczy spojrzeć na relacje telewizyjne, by zobaczyć podobne
reakcje na przyjazd gwiazd filmu, estrady, przywódców politycznych czy religijnych.
Dalsze wydarzenia weryfikują ten zachwyt. Faryzeusze i uczeni w Piśmie, czujący
zagrożenie swojej pozycji wśród ludu i szukający sposobu na „unieszkodliwienie” Jezusa,
zyskują sprzymierzeńca. Judasz, jeden z uczniów Chrystusa, ulega pokusie i zdradza
swojego Mistrza. W obliczu zdrady i pozostali tracą pewność i wiarę w Moc Bożą. Nawet
Piotr, który wielokrotnie zapewniał o swoim niewzruszonym trwaniu przy Jezusie:
„Choćby się wszyscy zgorszyli (...) ja się nigdy nie zgorszę.” (Mt 26,33). Co stało się z tą
niezłomnością? „Nie znam go!” (Łk 22,57). Upadki na drodze wiary zdarzają się i nam.
Dajemy się zwieść przyjemnościom, jakie oferuje nam ten świat. Innym razem strach
przed konsekwencjami jest zbyt silny, by odważnie przyznać się do naszego Boga.
Zawsze jednak musimy pamiętać, że On wciąż czeka, byśmy przyszli do Niego ze swoimi
winami i chce je przebaczyć. Pójście za Jezusem wymaga od nas porzucenia dawnego
życia, nieraz wygodnego i łatwego. Podejmujemy wyzwanie? Czy raczej wolimy, jak Piłat,
umyć ręce i zrzucić z siebie odpowiedzialność?
Jakie decyzje podejmujemy w naszym życiu z Bogiem? Bierzemy swój krzyż i idziemy za
nim? Czy coś powstrzymuje nas przed przyznaniem się do Niego? Boży Syn przyznał się
do każdego z nas oddając za nas swoje życie. Spróbujmy w czasie pasyjnym odnaleźć się

w tej historii, byśmy mogli wyznać przed sobą i światem: Zaiste, ten JEST Synem Bożym
i moim Zbawicielem.
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Przebaczone i zapomniane
Zapewne zdarzyło Ci się już nieraz, że ktoś wypomniał Ci jakiś stary błąd lub pomyłkę.
A może i Ty w emocjach wyrzuciłeś komuś przedawnione urazy? I musimy z przykrością
stwierdzić, że wciąż na nowo popełniamy te same błędy, chociaż obiecujemy sobie, że
drugi raz już nam się to nie przytrafi. Prawda?
Ale Pan Jezus woła do Ciebie i do mnie: Chcę przebaczyć Twoje winy i zapomnieć o nich!
Nie znaczy to, że zostaną one zamiecione pod dywan, nie: One naprawdę zostaną
przebaczone i zapomniane przez Boga na wieki. Innymi słowy: Bóg nigdy więcej nie
wypomni mi moich grzechów, bo ich już po prostu nie będzie. Bóg mówi w księdze
Izajasza 43,25: „Ja, jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa
i twoich grzechów nie wspomnę.” A jest to możliwe jedynie przez krew Pana Jezusa, Syna
Bożego: „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam
grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości” (I Jan 1;9). Jest to wspaniały prezent dla
każdego, kto ze skruchą i pokornym sercem prosi Go o przebaczenie grzechów. Za każdy
Twój grzech i przewinienie Zbawiciel umarł na krzyżu i cierpiał tam bardziej niż
ktokolwiek z nas może to sobie wyobrazić. On oddał za Ciebie swoje życie, bo jesteś dla
Niego tak cenny, jakbyś był jedynym człowiekiem na ziemi. Czy pomyślałeś kiedyś o tym,
jak bardzo Jezus Cię kocha? Mimo iż czas Pasyjny przypomina nam o śmierci krzyżowej
Pana Jezusa i o ogromnych cierpieniach, jakie za nas znosił, to jest to także czas na
radosną refleksję o wielkiej, bezwarunkowej miłości Boga do każdego człowieka. Miłość ta
była jedyną przyczyną tego, co wydarzyło się na Golgocie.
Życzę każdemu czytelnikowi, by w najbliższych dniach i tygodniach znalazł chwilę na
zastanowienie się nad tym, czego dokonał Jezus na krzyżu i dlaczego uczynił to właśnie
dla Ciebie.
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Post czynny w miłość
Czas Wielkiego Postu, który w tym roku przypada na miesiąc marzec, kojarzy się nam ze
smutkiem i umartwianiem się. Wprawia nas to nieraz w zakłopotanie i poczucie winy,
ponieważ nie za bardzo wychodzi nam „zakładanie włosienicy” i „zwieszanie głowy jak
sitowie” (por. Iz 58,5). Tymczasem naszemu Panu zupełnie nie o to chodzi. On nie
potrzebuje naszego umartwiania się, oczekuje od nas innej postawy – czynnej
w wypełnianiu Jego przykazania miłości. W 58. rozdziale księgi Izajasza czytamy, że
post, w którym ma upodobanie to rozwiązywanie bezprawnych więzów, wypuszczanie
uciśnionych i łamanie wszelkiego jarzma. Zapewnia, że gdy „podzielisz swój chleb
z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego,
przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło
wzejdzie jak zorza poranna (...) a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą.” (Iz.58,7-8).
Kiedy będziemy tak przeżywać nasz post, odpowie nam i będzie nas stale prowadził
wysłuchując naszego wołania. Spróbujmy więc w tym roku, kolejny w naszym życiu, czas
postu przeżyć z myślą o naszych bliźnich. Tylu jest potrzebujących ludzi dookoła nas,
a my nigdy nie jesteśmy tak biedni, żeby nie mieć się z nimi czym podzielić. Z łaski
naszego Pana mamy wszystko, co nam do życia jest potrzebne i nie zawsze doceniamy te
Jego dary na co dzień: ”Nikt nie jest aż tak biedny, aby nie mieć nic do dania. To tak,
jakby górskie strumyki mówiły, że nie mają nic do dania morzu, bo nie są rzekami. Dawaj
to, co masz. Dla niektórych może znaczyć to o wiele więcej niż myślisz”
(H.W.Longfellow). Dawajmy bliźnim to, co mamy i nie zawsze musi to być coś
materialnego. Czasem wystarczy dobre słowo, czas poświęcony dla innych, chęć
wysłuchania, podniesienia kogoś na duchu. Czas postu poprzedza przecież Wielki Piątek –
dzień, w którym nasz Pan dał nam największy dowód miłości. Oddał swoje życie za
każdego z nas. Niech więc nasz tegoroczny post będzie czynny w miłości.
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Wydarzenia
 Obchodzącym w marcu urodziny i jubileusze życzymy dalszego Bożego
Prowadzenia na drogach życia.
Ogłoszenia

 Nabożeństwa w marcu w każdą niedzielę o godz. 8.00 w Warszowicach i 9.15
w Żorach (połączone ze Spowiedzią i Komunią Św.), oraz Tygodniowe
Nabożeństwa Pasyjne w środy o 16:00 (Warszowice) i 17:30 (Żory). Serdecznie
zapraszamy.
 25. marca po nabożeństwie zapraszamy
na spotkanie
seniorów
w Warszowicach. Seniorów parafii żorskiej zapraszamy 1. kwietnia.
 Spotkania Koła Pań odbędą się w Żorach 13. marca i w Warszowicach 20. marca.
Zapraszamy!
 Zachęcamy do włączenia się w akcje Skarbonka Diakonijna i Budujemy
Sercami.
Szczegóły
na
stronie
internetowej
naszych
parafii:
www.luteranie.pl/zory.

Skład i redakcja: Szymon Samoraj

