
Jk 1,2-5
Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że

doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego,
abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. A jeśli komu z was brak mądrości,

niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. 

Siostry i bracia w Jezusie Chrystusie. Wielu z nas ma wspomnienia związane z tym miejscem…
Co  roku  na  przełomie  maja  i  czerwca,  moi  rodzice  opowiadali  mi  o  mojej  pierwszej  wizycie  na
nabożeństwie Przy kamieniu na Równicy. A było to – i wtedy padała liczba lat która akurat wtedy miałem.
Dziś powiem że było to 37 lat temu, w czasie nabożeństwa rozpętała się burza, wiatr i grzmoty zrzucały
ludzi z ławek. Po skróconym kazaniu, nabożeństwo przerwano i wszyscy w popłochu szukali schronienia.

Kto by pomyślał że po 37 latach, przy pięknej pogodzie, będę głosił Słowo Boże w tym miejscu…
A dzisiejsze Słowo mówi o próbach naszej wiary. – Czy to nie znamienne że akurat tu słyszymy o

próbach  wiary?  Relacje  z  przechodzenia  przez  doświadczenia  znajdujemy  w  Starym  i  Nowym
Testamencie. Abraham i Izaak, Noe i jego rodzina, Mojżesz, wszyscy prorocy, królowie... Przykładem są
także pierwsi Uczniowie Jezusa. Ostateczną próbą okazał się moment w którym musieli stanąć wobec
Chrystusowego krzyża, uwierzyć w pusty grób, zaufać kiedy zobaczyli wniebowstąpienie i doświadczyli
zesłania Ducha Świętego. 

Pomimo swoich  upadków,  ostatecznie  wypełnili  słowa  Jezusa  kierowane do  Piotra:  kiedy  się
nawrócisz utwierdzaj braci swoich. I utwierdzali, głosili Słowo o Zmartwychwstałym Chrystusie, zanosili
tę wieść w różne strony świata. Byli wierni aż do końca. 

Wracając jednak do Listu Jakuba w wierszu 2 czytamy:
Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie.
Próba może doprowadzić nas do poznania lepiej samego siebie i wzmocnić naszą wiarę: Weselcie

się  z tego,  mimo że teraz na krótko, gdy trzeba,  zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami,
ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku
chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. 1 P 1,6-7.

Nasz Pan doświadcza ale i leczy, przywołuje do siebie ale i pociesza. Napełnia serce wierzącego
pewnością zbawienia, radością z bliskości z Bogiem. 

Dziś czytamy: wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i
nienaganni, nie mający żadnych braków.
Słowa tego wersetu oznaczają, że wytrwałość sama w sobie staje się doskonalsza przez próby, które mają
nas uzdalniać do wykonywania naszego powołania. Ten fragment jak i cała Biblia nie daje innych celów
do „osiągnięcia” poza doskonałością. A można do niej dojść przez wytrwałość i zaufanie.

Przeczytałem kiedyś takie słowa:
Wierzę, że Bóg w każdej trudnej sytuacji chce nam dać tyle sił do przezwyciężenia, ile nam trzeba.

Ale Bóg nie daje tych sił na zapas, abyśmy nie polegali na samym sobie, ale wyłącznie na nim.
Te słowa zostały wypowiedziane przez ks. Dietricha Bonhefera. 

I  w zasadzie  było by  to  wyznanie  jak każde inne  gdyby nie  fakt  że  pisał  te  słowa będąc  w
więzieniu, gdzie trafił za sprzeciw wobec władzy Hitlera. Czyli to nie było teoretyczne wyznanie że gdy
będzie źle nie przestanę ufać Bogu ale on tego wszystkiego o czym pisał, sam doświadczał.
Drodzy,  są  takie  momenty  w  których  wydaje  nam  się  że  nie  podniesiemy  się  z  dołu,  do  którego
wpadliśmy.

Schemat zawsze jest podobny: żyjemy sobie z dnia na dzień, robimy plany na przyszłość, aż nagle
przychodzi burza, prześladowanie, choroba, cierpienie, pożegnanie bliskiej osoby, i ta nawałnica może
trwać bardzo długo. I wiem że każdy z nas mógł by powiedzieć o swoim krzyżu, o sytuacji która sprawiła
że życie stało się nie do zniesienia.

Ale to co jest bardzo ważne to nasza odpowiedź na trudne doświadczenia, bo wtedy wychodzi na
jaw to wszystko co jest w nas ukryte. Nasza wiara poddawana jest próbie. I istnieją dwie drogi, którymi
możemy podążyć. 

Jedna z nich to droga wiary, druga to droga zobojętnienia, oddalenia od Boga, obwiniania go o
zaistniałą sytuację.Drogą wiary idą ci, którzy pomimo trudności i niebezpieczeństw ufają panu.
Podam przykład:

Jakiś czas temu przeczytałem że w jednym z krajów Arabskich zakazane jest posiadanie Biblii,
śpiewników i  literatury  chrześcijańskiej.  Tymczasem,  pomimo tego  zakazu,  chrześcijanie,  którzy  tam
mieszkają, posiadają Biblię dzięki przemytowi zza granicy. 



I  lokalni  misjonarze  używają  oryginalnych  sposobów  przemytu,  jednym z  nich  jest  użycie  różnych
zwierząt, jak chociażby osłów, którym na grzbiecie przywiązuje się paczki z Bibliami, podprowadza pod
granicę, a następnie puszcza się je, aby same przekroczyły granicę idąc w kierunku najbliższego zbiornika
z wodą, gdzie już czekają na nie tamtejsi chrześcijanie. Ci odwiązują paczki i odsyłają osły z powrotem do
właścicieli.

I chociaż ten opis jest prawdziwy to brzmi w naszych uszach dość abstrakcyjnie: osły, Arabowie,
islam, pustynia…

A teraz posłuchajmy o kimś innym. Wyobraźmy sobie że jest  rok 1660.  Hasła Reformacyjne
dotarły  na  teren  Śląska  Cieszyńskiego  i  znalazły  tu  żyzny  grunt.  To  było  prawdziwe  przebudzenie
religijne, większość mieszkańców przyjęła do serca słowa: Tylko Chrystus, Tylko Słowo, Tylko Łaska i
Wiara,  potraktowali  je  jako  powrót  do  źródła,  do  opisanych  w Biblii  zasad  na  których  opierały  się
pierwsze chrześcijańskie zbory. 

Ale  tak  już  jest  że  gdzie  jest  głoszona  Ewangelia  tam też  pojawiają  się  Ci  którzy  chcą,  nie
dopuścić  do  jej  rozpowszechniania.  Zaczyna  się  walka  o  utrzymanie  władzy,  wyplenienie  haseł
reformacyjnych,  palenie  literatury  religijnej  w  tym Biblii  w  języku  ojczystym.  Ale  to  nie  wszystko
prześladowania dotykają życia społecznego i religijnego. 

Zamknięte kościoły ewangelickie,  zakaz zgromadzeń w domach i na placach. Kary pieniężne,
konfiskata mienia a nawet w skrajnych przypadkach – śmierć.
I tu znów są dwie drogi do wybory: wiary, odwagi i lęku, niepewności, zamknięcia na Boży głos.
Wielu  wybrało  drugą  drogę,  ugięli  się,  poddali,  wybrali  łatwiejszą  opcję  porzucenia  Ewangelii.  Czy
możemy ich oceniać?  Myślę  że nie,  ponieważ nie żyliśmy w tamtych czasach,  opisy historyczne nie
oddają w pełni grozy tamtych lat.

Ale dziś jesteśmy tu dlatego że byli tacy, którzy nie zeszli z właściwej drogi, bardziej bali się Boga
a nie ludzi. I nie mogąc się gromadzić w sposób jawny, spotykali się w lasach, na zboczach gór. Tu, ukryci
przez światem wsłuchiwali, wczytywali się w Boże Słowo, śpiewali, modlili się, wzmacniali się nawzajem
tworząc wspólnotę.

Ryzykowali naprawdę wiele, przemycali Biblie, śpiewniki. Są historie mówiące nawet o tym że
zdarzały  się  przypadki  przenoszenia  Biblii  w  chlebie.  W  tym  celu  zabezpieczano  księgę  płótnem,
wkładano do ciasta i wypiekano. 

Po przyniesieniu na miejsce, takie jak to w którym jesteśmy, Biblia czy śpiewnik był ukrywany w
znanym tylko właścicielowi, bezpiecznym i zabezpieczonym przed deszczem miejscu. Kto wie ile jeszcze
takich ksiąg skrywa zbocze Równicy…
Leśne kościoły – świadectwo wiary, determinacji, odwagi.

Pomimo tak wielu niebezpieczeństw – Bóg i jego Słowo stało na pierwszym miejscu. 
A dziś?  Drodzy  dziś  możemy  spotykać  się  w  kościołach,  nie  jesteśmy  prześladowani,  nie  musimy
przemycać  Biblii,  ukrywać  się  przed  światem.  Czy  wykorzystujemy  swoje  możliwości,  tak  jak  tego
oczekuje od nas Bóg? 

Głoś ewangelię słowami,  życiem, angażuj się,  spraw by moje słowo docierało aż do krańców
ziemi, twórz wspólnotę w swoim domu, w swojej parafii,  wśród przyjaciół,  pamiętaj o tym jak wiele
poświęcili  twoi  przodkowie  ale  przede wszystkim twórz  nową historię,  z  której  będą dumne kolejne
pokolenia… 
Siostry i bracia w Jezusie Chrystusie. 

Dziś także żyjemy w trudnych czasach, zupełnie innych niż ci którzy tu się spotykali na przełomie
17 i 18 wieku, ale dziś także jest wiele niebezpieczeństw, codziennie mierzymy się ze swoimi słabościami.
Powstają różnego rodzaju sekty, ze swoimi guru, którzy wołają (cytując fragment jednego filmu) „moja
racja jest najmojsza”. 

Wszystko wokół jest złe tylko u mnie jest prawdziwe Błogosławieństwo i Boża łaska. Dodam
jeszcze, że bardzo tania łaska… Ich celem nie jest przebudzenie, powrót do źródła, do wspólnoty, do
czystej ewangelii, lecz szerzenie podziałów, odciąganie ludzi od Kościoła Jezusa Chrystusa… 
W ewangelii Mateusza 24 czytamy - I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu.
A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Droga  wiary  i  zaufania  Bogu,  indywidualna  relacja  z  Bogiem  oraz  tworzenia  wspólnoty,
angażowanie  się  tam  gdzie  Bóg  mnie  postawił  to  trudna  przeprawa.  Ale  jeżeli  chcesz  się  nazywać
chrześcijaninem,  to  nie  zastanawiaj  się  nad  wyborem tej  czy  innej  parafii,  zboru,  wspólnoty  mającej
znamiona sekty, ale bierz Biblię „pod pachę” i działaj, w swojej rodzinie, parafii, otoczeniu, zastanów się
gdzie możesz wykorzystać talenty, które Bóg ci dał.



Leonardo da Vinci przed 5 wiekami napisał: Ten kto ma dostęp do źródła, nie musi czerpać z
kałuży. Mamy bezpośredni dostęp do źródła wody żywej, nie szukajmy substytutu. Módlmy się o swoich
bliskich, parafię, Kościół, dziękujmy Bogu za możliwości które dziś mamy. I pamiętajmy: kto wytrwa do
końca, ten będzie zbawiony. Amen

ks. Dariusz Lerch


