
Chrzty

1.) W niedzielę 6 listopada 2016 r. odbył się Chrzest Jana Władysława
MAĆKOWIAKA – syna Małgorzaty i Macieja MAĆKOWIAKÓW.

2.) W NIEDZIELĘ 6 LISTOPADA 2016 R. ODBYŁ SIĘ CHRZEST HELENY ALBINY

MATUSZEWSKIEJ – CÓRKI EMILII I DOMINIKA MATUSZEWSKICH.

Z żałobnej karty:

1.) W czwartek 27 października 2016 r. pożegnaliśmy śp. Łucję BULFAN-FRITZ,
która zmarła 22.10.br. w wieku 90 lat.

2.) W piątek 28 października 2016 r. pożegnaliśmy śp. Hannę FROŁOW-KASZYŃSKĄ,
która zmarła 22.10.br. w wieku 86 lat.

Najserdeczniejsze życzenia składamy naszym Jubilatom:

Natalii WINDYGO - 2.11
Teresie GROCHOWSKIEJ – 4.11

Annie GROSSMAN – 4.11
Odonowi SZWEJCEROWI – 9.11

Danucie ZGIERSKIEJ – 9.11

Ryszardowi GRABOWSKIEMU 14.11
Andrei FOLKIERSKIEJ - 16.11

Henrykowi NETZLAWOWI – 17.11
Barbarze NARZYŃSKIEJ – 26.11

Wszystkim Jubilatom życzymy dużo zdrowia i wielu łask Bożych
na kolejne lata życia.
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Hasło  miesiąca: Jak  matka  pociesza  syna,  tak  Ja  będę  was  pocieszał
i  w  Jeruzalemie doznacie pociechy. Iz 66, 13

ks. gen. Adam Pilch      Liczcie się z Bożą miłością. Dzisiaj!

Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, 
które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca.
A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych.
Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy.
Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi.
A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły.
Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie.
Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy.
Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną.
Na to odpowiedziały mądre: O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam; 
idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie.
A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe,
weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi.
A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam.
On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was.
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.

Mt 25,1-13

Jest  jeszcze czas – mówimy bardzo często,  zostawiając wszystko takim,  jakie  jest.
Odsuwamy od siebie decyzje z dnia na dzień.
Myślimy – Po co tak nagle i natychmiast..? Przecież mamy jeszcze czas.
Gdzieś w podświadomości jednak wiemy, że tak do końca nie jest.

Dzisiaj, w ostatnią  niedzielę roku kościelnego wspominamy tych, którzy od nas
odeszli. Śmierć również i w tym roku zebrała bogate żniwo.
To dobrze,  że  wspominamy naszych zmarłych – oni  byli  przecież  częścią  naszego
życia i nie da się – a nawet nie można – tak łatwo o nich zapomnieć.

mailto:adam.golanski@gmx.com
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Ciągle dotyka nas odejście i aby się z nim oswoić, potrzeba czasu.

Czy mamy czas...?
Nie!
Na wiele rzeczy nam go brakuje.
A już na pewno nie  możemy przekładać na później  tego,  co dotyczy życia  innych
ludzi, bo przecież za chwilę może już być za późno.
Bowiem mamy tylko ten czas, który został nam ofiarowany.

Także ta dzisiejsza niedziela w szczególny sposób ma nam to uświadomić. 
Oto  dziesięć  panien  zostało  zaproszonych  na  wesele,  lecz  początek  uroczystości
przeciągał  się  w czasie.  Historia  wskazuje  na  konieczność  przeprowadzenia  zmian
w odpowiednim czasie – zmian, które uchronią nas przed zmarnowaniem życia.

Drogi  zborze  –  tych  dziesięć  dziewcząt  oczekuje  na  uroczystość,  zostały
zaproszone,  by  w  weselnym  pochodzie  nieść  światło.  Ich  lampy  winny  palić  się
pełnym blaskiem, kiedy rozpocznie się wesele. Panny dobrze się przygotowały, lecz
rozpoczęcie uroczystości opóźniało się.
Pan młody się spóźniał.
W końcu dziewczęta poczuły się znużone i zasnęły, w przekonaniu, że radość innych
weselników z przybycia pana młodego na pewno je obudzi.
Rzeczywiście budzą się i ponownie przygotowują swoje lampy, lecz okazało się, że
połowa z nich wzięła za mało oliwy, ich  światła zaczęły gasnąć.
Nikt nie może im pomóc, muszą zrezygnować z udziału w uroczystości.

Czyż nie jest to przykra historia...?
Przykra  z  tej  przyczyny,  że  nikt  im  nie  pomaga,  także  i  te  panny,  które  wzięły
odpowiedni  zapas  oliwy.  Okazuje  się,  że  jest  już  za  późno –  głupotą  okazało  się
oczekiwanie tych, które w dostateczny sposób nie były przygotowane.
Nazwane tutaj „głupimi” młode kobiety przegapiły to, co najważniejsze – ich lampy
nie świecą i niczego nie można już na to poradzić.
A te z nich, które są gotowe, biorą udział w uroczystości.

Jak my powinniśmy zrozumieć to posłanie bycia gotowym i na co właściwie mamy być
gotowi...?
Czego ta historia chce nas nauczyć...?
To, co nasuwa się nam po pierwszym jej przeczytaniu to myśl, pobudzająca nas do
wzmożonej czujności, ale jednak nie wyłącznie o czujność może tu chodzić.
Osoby, biorące udział w weselu, wcześniej spały.
Być zmęczonym i zasnąć – to rzecz normalna.
Jednak gdy przybywa oblubieniec, wszyscy się budzą.
Zatem – co jeszcze historia ta chce nam przekazać?
Panny  wychodzą  naprzeciw  narzeczonego  –  chodzi  więc  o  weselną  uroczystość
i czynny w niej udział. Chodzi o wesele, będące obrazem spełnionego życia.
W tym właśnie obrazie zawiera Jezus swoją nadzieję na to, że nadejdzie Boże wieczne

pokój Lutra przypominający o wizycie reformatora. 

BAD NEUSTADT
Kurort w Bawarii  znany  z  solnych  źródeł,  którego  symbolem jest  34-metrowa  brama
wieńcząca mury miejskie w kształcie serca, kompletnie zresztą zachowane. Stare miasto to
piękny  rynek  otoczony  kamienicami  w  stylu  barokowym.  Znajduje  się  tam  jeden
z kulturalno-historycznych  skarbów  Frankonii  –  kościół  karmelitów,  który  kryje  jedną
z najpiękniejszych  barokowych  ambon  w  Bawarii  oraz  barokowe  organy  z  XVIII  w.,
doskonale zachowane. Po przeciwnej stronie rzeki Soławy znajduje się część uzdrowiskowa
miasta oraz późnobarokowy zamek Neuhaus z pięknym parkiem w stylu angielskim, który
zachęca do spacerów.
W tym mieście  urodziła  się  matka  Lutra  –  Margarethe  Lindemann.  Na  przełomie  lat
1479/80 r. poślubiła swojego rówieśnika, Hansa Ludera. Mieszkali tam przez kolejne trzy
lata. W tamtych czasach miasto było naukowym centrum w górzystej części Frankonii. Nad
miastem,  na  wzgórzu  porośniętym  winoroślą  górował  zamek  Salzburg  –  dzisiaj
romantyczna ruina z główną wieżą, dwiema romańskimi wieżami mieszkalnymi i potężną
bramą.

BRETTEN
Otoczone  przez  pasma  górskie  Odenwald  i  Schwarzwald,  pięknie  położone  między
winnicami Kraichgau. Oczarowuje też średniowiecznym starym miastem. Bretten znane
jest z tradycji święta Piotra i Pawła, obchodzonego w weekend po 29 czerwca – krętymi
uliczkami miasta przechodzi wówczas historyczny pochód. Z pewnością warto odwiedzić
Muzeum Garbarstwa oraz Muzeum Anioła Stróża, które prezentuje wizerunki aniołów z 6.
stuleci.  Na wędrówki  zapraszają  parki  krajobrazowe Kreichgau-Stromberg i  Stromberg-
Heuchelberg.
Bretten jest miejscem narodzin Philippa Melanchthona – „nauczyciela Niemiec” i rektora
uniwersytetu  w  Wittenberdze.  Ten  wierny  przyjaciel  Marcina  Lutra  i  jego  najbliższy
współpracownik poprzez swoje pisma oraz pełniąc funkcję doradcy na Sejmach Rzeszy, był
wpływowym  reformatorem.  W 1897 r.  mieszkańcy  Bretten  wznieśli  przy  rynku  Dom
Melanchthona, dla uczczenia 400. rocznicy jego urodzin. Dzisiaj znajduje się tu muzeum,
w którym obejrzeć można m.in. 450 rękopisów uczonego, a także statuy, herby, obrazy,
pamiątkowe grafiki i obrazy. 
============================

CZY WIECIE, ŻE…?
W trakcie  podróży do  Erfurtu 22-letniego  Marcina  Lutra  zastała  okropna burza.  Kiedy
piorun  uderzył  tuż  obok,  przerażony  młody  człowiek  przyrzekł  św.  Annie,  że  zostanie
zakonnikiem – jeśli tylko przeżyje. Tak się też stało, bo wstąpił do klasztoru augustianów.
Biografowie  podejrzewają  jednak,  że  do  tej  decyzji  Luter  dojrzewał  o  wiele  dłużej  –
zakonne  życie  wydawało  się  najlepszą  drogą,  która  miała  niemal  zagwarantować
zbawienie duszy. Ów incydent był prawdopodobnie jedynie katalizatorem tej odważnej
i brzemiennej w skutkach decyzji.



Zadaniem Kościoła jest dbanie o zbawienie dusz przez budzenie środkami łaski,
których udzielił  mu Bóg, wiary i  miłości, która ma związać wiernych miedzy
sobą i przez Jezusa Chrystusa z Bogiem. O ile jakikolwiek Kościół stawia sobie
jeszcze inne cele i zadania, to nie jest on prawdziwym, bo Bóg powołał do życia
Kościół kierowany jedynie troską o duszę ludzką. Miłość i wiara, oto do czego
powinien nawoływać i czym powinien być przepojony Kościół Chrystusowy. 

Źródło:http://www.czerwionka.luteranie.pl/tekst.phptext=kuzwa_art&submenu=his]

JUBILEUSZOWE KALENDARIUM REFORMACJI:
(wybrane daty z historii Reformacji i życia kościoła)

10.11.1483. (533 lata temu) w Eisleben urodził się ks. dr Marcin Luter.

15.11.1946. (70  lat  temu)  oficjalnie  zarejestrowano  Chrześcijańską  Radę  Ekumeniczną,
w której  skład  weszli  duchowni  kościoła  ewangelicko-augsburskiego,  ewangelicko-
reformowanego, ewangelicko-metodystycznego i starokatolickiego kościoła Mariawitów.

19.11.1928. (88 lat temu) w Żyrardowie urodził się ks. Bogusław Wittemberg — wieloletni
proboszcz naszej parafii.

Drodzy Czytelnicy,

kontynuujemy cykl krótkich informacji o miastach związanych z Reformacją w Niemczech.
Zachęcamy też do dzielenia się z nami wszelkimi ciekawostkami dotyczącymi Reformacji.

JJ

===================================================

BAD HERSFELD
Uzdrowiskowe  miasto  na  północnym  wschodzie  Hesji,  na  „Niemieckim  szlaku
budownictwa z muru pruskiego” i na szlaku kulturalnym „Via Regia”. Latem w ruinach
zamku benedyktynów (największej romańskiej pozostałości budowli sakralnej na świecie!)
odbywa się festiwal – odgrywane są trzy musicale i jedno przedstawienie dla dzieci oraz
sztuka komediowa na dziedzińcu zamkowym. W centrum miasta zobaczyć można liczne
budowle  z  muru  pruskiego  oraz  kościół  miejski  z  XIV w.  Znajduje  się  tam też  jeden
z najpiękniejszych parków w Niemczech – „Park der Jahreszeiten” (Park Pór Roku) należący
do „European Heritage Network”.
Marcin Luter wygłaszał kazania w Bad Hersfeld podczas jednej ze swoich podróży przez
Hesję.  Musiały  mieć  duży  wpływ na  słuchaczy, skoro  dwa  lata  później  miejscowość
zmieniła  wyznanie  na  ewangelickie.  Ciekawe,  że  Luter  nie  nocował  w  tym  mieście,
a prawdopodobnie w zamku Einchof – trzy kilometry na południe. Wybudowany w XIV
w. przez opatów w formie zamku wodnego był znakiem sprzeciwu Kościoła przeciwko
władzy świeckiej. Dzisiaj jest znanym miejscem ceremonii ślubnych. Można tam zobaczyć

wesele i wypełni się Boża miłość.
Że wypełni się Jego miłość do Boga i miłość do szukających i potrzebujących tego
właśnie uczucia ludzi.
Taką nadzieję mają również chrześcijanie – w życiu, umieraniu, śmierci i poza nią.
Taką bowiem miłość zapowiedział Jezus.
Ona świeci swoim światłem już dzisiaj, w czasach, poprzedzających Boże wesele.
Kto  ma  taką  nadzieję  i  oczekuje  tego,  ten  może  spokojnie  spać,  bo  wie,  że
w odpowiednim momencie przebudzi się.

Nikt z nas nie może jednak powiedzieć,  że na przygotowanie mamy jeszcze
dużo czasu  – przecież już  dzisiaj  Boża  miłość chce  rozświetlać  i  wypełniać  nasze
życie.Tak,  jak lampy dziewcząt  potrzebowały oliwy, także i  światło  miłości  dzisiaj
potrzebuje pokarmu, chodzi bowiem nie tylko o to, żeby w przyszłości zaświeciło nam
światło Bożej miłości, lecz również o to, aby płonęło bezustannie.
Do  tego  potrzebna  jest  siła,  cierpliwość,  by  światło  miłości  mogło  rozświetlić
ciemności naszego świata.

Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki  1–
to są słowa Jezusa i to na ich podstawie możemy zrozumieć dzisiejszą historię.
My  nie  oczekujemy  tylko  na  jakieś  wydarzenia  kiedyś  tam,  w  przyszłości,  kiedy
wypełnią się wiara, nadzieja i miłość, ale już teraz, w oczekiwaniu Bożego Królestwa
powinno rozświetlać nas światło Jego miłości.
Za pomocą właśnie tego światła, za pomocą wiary, nadziei i miłości znajdujemy się nie
tylko blisko Boga, ale także blisko ludzi i trapiących ich nieszczęść.
Jeśli  w chrześcijańskich zborach już teraz zapalone jest  światło  Bożego wesela,  to
wskutek tego głodni zostaną nakarmieni,  spragnieni  – napojeni,  chorych będzie się
odwiedzać, a o tych, co w więzieniu, nie zapomni się.
Ci, pozbawieni domu, zostaną przygarnięci, a samotni znajdą w tym świecie braterską
dłoń.
To – i jeszcze o wiele więcej – może wydarzyć się wśród nas w oczekiwaniu na Bożą
miłość.
Tak, drodzy bracia i siostry – to wszystko może się zdarzyć pośród nas.
Bo także wśród nas oczekują ludzie na światło miłości.
Wiemy jednak,  że  nasze  serca  są  za  ciasne,  a  chcące  pomóc  ręce  –  skalane,  zaś
wypowiadające słowa nadziei usta zbyt często należą do zatwardziałych serc.
Ale o to właśnie chodzi, że my nie mamy tylko czekać i oczekiwać czegoś dla siebie,
lecz dzień w dzień mamy dawać to, co z Bożej miłości sami otrzymujemy.

Czy  jednak  ma sens  pełne  miłości  oczekiwanie,  czyż  ma sens  liczenie  na  dobroć
wszystkich ludzi...?
Czyż w naszym świecie nie liczą się tylko umiejące się rozpychać łokcie i umiejętne
wykorzystywanie innych...?
Czy wiele osób nie zdecydowało się być bliźnim samego siebie...?

1 — Mt 5,16 

http://www.czerwionka.luteranie.pl/tekst.php?text=kuzwa_art&submenu=his


Czy znaki miłości często nie są dwuznaczne...?
Jak długo powinniśmy czekać?
Jak  długo  jeszcze  ma  istnieć  konflikt  między  miłością  a  cynicznym
wykorzystywaniem  innych,  między  zemstą  a  wybaczeniem,  między  śmiercią
a nadzieją na życie...?
Jak  długo  nadzieja  doznawać  będzie  rozczarowania,  wyciągnięta  dłoń  odtrącana,
a miłość zdradzana...?

Także sam Jezus pytał Boga – Jak długo? – i cierpiał za miłość, modlił się za swoich
oprawców, a w umieraniu ciągle trwał przy nadziei i Bożej miłości.
I w końcu Boża miłość zwyciężyła.
To było dla  Niego tak ważne,  że  przez dzisiejszą historię  chce nam powiedzieć –
Liczcie się z Bożą miłością. Dzisiaj!
I to już dzisiaj wysłuchuje Bóg naszego wołania.
Dzisiaj głodni mają zostać nakarmieni, smutni pocieszeni i to dzisiaj mamy doznawać
Bożego pokoju.

Jezus opowiada historię o mądrych i głupich pannach.
Zapala na nowo nasze przygasłe lampy, wypełniając je od nowa paliwem.
Żyjmy zatem z nadzieją, że jeszcze nie jest za późno!
Nawet, jeśli w naszym świecie jest tak bardzo ciemno, nawet, jeżeli już niczego nie
widzimy, a nasza nadzieja zmalała prawie do zera.
Bo nawet wtedy może świecić nasze światło – bo Boże wesele nadchodzi. 

ks. Adam Pilch

Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta dla ks. bpa Jana Cieślara

Z  okazji  Narodowego  Święta
Niepodległości  11.  Listopada,
Prezydent  Rzeczypospolitej  Polskiej
Andrzej Duda wręczył w Belwederze
odznaczenia  państwowe  osobom
zasłużonym  w  służbie  państwu
i  społeczeństwu.

Wśród osób wyróżnionych był ks. bp
Jan  Cieślar,  zwierzchnik  diecezji
warszawskiej naszego Kościoła, który
został  odznaczony  Krzyżem

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz
dialogu ekumenicznego.              (wg www.prezydent.pl; BIK — zdjęcie wł.)    A.G. 

 Ewangelia czysto i  wiernie bywa nauczana, a Sakramenta według Ewangelii
rozdzielane. Wiara, łącząca wierzących pomiędzy sobą, jest nie tylko pewnym
stanem duszy, lecz żywą mocą duchową. Moc ta uwydatnia się w przeróżnych
objawach,  przez  co  Kościół  otrzymuje  kształt  widzialny.  Kościół  więc  jest
Królestwem Bożym, które zstąpiło na ziemię i siłą rzeczy musiało przybrać pewne
cechy widzialne, które nadał jemu nie Bóg, lecz człowiek. W swej istocie Kościół
jest niezmiennym, ale w swych przejawach ulega zmianom. 

Kościół jest jeden, ale tylko duchowo, jako społeczność wszystkich prawdziwie
wierzących i jako taki jest niewidzialny. Poza tym Kościołem wierzących nie masz
zbawienia. 

Widomie jednak rozpadł się Kościół na rozmaite wyznania. W tym widzialnym
Kościele są rozmaite błędy, kacerstwa, grzechy i herezje. Nie wszyscy więc, którzy
są  ochrzczeni  i  przez  to  zaliczani  bywają  do  Kościoła  widzialnego,  należą  do
Kościoła niewidzialnego. Można być chrześcijaninem, a mimo to nie należeć do
Kościoła niewidzialnego, i nie być dziecięciem Królestwa Bożego. Jednak Kościół
widzialny  i  niewidzialny  nie  są  to  dwa  odrębne  Kościoły,  a  jeden  tylko
chrześcijański  Kościół  –  niewidzialny  w swych działaniach  łaski,  a  widzialny
w objawach  i  środkach  łaski,  niewidzialny  jako  Królestwo  Boże,  widzialny
w swym historycznym bycie. Kościół  katolicki  uznaje tylko Kościół widzialny,
jako jedyną instytucję zbawienia, z widzialną organizacją przez samego Jezusa
założoną, i za taki uważa siebie. Twierdzi, że poza Kościołem katolickim nie ma
zbawienia.  Sekty  znów kładą  cały  nacisk  na Kościół  niewidzialny, odrzucając
wszystko, co mogłoby go uczynić widzialnym. 

Prawdziwie wierzący nie mają jednak żadnych odznak zewnętrznych, po których
można by ich odróżnić, a my ludzie umiemy poznawać i  oceniać tylko to, co
widzimy oczami naszymi, ale Pan Bóg patrzy w serca. On jedynie zna i odróżnia
Swoich. Kościół niewidzialny, do którego należą właśnie ci prawdziwie wierzący,
jest dla nas przedmiotem wiary, my go nie widzimy, ale wierzymy weń. Dlatego
w  wyznaniu  wiary  mówimy:  „Wierzę  w  święty  Kościół  chrześcijański  –
społeczność świętych”. 

Prawdziwy Kościół można poznać i znaleźć tam, gdzie Słowo Boże głoszone jest
czysto i wiernie i gdzie Sakramenta sprawowane są niesfałszowanie, tak, jak je
Chrystus ustanowił. Jest on w swej istocie jeden, chociaż zewnętrznie dzieli się na
kilka  wyznań. Wszystkich jednak Kościołów chrześcijańskich głową jest jeden
i ten sam Jezus Chrystus i tylko przezeń może człowiek być zbawiony. Kościół
jest  święty,  a  to  dlatego,  że  kieruje  nim  Duch  Święty  i  udziela  wierzącym
odpuszczenia  grzechów. Powszechny, ponieważ zwraca się  do wszystkich ludzi
i wszędzie przynosi jedną i tę samą Ewangelię. 

Głową Kościoła i jego Panem jest Jezus Chrystus (Mat. r. 23, w. 9-12). W Kościele
chrześcijańskim  wszyscy  wyznawcy  stoją  w  bezpośrednim  związku  z  Głową
Kościoła  –  Chrystusem,  wszyscy  bowiem  są  narodem  kapłańskim,  mocą
powszechnego kapłaństwa (I. list Piotra r. 2, w. 5 i 9.) i nie potrzebują innego
pośrednika  i  kapłana  jak  Chrystusa  (I.  list  do  Tymoteusza,  r.  2.  w.  5,  list  do
Rzymian r. 5. w. 1. list do Żydów, r. 10 w. 14.) 
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wierszu 32: „Nie dawajcie zgorszenia ani  Żydom, ani  Grekom, ani  Kościołowi
Bożemu”.) 

Paweł  nadaje  też  inny  sens  wyrazowi  Kościół.  Do jego  czasów używano tej
nazwy na  określenie  pojedynczego zboru,  albo  zboru  w Jerozolimie,  a  nawet
poszczególnego  zebrania  zborowego.  Nie  uważa  już  Kościoła  jako  zebrania
poszczególnych ludzi, lecz jako mistyczną jedność, przepojoną nadziemską mocą –
wywyższonym Chrystusem lub Duchem Bożym. 

Dla  apostoła  Pawła  Kościół  jest  ciałem  Chrystusa  (Galatów  r.  3,  w.  28),
a poszczególni  chrześcijanie  są  tylko  członkami  tego  ciała  (Pierwszy  list  do
Koryntów, r. 12, w. 2, list do Rzymian, r. 12, w. 4 i 5.) W jedność z tym ciałem
Chrystusa człowiek wchodzi przez wiarę, lecz przede wszystkim przez Sakramenta
– Chrzest i Komunię Świętą. (1. list. do Kor. r. 10, w. 16 i 17.). 

Apostołowi Pawłowi mamy też do zawdzięczenia zorganizowanie Kościoła. On
to w swych licznych podróżach misyjnych pozakładał szereg zborów i zjednoczył
je ze sobą, nadając im pewne formy organizacyjne. Późniejsze spory religijne i
ruchy  sekciarskie  jeszcze  bardziej  wpływają  na  umacnianie  się  i  skrzepnięcie
wewnętrzne Kościoła. 

Dla czuwania nad życiem kościelnym, dla jego budzenia i utwierdzania, powstały
też już w apostolskich czasach pewne urzędy kościelne. Obok apostołów, którzy
byli  filarami  życia  kościelnego,  pracowali  ewangeliści,  wyręczający  apostołów
w nauczaniu,  diakoni,  którym  powierzono  działalność  dobroczynną,  tudzież
prorocy,  którzy  głosili  Słowo  Boże  z  niezwykłą  mocą  Ducha  i  swym
natchnieniem ożywili wiarę i miłość Bożą w sercach wierzących. Nadto stanowili
prezbiterzy (starsi), zwani w niektórych zborach episkopatami, czyli  biskupami
(dozorcami)  stałą  radę  w  każdym  zborze,  mającą  całość  życia  zborowego
nieustannie na oku. 

Na ten zorganizowany już Kościół przypuszczają swe ataki w II, III i IV stuleciu
naszej  ery najrozmaitsze  sekty, godząc w jego całość i  wysuwając siebie jako
jedyny i prawdziwy Kościół Boży. Ataki te odpierają tak zwani Ojcowie Kościoła.
Jeden z nich, Ireneusz, dowodzi: „Gdzie Duch Boży, tam Kościół”, a w liście do
biskupa  rzymskiego  pisze:  „Apostołowie  polecili  nie  robić  nikomu  wyrzutów
z powodu  jadła,  napoju,  albo  dni  świątecznych.  Mogą  w  kościele  różne  być
zwyczaje, jeśli tylko Kościół jednym jest w wierze i miłości”. 

Jeden  z  największych  Ojców  Kościoła  i  pierwszy  jego  dogmatyk  święty
Augustyn,  określa  Kościół  jako  społeczność  wszystkich  chrześcijan,  gdzie
Sakramenta  rozdzielane  bywają  i  Słowo Boże  głoszone.  Kościół,  według  św.
Augustyna, przepojony jest miłością Bożą i tylko w Kościele z darów Sakramentu
należycie  korzystać  można. Nie  wszyscy  należą  do  Kościoła,  którzy przyjmują
Sakramenta, lecz tylko ci, przez których przejawia duch miłości i wiary, łącząc ich
tym samym niewidzialnie  w jedną  całość.  To  jest  societas albo  congregatio
sanctorum – społecznością świętych, a jednocześnie właściwym Kościołem. Dzieli
więc Augustyn Kościół  na Kościół widzialny i  niewidzialny – do widzialnego
należą wszyscy chrześcijanie, do niewidzialnego – tylko prawdziwie wierzący. 

Do poglądów na Kościół apostoła Pawła i świętego Augustyna przyłącza się ks.
dr. Marcin Luter, ucząc, że Kościół jest społecznością wszystkich wierzących, gdzie

Solum Verbum – wszyscy jesteśmy „katolikami” 

Tak, to prawda. Możesz się z tym nie zgadzać lub zaprzeczać temu, jednak
wszyscy wierzący chrześcijanie są w rozumieniu ewangelickim katolikami. 

Chcąc to wyjaśnić, należy przybliżyć reformacyjną zasadę Solum Verbum –
tylko Słowo. Nie chodzi tu o jakieś tam słowo, lecz właśnie o to najważniejsze
i zbawcze Słowo. Tym słowem jest dla ks. Marcina Lutra Słowo Boże. Ono jest
jedynym „środkiem łaski”, czyli po prostu jedynym łącznikiem między Bogiem
a człowiekiem. 

Słowem Bożym jest Chrystus (J 1, 1), dlatego łączy człowieka z Bogiem.
Słowo Boże (Verbum Dei) jest jedno (łac. solum), jednak przychodzi do człowieka
pod dwiema postaciami – słowa mówionego (kazanie) oraz słowa widzialnego
(sakramenty). Można powiedzieć, że dla Reformatora z Wittenbergi Chrystus jest
realnie  obecny  w  Sakramentach  i  w  wiernym  zwiastowaniu  (i  nauczaniu)
Ewangelii. 

Słowo Boże jest w postaci kazania, bo gdy człowiek je słyszy, Duch Święty
w nim rodzi wiarę w Boga i miłość do bliźniego. Podobnie Słowo Boże działa
w postaci  sakramentów,  bo  gdy  człowiek  uczestniczy  wszystkimi  zmysłami
w Chrzcie i Wieczerzy Pańskiej, rodzi się w nim wiara w łaskę Bożą i zaufanie do
Chrystusa, który nas łączy z Bogiem. Warto zauważyć przy tym, że sakramenty
w tym wymiarze oddziałują na zmysł wzorku, dotyku, słuchu, a nawet smaku –
jak ma to miejsce w przypadku Wieczerzy Pańskiej.

Zasada  Solum  Verbum z  jednej  strony  służyła  polemice  z  tzw.
„marzycielami”,  a  z  drugiej  strony  określeniu  swojego  stanowiska  względem
teologów papieskich. 

Słowo Boże przynosi zbawienie
Kim byli „marzyciele”? Tak Luter i inni reformatorzy nazywali teologów,

którzy odrzucili skuteczność sakramentów oraz powoływali się na indywidualne
charyzmaty i objawienia. Marzyciele uznali, że żyją w czasach, kiedy sny, wizje
i osobista relacja z Bogiem wystarczą, by znać Bożą wolę, nie potrzebują do tego
czytania Pisma Świętego, bo Duch Święty wprost im mówi, jak mają żyć... Luter
z nich  drwił,  mówiąc:  „myślą,  że  połknęli  Ducha  Świętego  razem  z  piórami”.
Słowo Boże (Verbum Dei) jest przede wszystkim zawarte w Piśmie Świętym, w
księgach Starego i Nowego Testamentu. 

Bóg przemawia  do  człowieka raz  poprzez  Zakon, a  raz  przez  Ewangelię.
Zakon  ujawnia  człowiekowi,  że  jest grzeszny  i  potrzebuje  ratunku.  Ewangelia
ratuje człowieka, ogłaszając mu zbawienie w Chrystusie. Dlatego to Słowo Boże
raz  jest  tak  okrutne  i  brutalne  (historie  starotestamentowe  lub  wypowiedzi
o sądzie  w  Nowym  Testamencie),  a  innym  razem  daje  pocieszenie  i  radość.
Wszystko to ma na celu zbawienie człowieka. 

Zatem Słowo Boże ma dwie postaci – Zakon i Ewangelię. Bóg przemawia
do  człowieka  przez  Pismo  Święte,  a  nie  przez  sny  lub  wizje,  jak  chcieli  tego
„marzyciele”.  Zdystansowani  wobec  instytucji  kościelnej  próbowali  zastąpić
Chrystusa i  sami zaczęli  wprowadzać Królestwo Boże na ziemi. Więcej  o nich
można się dowiedzieć, sięgając na przykład po teksty o Tomaszu Müntzerze oraz
Janie z Lejdy czy o „prorokach z Zwickau”. 
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Słowo Boże jest też twórcze. Bóg chrześcijan jest Bogiem dynamicznym –
działa cały czas, a czyni to nie tylko przez Ducha Świętego, gdy czytamy Pismo,
lecz także,  gdy  udzielane  są  sakramenty.  Słowo Boże  tworzy Kościół  („Gdzie
dwóch lub trzech spotyka się w moim imieniu, tam jestem wśród nich” Mt 15, 20).
Według klasycznej teologii protestanckiej „Kościół jest tam, gdzie są sprawowane
sakramenty i wiernie nauczane Słowo Boże (Zakon i Ewangelia)”. A zatem w tym
rozumieniu wszyscy  ochrzczeni  w imię Trójjedynego Boga jesteśmy członkami
tego samego Kościoła. Trzeba jasno powiedzieć, że Kościół od początku istnienia
był różnorodny, bo byli w nim dawni poganie i Żydzi. Jedni popierali Pawła, inni
Kefasa, a  jeszcze inni  Apollosa (Dz 15, 6-21;  1  Kor  3, 1-9;  Gl  2, 11-14).  Zamiast
skupiać  się  na Słowie  Bożym, jakim jest Chrystus, wybudowali  między sobą
mury. 

Luter utrzymywał, że to nie człowiek zakłada Kościół, lecz Słowo Boże go
ustanawia, tworzy go, gdy dwóch lub trzech spotyka się ze sobą w imieniu Jezusa
Chrystusa.  Z  kolei  teologowie  papiescy  utożsamili  Kościół  powszechny  (gr.
katolikos – powszechny) z instytucją papieża. Dla Lutra Kościół jest tam, gdzie
jest Słowo Boże, czyli Chrystus. W tym znaczeniu Kościół wyznający Chrystusa
jest Kościołem powszechnym i nie potrzebuje niczego oprócz Słowa Bożego –
widzialnego (sakramenty) i niewidzialnego (kazanie).

Zdaniem reformatorów „marzyciele” rezygnując z sakramentów, skupili się
na indywidualnym objawieniu  w snach  i  wizjach.  Odnaleźli  zatem autorytet
w sobie samych i swoim osobistym doświadczeniu Ducha Świętego. Natomiast
teologowie papiescy zabsolutyzowali urząd biskupa Rzymu, utożsamiając Kościół
z instytucją. 

W obliczu tych dwóch „skrajności” strona ewangelicka odnalazła ostateczny
autorytet  w  Chrystusie,  czyli  w  Słowie  Bożym.  Głosząc  zasadę  tylko  Słowo
(Solum Verbum), zarazem nie zrezygnowano z sakramentów, które są widzialnym
Słowem, bo zostały ustanowione przez Chrystusa i w sposób widzialny (poprzez
wodę – Chrzest oraz poprzez chleb i wino – Wieczerza Pańska) głoszą Słowo Boże,
czyli Chrystusa, który daje nam zbawienie zupełnie za darmo! Dlatego więc nie
do  przyjęcia  było  dla  Marcina  Lutra  sprzedawanie  sakramentów  lub
sprawowanie mszy za pieniądze.

Perspektywa współczesna
Nauka  o  Solum  Verbum ma  również  odniesienie  do  współczesności.

W moim  przekonaniu,  sakramenty  jako  widzialne  Słowo  Boże  może  służyć
polemice z powstającymi coraz to nowymi ruchami charyzmatycznymi. One to
w skrajnych  przypadkach  gotowe  są  odrzucać  sakramenty  lub  negować  ich
skuteczność.  Indywidualne  objawienia,  wizje  i  „proroctwa”  zastępują  lekturę
Pisma  Świętego,  nie  mówiąc  już  o  odrzucaniu  dziedzictwa  teologii
chrześcijańskiej. 

Z drugiej  strony jest stronnictwo radykalnych rzymsko katolików, którzy
gotowi  są  dokonać  ofiary  z  rozumu,  ślepo  wierząc  autorytetowi  papiestwa.
Popełniają przy tym kardynalny błąd, bo zastępują autorytet Chrystusa (Słowa
Bożego) autorytetem papieża, który jest symbolem Kościoła—instytucji. 

Z radością obserwuję ostatnie wydarzenia związane z obchodami „500 lecia
Reformacji”.  Udział  papieża  Franciszka  w uroczystości  w katedrze  luterańskiej
w Lund  oraz  aktywne  zaangażowanie  prymasa  Wojciecha  Polaka  w obchody
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Reformacji w Polsce są dobrym świadectwem tego, że Kościół Chrześcijański, czyli
Powszechny — stale się reformuje.

Papież  Franciszek  nie  wpisuje  się  w model  papiestwa,  które  krytykuje
Luter, bo swoją osobą wskazuje  na Chrystusa. W tym znaczeniu Franciszkowi
bliżej do Lutra niż do fundamentalistycznych lefebrystów. Nic więc dziwnego, że
jego otwartość wywołuje niepokój wśród wielu rzymsko katolików. Porównanie
w Lund Kościoła do winorośli wpisuje się w reformacyjne przesłanie, że zarówno
ewangelicy, jak i rzymsko katolicy są częścią tego samego organizmu. Uznanie
w ostatnich  dniach,  że  jest  więcej  elementów,  które  nas  łączą,  niż  dzielą,
prowadzą  do  wspólnej  modlitwy  o  to,  by  razem  nieść  światu  orędzie
o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę czynną w miłości.

Jeśli  katolickość  oznacza łączność z  Chrystusem, czyli  ze Słowem Bożym
o usprawiedliwieniu z łaski – to ewangelicy są katolikami, tylko nie rzymskimi.

                            Sebastian Madejski (student IV roku teologii ewangelickiej) 

„O kościele” — artykuł autorstwa ks. ZygmuntaKUŹWY — część druga

W pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa, a w dziesięć dni po Jego
Wniebowstąpieniu zsyła  Bóg swego Ducha Świętego, pod wpływem którego
apostołowie występują z taką mocą, świadcząc o Jezusie i o zbawieniu w Nim
zgotowanym, że trzy tysiące osób dało się natychmiast ochrzcić. W ten sposób
powstał  w Jerozolimie  pierwszy  zbór,  a  w dzieje  ludzkości  wstąpił  z  Ducha
Świętego zrodzony, nowy czynnik rozwoju – Kościół Chrześcijański. 

Początkowo Kościół  ten nie ma ścisłej  organizacji, każdy pojedynczy zbór żyje
odrębnym życiem, a styczność między nimi jest dość luźna. Mimo to chrześcijanie
uważają  siebie  za  jedną  wielką  całość,  za  jedną  rodzinę,  nazywają  siebie
nawzajem  braćmi  i  siostrami.  Każdy  zbór  miał  swój  autorytet,  na  który  się
powoływał i którym się szczycił, a był nim przeważnie jeden z apostołów lub
krewnych Jezusa. 

Ale nawet apostołowie nie zrywają jeszcze z Żydostwem, a biorą czynny udział
w jego życiu religijnym, a od chrześcijan żądają spełnienia pewnych przepisów
żydowskich,  co  wielu  odstręczało  od  chrześcijaństwa.  Skutkiem  tego  Kościół
chrześcijański mógłby stać się jakąś sektą żydowską, która by smutnie musiała
zakończyć  swój  żywot,  gdyby  Bóg  jako  narzędzia  Swego  nie  powołał
największego z pośród apostołów – apostoła Pawła. 

Apostoł  Paweł  bowiem  uwalnia  chrześcijaństwo  od  przepisów  rytualnych
starego Zakonu i daje podstawy religii powszechnej – Kościoła chrześcijańskiego.
(Sam rozróżnia te trzy światy w pierwszym swym liście do Koryntów w 10 rozdz.
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Stary plan miasteczka Mansfeld

Zaznacz kredkami drogę:

(niebieski) — z domu Lutrów do studni

(czerwona) — z domu do szkoły

(zielona) — z domu do koscioła

(pomarańczowa) — z domu do huty.

Zaznacz, gdzie mogły znajdować się bramy do miasta.

Ewangelicko – Augsburska Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego
w Warszawie

Dodatek dziecięcy do biuletynu „Nasza Parafia” rok III nr 9/2016

ROZDZIAŁ I

Dzieciństwo Marcina Lutra

W  ostatnim  czasie  na  pewno  sporo  słyszeliście  o  księdzu  Marcinie  Lutrze.
Dobrze jest  poznać historię  tego człowieka.  Niektórzy uważają,  że tylko przez
przypadek stał  się  tak bardzo ważny dla naszego kościoła.  Czy możecie sobie
wyobrazić,  że  REFORMATOR  KOŚCIOŁA,  sławny  MARCIN  LUTER-  też
kiedyś był dzieckiem?

Dom, w którym urodził się Marcin Luter. 

Dawno,  dawno  temu w niedużej  wiosce  żyli
sobie  Jan  i  Małgorzata  Luter  (po  niemiecku
Hans  i  Margarete).  Jan  jako  najstarszy  syn
Heinego  Lutra  nie  mógł  dziedziczyć
rodzinnego gospodarstwa.  Według zwyczajów
z  tamtych  czasów,  ojcowskie  gospodarstwo
należało  się  najmłodszemu  bratu.  Jan
i Małgorzata  udali  się  więc  do  górniczego
miasteczka  Eisleben,  aby  szukać  pracy.  Jan
zatrudnił  się  jako  górnik  w  kopalni.
Niedługo,10  listopada  1483  roku,  urodził  się
im chłopiec, którego nazwali Marcin. 

Rodzice  w  poszukiwaniu  lepszej  pracy
przenieśli  się  dość  szybko  do  innego
miasteczka- do Mansfeld, gdzie Marcin przeżył
większość  swojego  dzieciństwa.  Tata  Hans
znalazł tu lepszą pracę i zaczął pracować jako
hutnik przy wytopie metalu w hucie. Z czasem

rodzinie  wiodło  się  coraz  lepiej.  Tata  pracował  bardzo  ciężko,  ale  mógł  sobie
pozwolić  na  kupienie  własnego  pieca  hutniczego  i  zaczął  wytapiać  miedź  na
własny  rachunek.  Marcin  wzrastał  w rodzinie  uczciwych,  wierzących,  ale  też
i bardzo wymagających ludzi.



Dom, w którym Marcin Luter przeżył swoje dzieciństwo.

W tamtych  czasach  nie  każde  dziecko  mogło  się  uczyć.  Na  edukację  mogły
pozwolić sobie tylko zamożniejsze rodziny. Rodzice postanowili, że ich pierwszy
syn Marcin  w wieku czterech  i  pół  roku zostanie  oddany do  szkoły.  Słabiutki
i drobniutki  Marcin  często  pokonywał  drogę  do  szkoły  na  plecach  swojego
starszego kolegi Mikołaja Oemlera. Jak myślicie- czy taki mały chłopiec chętnie
chodził do szkoły? Mógł być z tego zadowolony? Podobno nauczyciel był bardzo
srogi! 

Rodzina Lutrów się powiększała. Marcin miał z czasem sporo rodzeństwa. Cztery
siostry i czterech braci. Mama była bardzo zajęta prowadzeniem domu, opieką nad
dziećmi i zbieraniem chrustu w lesie. Chrust na opał sprzedawała na rynku, a we
wszystkich obowiązkach pomagał jej mały Marcin. Z pewnością nie było czasu na
żadne  pieszczoty!  Tata  Jan  był  dość  srogi…  Marcin  jako  dorosły  człowiek

rys. oddanie Lutra do szkoły

wspominał,  że  kiedyś  mama  zbiła  go  aż  do  krwi  za  to,  że  ośmielił  się  bez
pozwolenia wziąć orzech. W czasie niedawnych prac archeologicznych w obrębie
domu Lutrów znaleziono kilka zabawek dziecięcych. Są to gliniane kulki do gry,
kościane kręgle oraz mała zabawkowa kusza do strzelania.  Może mały Marcin
miał jednak trochę czasu na zabawę?

Aby  lepiej  sobie  wyobrazić,  jak  wyglądał  dzień  rodziny  Lutrów w  Mansfeld,
przyjrzyj  się starej  mapie.  Na planie miasteczka zaznaczony jest  rodzinny dom
Lutrów i różne miejsca, które na pewno były dla nich ważne. Wyobraźcie sobie, że
w  tamtych  czasach  nie  było  wody  w  kranach!  W  miasteczkach,  w  ogólnie
dostępnym miejscu, najczęściej na rynku, była zawsze studnia, do której trzeba
było przyjść z kubełkami, nabrać wodę i zanieść do domu. Do miast wchodziło się
przez bramy miejskie. Niedaleko takiej bramy mieszkał mały Marcin Luter.Przez
miasteczko przepływała mała rzeczka Hagenbach.

Czy wiecie, że:

Rodzina  Marcina  Lutra  początkowo  nosiła  nazwisko  Luder?  Dopiero  później
zmieniono je na Martin Luther. W Polsce używa się pisowni: „Marcin Luter”.


