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Po czyjej stronie stoisz?
Słowo od Pastora...
Na wielu stronach internetowych oraz w gazetkach promocyjnych supermarketów znajdziemy ofertę zakupu różnego rodzaju przebrań na Halloween oraz asortymentu na dzień
zmarłych.
W starożytności niemal wszystkie kultury obchodziły Święto Zmarłych na początku listopada. Warto zastanowić się, czym jest ów Halloween oraz Święto Zmarłych.
Czy to tylko – jak wielu mówi – zabawa, czy
może coś o wiele więcej?
Popularne święto w Stanach Zjednoczonych,
ale od kilku lat możemy zaobserwować wzrost
zainteresowania tym wydarzeniem również w
Polsce. Jak zawsze, święta różnią się od siebie
wieloma czynnikami zależnie od tego, gdzie są
obchodzone, ale ich fundament jest wspólny.

Wielu uważa, że „nasze” krajowe Halloween,
bardzo różni się od tego w Stanach Zjednoczonych, skąd do nas przywędrowało. Nic bardziej
mylnego, bo fundament jest ten sam, czyli
kontakt ze światem duchów: ze zmarłymi, diabłem i demonami.
Z Halloween związane są próby porozumiewania się z siłami duchowymi. Dziś w każdym zakątku świata można spotkać ludzi, którzy w
tym okresie szukają kontaktu z duchami zmarłych.

Korzenie Halloween sięgają starożytnego pogańskiego święta obchodzonego przez Celtów
przeszło 2000 lat temu. Celtowie wierzyli, że w
czasie Samhain zmarli mogą przechadzać się
pośród żywych, a żywi mogą ich odwiedzać.
W 2013 roku jeden z radnych w Radomiu poprosił Prezydenta miasta o przedstawienie listy wszystkich imprez, aby móc je przeanalizować i stwierdzić, które są zgodne z chrześcijaństwem i nic by nie było w tym dziwnego, gdy-

by nie cytowany poniżej fragment jego wypowiedzi: „rzekomo niewinna zabawa, całkowicie
obca chrześcijańskiej kulturze i zdrowemu rozsądkowi, stoi jednak przede wszystkim w
sprzeczności z przeżywaniem święta Wszystkich Świętych i wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych”

Należy zadać sobie pytanie, czy na pewno stoi
to w sprzeczności z przeżywaniem Wszystkich
Świętych i wspominaniem zmarłych?
Zgodzę się z jednym: jest to obce prawdziwemu chrześcijaństwu. Wszystko to o czym
wspomina ów radny jest sprzeczne z nauczaniem, jakie znajdujemy w Bożym Słowie – Piśmie Świętym.
Biblia wyraźnie wskazuje, że zmarli nie mogą
kontaktować się z żywymi i wszelkie próby ze
strony żywych Bogu się nie podobają.
Księga Kaznodziei 9,5 ( Księga Koheleta)
„Bo żywi wiedzą, że umrą, umarli już nic nie
wiedzą i nikt im za nic nie odpłaci, gdyż pamięć
o nich przepada”.

V Mojż. 18,10-11 (Księga Powtórzonego Prawa)
„Niech nie znajdzie się u ciebie nikt, kto przeprowadzałby swojego syna lub córkę przez
ogień, ani przepowiadający przyszłość, ani guślarz, ani czarownik, ani zaklinacz, ani radzący
się zmarłych przodków lub duchów, ani zwracający się do umarłych”.
1 List do Koryntian 10,20-21
„Chodzi mi o to, że te ofiary składane są dla
demonów, a nie dla Boga. A ja nie chcę, byście
mieli z nimi cokolwiek wspólnego. Nie możecie
pić i z kielicha Pana, i z kielicha demonów”.
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2 List do Koryntian 11, 14

„I nic dziwnego. Przecież sam szatan podszywa
się pod anioła światłości”.
Apostoł Paweł ostrzega, że demony potrafią
przybrać postać zmarłych, aby zwodzić w ten
sposób ludzi.
Z roku na rok zauważam rośnie ogromnie zainteresowanie „Nocami Świętych”, które niby na
pierwszy rzut oka nie mają nic wspólnego z Halloween, ale czy na pewno?

Przecież i temu przeczy całkowicie Boże Słowo.

Zabawy w Halloween oscylują wokół okultystycznych praktyk, święto zmarłych i noce świętych nie odbiegają zbyt daleko. Wielu pośród
nas nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa, jakie za sobą niesie takie „świętowanie”.

Pastor Sławek Ciesiółka

W obliczu smierci
Zdzisław Józefowicz
A nie chcemy, bracia, abyście byli w
niepewności co do tych, którzy zasnęli,
abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy
nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy,
że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też
wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie
z nim tych, którzy zasnęli. 1Tes 4.13-14
W związku ze świętem poświęconym wspominaniu zmarłych zrodziła się we mnie pewna refleksja. Każdego roku to święto śmierci zbiera
swoje żniwo, na dowód swej ważności. Każdego roku w tym dniu śmierć święci swój tryumf,
jakby śmiejąc się z nas. Dziesiątki osób zamiast
na groby trafia do nich. W przybliżeniu co dwadzieścia sekund na świecie umiera człowiek.
Nauka może tylko powiedzieć, dlaczego ciało
przestało funkcjonować, że zamienia się w
proch, ale nie może nic powiedzieć o
„mieszkańcu”, który swój dom cielesny opuścił.
Jednego jesteśmy pewni, że naturalnym sposobem opuszczenia ziemskiego życia jest śmierć
lub zmiana naszego stanu w momencie powtórnego przyjścia Chrystusa. Z perspektywy Nowego Testamentu można powiedzieć, że w chwili
zgonu wszystko się rozstrzyga, dlatego modlitwy za zmarłym nie mogą już mieć wpływu na
jego miejsce pobytu w wieczności.
Bywając na cmentarzach, zwracam uwagę na
epitafia, które czasami przekazują jakąś mądrą

myśl, sentencję lub mogą stać się ważnym
mottem dla żywych. Dla tych co tam spoczywają już nie. Ludzie na ogół unikają tematu śmierci, mówienia o niej, a w jej obliczu są zakłopotani, zagubieni, przerażeni.
Czytając epitafia zadałem sobie pytanie, czy
Bóg nie podaje mądrych sentencji na całe życie? Ależ tak.
Przemierzając w swej lekturze Biblię zatrzymuję
się przy pewnych wersetach, które mogą być
dla nas mottem do życia teraz. Ap. Paweł napisał swoje życiowe motto zbliżając się do wieczności:
“Lecz o życiu moim mówić nie warto
i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym
tylko dokonał biegu mego i służby, którą
przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać
świadectwo o ewangelii łaski Bożej.” DA
20.24
Tę maksymę życiową ap. Paweł realizował niezależnie czy były sprzyjające warunki czy też
przeszkody. Dla tej Ewangelii zrezygnował z
wielu spraw, to dla niej stał się niewolnikiem
Jezusa Chrystusa.
Nie możesz mieć właściwej filozofii
śmierci, jeśli nie masz odpowiedniej filozofii życia.
3

Cóż będzie znaczyć Twoja wiedza, prestiż, pieniądze, jeśli o życiu powiesz jedynie - „nie wiem
po co żyję”.
Gdy dokończysz biegu Bóg powie jesteś u celu.
Czy powiesz wówczas jak Paweł: „dobry bój bojowałem, biegu dokonałem”, czy – „daremnie
biegłem”? Czasem unikamy tematu śmierci bo
obawiamy się tej ostatecznej oceny życia. Jezus
w swej arcykapłańskiej modlitwie, rozliczając
się przed Ojcem ze swej służby na ziemi powiedział:
„Ja cię uwielbiłem na ziemi; dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał.” Jan 17.4
Motto dla jakiego przyszedł Jezus na ziemię zostało zrealizowane – ABY ZBAWIĆ. Aby każdy
kto wierzy nie zginął. Wypełnił motto swego
życia ogłaszając z krzyża „WYKONAŁO SIĘ”.

Wielu chrześcijan celem jest ogólne chrześcijańskie dobre życie. Jeśli ogólne chrześcijańskie
życie, to i zbierasz ogólnie takie sobie życie. Nie
sądzę by można uznać czyjeś życie za udane jeśli opierałoby się na wielkiej improwizacji. Wątpliwej jakości to chrześcijanie, którzy zaczynają
każdy dzień stwierdzeniem: „no zobaczymy co
Bóg da”. Prawdopodobnie niewiele i sporo rozczarowań.
Na każdym naszym planie powinna pojawić się
Boża pieczątka, której treść brzmi:
“Jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i
zrobimy to lub owo.” Jak 4.15
Pomyślmy siostry i bracia jaki werset z Bożego
Słowa mógłby być waszym mottem życiowym
lub pięknym epitafium, które każe ludziom zatrzymać się i pomyśleć o Bogu i życiu wiecznym.
Pastor senior Zdzisław Józefowicz

500 lat czy moze więcej?
Jarosław Wierzchołowski
Uznanie biblijnej prawdy, że Jezus Chrystus jest
jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi
(zasada Solus Christus), odrzucenie tradycji
przyjmowanej przez katolicyzm jako równorzędnej z Pismem Świętym podstawy wiary
(zasada Sola Scriptura), przyjęcie, że podstawą
zbawienia jest łaska (zasada Sola Gratia), uzyskiwana przez ludzi poprzez wiarę, a nie przez
dobre uczynki albo praktyki religijne (zasada
Sola Fide). Ponadto odrzucenie praktyki odpustów, doktryny czyśćca, kultu maryjnego, świętych i relikwii, celibatu księży, władzy papieskiej
i liturgii w języku łacińskim - to podstawowe
postulaty i zasady Reformacji, które w pełni
sformułował Marcin Luter. Soli Deo Gloria!
(Tylko Bogu należna chwała). Ale niemal
wszystkie pojawiały się już wcześniej, dużo

wcześniej. Pojawiły się, bo w sposób oczywisty
musiały pojawić się u tych, którzy czytali Biblię i
konfrontowali ją z rzeczywistością współczesnego kościoła. Pamiętajmy, że była ona powszechnie dostępna wyłącznie po łacinie, a językiem tym władał tylko kler katolicki. Stąd to z
tego grona dochodziły pierwsze głosy o tym, że
praktyka Kościoła Katolickiego w wielu miejscach zaprzecza Słowu Bożemu. W opinii wielu
historyków dzieje myśli „protestanckiej” są tak
stare jak dzieje Powszechnego Kościoła Rzymskiego. Od chwili, gdy chrześcijaństwo pod koniec IV wieku po Chrystusie przyjęło swoją upolitycznioną formę oraz specyficzną organizację
pod prymatem Rzymu, można mówić o powstaniu Kościoła Katolickiego. Już wówczas zaczęli
pojawiać się ludzie, którzy sprzeciwiali się bez4

prawnemu wprowadzaniu oraz narzucaniu różnego rodzaju doktryn przez biskupów rzymskich. Wigilancjusz Wigilancjusz, żyjący na przełomie IV i V wieku był prezbiterem w Akwitanii
(Galia). Otwarcie sprzeciwiał się m.in. kultowi
relikwii i modlitwom do zmarłych męczenników, nocnym czuwaniom w bazylikach w oczekiwaniu na działanie zmarłych świętych i promowaniu celibatu duchownych. Jego opinie
spowodowały ostry atak ze strony Hieronima,
świętego katolickiego, autora przekładu Biblii
na łacinę (wulgata). Gwałtowna reakcja Hieronima wskazuje na początki uznawania tradycji
katolickiej na równi z Pismem Świętym, gdyż
biorąc pod uwagę samą naukę apostolską rację
należałoby przypisać Wigilancjuszowi, którego
poglądy św. Hieronim uznał za bardzo niebezpieczne herezje. Jak widać pomimo dogłębnej,
jak by się wydawało, znajomości Słowa Bożego,
pozostał na nie głuchy. Klaudiusz z Turynu W
pierwszej połowie IX wieku biskupem Turynu
został Klaudiusz związany z dworem Karola
Wielkiego. Podjął on zdecydowaną walkę z kultem obrazów i relikwii oraz z doktryną głoszącą
zbawienie z uczynków. Wierzył w usprawiedliwienie oparte wyłącznie o wiarę w Jezusa Chrystusa. Twierdził, że kościół nie jest nieomylny,
kwestionował sens modlitwy za zmarłych, nie
uznawał tradycji stawianej na równi z Pismem
Świętym oraz wierzył w symboliczny charakter
Eucharystii jako pamiątki śmierci Jezusa. Był
przeciwny pielgrzymkom do Rzymu oraz podważał papieski autorytet, twierdząc, iż samo
zajmowanie tego apostolskiego urzędu nie czyni nikogo następcą Piotra, gdyż ważne są apostolskie uczynki a nie sam urząd. Znamienne, że
był oskarżany o propagowanie herezji Wigilancjusza, swego poprzednika sprzed kilku wieków. Przez niektórych Klaudiusz nazywany jest
pierwszym protestanckim reformatorem, zaś

wielu badaczy widzi w nim jednego z prekursorów waldensów. Piotr Waldo i „ubodzy z Lyonu” W roku 1173 kupiec lyoński, Piotr Waldo, w
czasie wielkiego głodu, pod wpływem lektury
Ewangelii, rozdał większość swego majątku
ubogim. Następnie podjął działalność wędrownego kaznodziei głosząc potrzebę ubóstwa oraz
występując przeciwko grzechom pospólstwa i
kleru, zyskując przy tym licznych naśladowców.
Waldo i jego zwolennicy sprzeciwiali się istniejącej hierarchii kościelnej, wyłącznemu prawu
duchownych do nauczania w sprawach wiary,
kultowi relikwii, świętych i obrazów, a także
sprzedawaniu odpustów i przymusowym dziesięcinom na rzecz Kościoła rzymskiego. Za podstawę doktryny uznawali wyłącznie Pismo Święte (przetłumaczone na życzenie Valdèsa na język prowansalski). Po 1184 Kościół Rzymskokatolicki ostro wystąpił przeciwko waldensom, w
wyniku czego zostali niemal całkowicie wytępieni przez Inkwizycję. Część z nich została złamana, zaś radykalna grupa lombardzka połączyła się później z humiliatami, braćmi czeskimi,
husytami czy kalwinami. Pomimo intensywnych
prześladowań gminy waldensów zdołały przetrwać w wysoko położonych rejonach Włoch i
Szwajcarii, gdzie istnieją do dnia dzisiejszego.
John Wycliffe I lollardowie John Wycliffe, duchowny i teolog katolicki, kierownik katedry
teologii uniwersytetu w Oksfordzie znany jest
głównie jako inicjator pierwszego tłumaczenia
całej Biblii na język angielski. Wystąpił przeciwko prymatowi papieży, niezbędności kapłanów
jako pośredników między człowiekiem a Bogiem umożliwiających osiągnięcie zbawienia,
konieczności wyznawania wszystkich grzechów
kapłanom, przepychowi i bogactwu kleru, zakonom i przymusowemu celibatowi księży, kultowi relikwii, obrazów i świętych oraz sensowi
odbywania pielgrzymek. Zaatakował również
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jeden z głównych dogmatów Kościoła Rzymskokatolickiego – naukę o trassubstancjacji, wg
której chleb i wino zostają przemienione realnie w ciało i krew Jezusa. Część studentów z
Oksfordu, wędrując po dwóch jako kaznodzieje,
rozniosła naukę Wycliffe’a po całej Anglii, gdzie
nazwano ich lollardami. Potępieni przez Kościół
Rzymskokatolicki w 1377 i 1382, byli prześladowani, szczególnie po roku 1400 za czasów Henryka IV, zdziesiątkowani zdołali jednak przetrwać aż do czasów Reformacji.

Jan Hus i Husytyzm Domagał się natychmiastowych reform w Kościele Katolickim, m.in. zmian
liturgicznych, komunii pod dwiema postaciami chleba i wina, a także powrotu tej instytucji do
surowych i prostych zasad pierwotnego chrześcijaństwa. Odrzucając autorytety kościelne,
Hus uznał Biblię za jedyne kryterium wiary, Kościół zaś wyłącznie za ciało mistyczne, którego
głową jest Jezus Chrystus, zakwestionował też
zasadność ekskomuniki i absolucji kapłańskiej.
Czeski
duchowny
z
powodu
swej
„antykościelnej” działalności został ekskomunikowany, a w 1412 roku a na skutek protestów
praskiego duchowieństwa katolickiego nawet
wygnany z miasta. Kazania, które wygłaszał w
praskiej kaplicy Betlejem, a następnie rewolucyjny Traktat o Kościele wywołały sytuację, w
której zepsuty wewnętrznymi intrygami, bezwzględną chęcią zysku i wygórowanymi ambicjami politycznymi Kościół poczuł się zagrożony. W 1414 r. Hus został wezwany na sobór w
Konstancji przez Zygmunta Luksemburskiego w
celu prezentacji swoich postulatów. Władca
zapewnił mu tzw. list żelazny czyli gwarancję
nietykalności, jednak po przybyciu do Konstancji Hus został natychmiast wtrącony do aresztu,
uznany oficjalnie za heretyka i spalony na stosie
6 lipca 1415 r. Dzieło Jana Husa wpłynęło na
powstanie największego w średniowieczu ruchu religijnego, opozycyjnego dla kościoła – Husytyzmu. Jego członkowie odrzucali polityczną
władzę oraz autorytet papieży, negowali do-

gmaty o sakramentach, niektóre obrzędy i ceremonie. Najważniejsze żądania husytów zostały sformułowane w tzw. czterech artykułach
praskich z 1420 roku: prawo do swobodnego
głoszenia Słowa Bożego przez kaznodziejów,
prawo do uczestnictwa w komunii pod dwiema
postaciami dla osób świeckich, odebranie księżom władzy świeckiej, jednakowe stosowanie
kary śmierci za tzw. grzechy śmiertelne (w ich
rozumieniu były to: rozpusta, obżarstwo, cudzołóstwo, złodziejstwo, grabież, nienawiść,
kłamstwo) wszystkich stanów społecznych. Początkowo czwarty artykuł miał dotyczyć odrodzenia nauki czeskiej. Ciekawe, że pięć wieków
później, po zakończeniu I wojny światowej i
rozpadzie Austro-Węgier, doszło do odrodzenia
kościoła nawiązującego tradycją do husytyzmu.
W 1918 roku w Czechosłowacji na fali krytyki
wobec lojalnego poddaństwa biskupów czeskich wobec dynastii habsburskiej wykrystalizował się ruch radykalnych księży katolickich głoszących ideę reform wzorowanych na naukach
Jana Husa. Ruch ten nazwany „Precz od Rzymu”
w 1920 roku przekształcił się w niezależny Kościół Czechosłowacki, od 1971 roku nazwany
Czechosłowackim Kościołem Husyckim. Do tradycji husytyzmu nawiązują obecnie również
wspólnoty protestanckie, które swoją genezę
mają w Jednocie Braci Czeskich - Bracia morawscy oraz Ewangelicki Kościół Czeskobraterski.
To z pewnością jedynie najważniejsze postaci i
ruchy, które starały się oczyścić przesłanie
Ewangelii z błędów, szerzonych powszechnie w
autorytecie władzy kościelnej. Nie znamy i pewnie nigdy nie poznamy tutaj, w doczesnym życiu, tych bezimiennych rzeszy ludzi, którzy na
przestrzeni wieków stawiali Chrystusa i Ewangelię ponad konformizm i łatwe życie w powszechnie akceptowanym kłamstwie religijnym. Dzięki Bogu, że uwielbił się w ich życiu i
męczeńskiej przeważnie śmierci!
Przedruk z PS nr 10/2017 (254)
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Reformacja—przeszłosc czy terazniejszosc?
Tomasz Biernacki
Trudno uwierzyć, że od rozpoczęcia Reformacji
minęło już 500 lat. Czy jest co świętować? Czy
powinniśmy jakoś szczególnie wspominać coś
co wydarzyło się taki szmat czasu temu? Czy
warto zaprzątać sobie głowę tym co wieki temu
pisał i mówił niemiecki zakonnik, niejaki Marcin
Luter? I w końcu – czy to co się wydarzyło to już
tylko przeszłość czy może w jakimś stopniu
wciąż teraźniejszość? Z perspektywy osoby,
która 1/6 dotychczasowego czasu życia poświęciła na studiowanie teologii ewangelickiej uważam, że jak najbardziej jest co wspominać.
Przez 1% czasu, który upłynął od rozpoczęcia
Reformacji, tj. 5 lat zdobywałem wiedzę na jej
temat. Oczywiście do zbawienia potrzebujemy
znać naukę Jezusa pozostawioną nam w Piśmie
Świętym, a nie naukę Lutra, ale czy zdajesz sobie sprawę, że gdyby nie sformułowana przez
niego zasada Sola Scriptura (Tylko Pismo) być
może nie miałbyś dzisiaj Biblii w swoim domu?
Niektórzy z nas mogą być negatywnie nastawieni do osiągnięć Reformacji, bo w Kościele
Luterańskim chrzci się dzieci, jest ksiądz i nawet
ktoś widział tam obrazy. Dlatego niewiele wiedząc, po prostu się z wydarzeniami sprzed 500
lat nie utożsamiamy. Uważam jednak, że ta
okrągła rocznica to dobry czas by dowiedzieć
się więcej i postarać się też zrozumieć jaka jest
nasza tożsamość. Gdzie na osi czasu pojawia się
Kościół Zielonoświątkowy i czy czerpie z Reformacji, a jeśli tak to w jakim stopniu? Tak trudno
przychodzi nam nieraz przełamać się i złożyć
świadectwo o tym w co wierzymy. Czy nie jest
to idealna okazja, kiedy właśnie teraz - w październiku – w przestrzeni publicznej będzie się
mówiło o Marcinie Lutrze i protestantach? To
dobra okazja by znajomym w pracy czy szkole
zaświadczyć o naszej wierze. By może nawet
„zaimponować” komuś co nieco, że wiemy to i
owo z historii. To dobra okazja by skłonić in-

nych do pytań o wiarę, tak jak czynił to Luter i
spółka setki lat temu. W końcu – w kraju bardzo monolitycznym w kwestii wyznania – gdzie
Kościół Zielonoświątkowy brzmi dla wielu z naszego otoczenia bardzo sekciarsko, możemy
odwołać się do 500-letniej tradycji i wykazać, że
nie urwaliśmy się z choinki, a to w co wierzymy
w dużej mierze dzięki Reformacji ma swoje
oparcie w historycznym wydarzeniu przyjścia
Jezusa na ziemię. Z całą pewnością nie z każdym zdaniem wypowiedzianym przez Lutra jestem w stanie się zgodzić. Nie umniejsza to jednak mojej wdzięczności dla Boga, że posłużył
się nim jako swoim sługą w wielkim zadaniu jakim była Reformacja. Warto to wiedzieć – Luter
nigdy nie planował tworzenia „nowego kościoła”. Jak sama nazwa wskazuje – próbował on
zreformować istniejący Kościół Rzymskokatolicki, w którym był duchownym. Studiując jednak
Pismo Święte nie był w stanie pogodzić się z
tym co obserwował. Chodziło przede wszystkim
o kupczenie odpustami, zepsucie moralne i
doktryny wywodzące się z tradycji a nie z Biblii.
Rzeczy, o których Pismo Święte nie mówi
wprost aby ich nie czynić, uznał za drugorzędne
i nieistotne w kwestii zbawienia i nie walczył o
ich zmianę. Kościół Rzymskokatolicki w początku XVI wieku był w bardzo złym stanie. Reformacja musiała przyjść i była to jedynie kwestia
czasu. Gdyby nie Marcin Luter to „Ojcem Reformacji“ byłby kto inny, np. Kalwin, który pojawił
się nieco później. Wiemy dziś o tym, że i przed
Lutrem byli nauczyciele mający podobne przesłanie. Jednak stało się tak, że to właśnie Lutra
nazwano Ojcem Reformacji, a studiując odrobinę jego historię jestem przekonany, że gdyby
nie Boża ochrona nie pożyłby on wystarczająco
długo by sformułować podstawy nauki protestantyzmu. Ta historia sprzed pół tysiąca lat obfituje w zbyt wiele „niezwykłych zbiegów oko7

liczności” by nie widzieć w niej Bożego działania. Np. to, że reformacja rozpoczęła się z takim
rozmachem. Luter przybił do drzwi kościoła katedralnego w Wittenberdze 95 tez (przeciw odpustom), które miały być tematem dysputy, a
przypadkiem ktoś je zabrał i powielił w setkach
egzemplarzy, bo akurat przypadkiem wynaleziono druk. W ten sposób zupełnie przypadkowo tysiące ludzi wzajemnie udostępniało sobie
poglądy Lutra, niemal jakby 500 lat temu na
terenie dzisiejszych Niemiec działał Internet.
Biblijną naukę Lutra streszczają 4 główne zasady, które są podstawą teologii protestanckiej, a
zostały wyrażone w języku łacińskim w formie
haseł. Te cztery zasady nie powinny być nam
obce: Solus Christus - „Tylko (Jedynie) Chrystus” - Jezus Chrystus jest jedynym pośredniku
między Bogiem a ludźmi (1 Tm 2,5); Sola gratia
per fidem - „Tylko (Jedynie) łaska przez wiarę” Człowiek ze względu na swoją grzeszność nie
jest sobie w stanie zasłużyć na zbawienie poprzez dobre uczynki. Zbawienie jest tylko i wyłącznie łaską, którą człowiek otrzymuje ze
względu na wiarę w Chrystusa (Rz 3,23.24); Solum Verbum - „Tylko (Jedynie) Słowo” - Jest jedynym środkiem łaski Bożej. Poznanie Boga i
Jego woli bez pośredniczącej roli słowa Bożego
nie jest dla nas możliwe. (Rz 10,17); Sola Scriptura - „Tylko (Jedynie) Pismo” - Fundamentem
nauki wiary jest jedynie Biblia. (Rz 15,4). Dla
mnie najważniejszym w Reformacji jest powrót
do Pisma Świętego. Trudno dziś w to uwierzyć,
ale przed wydarzeniami zapoczątkowanymi w
1517 roku jedynie wyższe duchowieństwo i zacniejsi badacze mieli dostęp do Biblii. Studiowali oni głównie Stary Testament, ze względu
na to, że łatwiej było im poznać język hebrajski
niż grekę. Przeciętny wierzący nie mógł nawet
marzyć o czytaniu Pisma Świętego. Jedyny kontakt z nim miał podczas mszy kiedy odczytywano po łacinie wybrane fragmenty. W przeciągu
roku słyszał ich około 200, co nie znaczy, że
mógł cokolwiek z nich zrozumieć. Niestety łacina była językiem niezrozumiałym nie tylko dla
uczestników mszy (w dużej mierze analfabe-

tów) ale także dla księży! Co jednak najbardziej
mnie przeraża w historii, to oficjalny stosunek
Kościoła do pojawiających się inicjatyw przetłumaczenia Pisma Świętego na języki narodowe.
Na soborze trydenckim (1545- 1563) uchwalono stanowisko przeciwstawiające się rozpowszechnianiu
między
wiernymi
Biblii:
„Podobało się wszechmocnemu Bogu, by Pismo
Święte pozostało tajemnicą w niektórych częściach, inaczej bowiem, gdyby zostało zupełnie
zrozumiałe dla wszystkich, zbyt nisko by je ceniono i utracono by dla niego szacunek. Mogłoby też być fałszywie zrozumiane przez ludzi niedostatecznie wykształconych i przywodzić ich
do błędu”. Natomiast fakt, że w przeszłości posługiwano się już przekładami Pisma (jak chociażby na Morawach) wytłumaczono: „(...) ponieważ Kościół pierwotny nie zwracał uwagi na
wiele rzeczy, które – gdy chrześcijaństwo się
wzmocniło, a religia wzrastała – zostały dzięki
wnikliwym badaniom naprawione. Dlatego też
zabraniamy tego, czegoście tak nieopatrznie
żądali od władzy św. Piotra, i nakazujemy wam,
byście wszelkimi siłami opierali się temu niezwykłemu zuchwalstwu ku czci wszechmocnego Boga“. Kościoła w swoim przekonaniu chronił wiernych przed błędnymi koncepcjami, jakie
(w rozumieniu Rzymu) mogły się pojawić w
umysłach wiernych, gdyby zezwolono im na
wolny dostęp do Biblii. Nie było to zresztą nic
nowego – już 300 lat wcześniej Piotr Waldo
(francuski kupiec) zadbał o przekład Pisma
Świętego na język narodowy i zaczął je rozpowszechniać wśród swoich rodaków. Szybko pozyskał on wielu zwolenników, którzy starali się
upowszechnić znajomość Biblii na wszystkie dostępne im sposoby. Wtedy Kościół postanowił
zdecydowanie to ukrócić. Stefan Bourbon, jeden z trzynastowiecznych inkwizytorów powiedział: „Oznaki, po których poznaje się heretyka,
są następujące: po pierwsze ich zarozumiałe i
samozwańcze przywłaszczenie sobie misji kaznodziejstwa i głoszenia świętej nauki..., a przede wszystkim Ewangelii i innych ksiąg Nowego
Testamentu. Uczą się ich na pamięć w mowie
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pospolitej i mamroczą jeden do drugiego”. Uwidacznia to fakt, że w owym czasie znajomość
Ewangelii na pamięć poczytywano jako grzech!
Synod w Tuluzie w roku 1229 powziął następującą uchwałę: „Ludzie świeccy nie powinni mieć
ksiąg Pisma Świętego poza psałterzem i modlitewnikiem mszalnym. A i tych ksiąg nie wolno
im mieć w języku potocznym. Ponadto zabraniamy zezwalać świeckim na posiadanie ksiąg
Starego lub Nowego Testamentu, chyba że ktoś
powodowany pobożnością zechce mieć psałterz albo brewiarz, by modlić się z niego podczas mszy św., albo też zechce odprawiać godzinki do Najświętszej Maryi Panny. Jak najsurowiej zabraniamy jednak posiadania tych ksiąg
przetłumaczonych na język potoczny.” Dziś jest
to dla nas szokujące i zupełnie niezrozumiałe. A
przyczyniła się do tego Reformacja ze swoimi
tezami. Choć wiele dzieliło poszczególnych reformatorów, to jedno ich na pewno łączyło –
wszyscy głęboko „siedzieli w Biblii“. To studiowanie Nowego Testamentu skłoniło Lutra do
ostrego (i niebezpiecznego dla niego) przeciwstawienia się odpustom. Korzystał on z przekładu Nowego Testamentu dokonanego przez Era-

zma z Rotterdamu. Jego uwagę zwrócił fakt, że
słowa, które zazwyczaj tłumaczono przez
„czyńcie pokutę”, trafniej można oddać przez
„odmieńcie serce” lub „żałujcie”. Można powiedzieć, że to Erazm z Rotterdamu zapoczątkował
"biblijną rewolucję" XVI wieku. Wierzył, że prosty oracz może czytać Pismo i rozumieć je bez
większej trudności. I tak w istocie dzisiaj jest, a
Reformacja miała w tym kluczową rolę. Minęło
już 500 lat – pod tym względem to przeszłość.
Jednak dla mnie to wciąż teraźniejszość, ponieważ wskazuje ona na tego, który był, i jest, i
przyjdzie znów. Wskazuje na tego, który włada
wszystkim pozostając poza naszą koncepcją
czasu. Uważam, że nieporównywalnie więcej
dobrego może nas spotkać z zainteresowania
się na czym polegała Reformacja, niż z pozostania ignorantem w tej kwestii. Ta okrągła rocznica to może nie okazja do świętowania, ale dobry pretekst by odświeżyć sobie pewne fakty z
historii (no chociaż obejrzeć film „Luter“) i podziękować Bogu za to, że troszczy się o swój
Kościół.

Przedruk z PS nr 10/2017 (254)

Plan czytania Biblii—LISTOPAD
1. Ewangelia wg Łukasza 9-12
2. Ewangelia wg Łukasza 13-16
3. Ewangelia wg Łukasza 17-20
4. Ewangelia wg Łukasza 21-24
5. Ewangelia wg Jana 1-4
6. Ewangelia wg Jana 5-8
7. Ewangelia wg Jana 9-12
8. Ewangelia wg Jana 13-16
9. Ewangelia wg Jana 17-21
10. Dzieje Apostolskie 1-3
11. Dzieje Apostolskie 4-6
12. Dzieje Apostolskie 7-9
13. Dzieje Apostolskie 10-14
14. List Jakuba 1-2
15. List Jakuba 3-5
16. List do Galatów 1-3
17. List do Galatów 4-6

18. Dzieje Apostolskie 15-18:11
19. 1 List do Tesaloniczan 1-5
20. 2 List do Tesaloniczan 1-3;
Dzieje Apostolskie 18:12-19:10
21. 1 List do Koryntian 1-4
22. 1 List do Koryntian 5-8
23. 1 List do Koryntian 9-12
24. 1 List do Koryntian 13-16
25. Dzieje Apostolskie 19:1120:1; 2 List do Koryntian 1-3
26. 2 List do Koryntian 4-6
27. 2 List do Koryntian 7-9
28. 2 List do Koryntian 10-13;
Dzieje Apostolskie 20:2
29. List do Rzymian 1-4
30. List do Rzymian 5-6
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Z zycia zboru…
Dni Kultury Protestanckiej 3.09-29.10.2017r
W dniach od 3 września do 29 października br obchodziliśmy w naszym zborze Dni Kultury Protestanckiej. Celem ich było upamiętnienie wydarzeń zapoczątkowanych przez księdza Marcina Lutra. Jego 95 tez stało się podstawą akademickiej dyskusji oraz impulsem zmieniającym oblicze
chrześcijaństwa. Nadało także nowy kształt społeczno-polityczny Europie i całemu światu.

3 września

Na Rynku w Inowrocławiu nastąpiło uroczyste
otwarcie Dni Kultury Protestanckiej z udziałem
władz miasta Inowrocławia oraz zaproszonych
gości.

Spektakl teatru Dar pt „Puzzle” pokazał nam w
prosty, a zarazem głęboki sposób rzeczywistość
Bożej miłości, przebaczenia i zbawienia.

Koncert Kolah był kolejną okazją do tego,
żeby świadczyć o Jezusie i Jego cudownej
mocy uzdrowienia.

Wspólnie z dziećmi tworzyliśmy makietę
stworzenia świata.
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16 września

Wykład pastora Pawła Bartosika (Ewangeliczny
Kościół Reformowany w Gdańsku).
1.

Dobra i zła jedność. Dobre i złe podziały.

2.

Chrześcijańska rodzina.

20 września

Prelekcja Macieja Maliszaka—pracownika
organizacji „Open Doors”, przybliżająca nam
sytuację prześladowanych chrześcijan w Iraku.

26-27 września

Piotr Stępniak wraz z grupą (Fundacja SNAP—
Stop Narkomanii, Alkoholizmowi i Przemocy)
opowiedzieli w naszym zborze o tym, jak Jezus
uwalnia z uzależnień.
Kolejnego dnia prezentowali swój autorski program profilaktyczny w inowrocławskich szkołach, a także poprowadzili ewangelizację na rynku Inowrocławia.

8 października
Święto Dziękczynienia z udziałem gości oraz
usługą prezb. Zdzisława Józefowicza
„Błogosławieństwo w przebraniu”. Po dziękczynnym nabożeństwie spędziliśmy wspólny
czas przy posiłku.
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12 października

Pastor Mirosław Kulec (Kościół Braterski w Hradku) z usługą
„Uczniostwo”.

29 października
Uroczyste nabożeństwo kończące Dni Kultury Protestanckiej
i
obchody 500-lecia Reformacji. Podziękowania dla sponsorów. Prelekcja „Open Doors” - Sytuacja
prześladowanych chrześcijan na świecie.

Kalendarz zborowy—LISTOPAD
3 piątek
5 niedziela

8 środa

10 piątek

12 niedziela
14 wtorek
15 środa

16:00
18:00
10:30

17:00
18:00
19:15
16:00
18:00
10:30

Świetlica
Studium biblijne
Nabożeństwo z Pamiątką Wieczerzy
Gość – pastor dr Mateusz Wichary, Prezbiter Naczelny Kościoła Chrześcijan
Baptystów w RP
Godzina modlitwy
Nabożeństwo
Próba uwielbienia
Świetlica
Studium biblijne
Nabożeństwo

19 niedziela

18:00
17:00
18:00
19:15
16:00
18:00
10:30

21wtorek
22 środa

18:00
17:00

Spotkanie dla kobiet
Godzina modlitwy dla wszystkich w służbie
Nabożeństwo z nauczaniem dla wszystkich służb
Próba uwielbienia
Świetlica
Studium biblijne
Nabożeństwo z Pamiątką Wieczerzy
Gość – Ryszard Ratajczak ze zboru Betel w Bydgoszczy
Spotkanie męskie
Godzina modlitwy

18:00
19:15
16:00
18:00
10:30
18:00
17:00
18:00

Nabożeństwo
Próba uwielbienia
Świetlica
Studium biblijne
Nabożeństwo
Spotkanie dla kobiet
Godzina modlitwy
Nabożeństwo

19:15

Próba uwielbienia

17 piątek

24 piątek
26 niedziela
28 wtorek
29 środa
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