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Mądrość, moc i bogactwo

Tak mówi Pan: Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz
swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem! Lecz kto chce się chlubić,
niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż Ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo
i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie – mówi Pan (Jr 9, 22-23).
Drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie!
Przytoczone słowa z Księgi Jeremiasza należą do czytań liturgicznych związanych
z niedzielą Septuagesimae (70 dni przed Wielkanocą), którą od czasu pasyjnego dzielą trzy
tygodnie.
Odwołując się do słów Jeremiasza, od razu chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości
– prorok nie miał nic przeciwko mądrości, mocy i bogactwie! Tak zwane „chlubienie się”
nie jest w Biblii zakazane, jeśli tylko nie dzieje się to kosztem naszych bliźnich. Cała
sztuka sprowadza się do tego, jak „chlubić się” umiejętnie i taktownie? W języku biblijnym
jest na nią miejsce, ale tylko w odniesieniu do Boga! Jeremiasz ewidentnie sprzeciwia się
postawie, która sprowadza się to tego, że człowiek samemu sobie przypisuje mądrość, moc
i bogactwo. W słowach proroka jest miejsce tylko na taki rodzaj chluby, która ma charakter
wyznania. Człowiek bogaty chwali się nie tyle swoim bogactwem, człowiek mądry szczyci
się nie tyle swoją mądrością, a człowiek silny – nie tyle dumny jest ze swojej mocy, ile
z bogactwa, mądrości i siły, które są darem łaski Bożej! Wtedy bogaty nie wierzy tylko
w sprawczą moc bogactwa, mocarz nie polega tylko na swojej własnej mocy, a mądry wie,
że nie wszystko jeszcze wie! Prorok Jeremiasz przypomina nam, że nie byłoby naszego
bogactwa, siły czy mądrości, gdyby nie łaskawość miłosiernego Boga. Jeśli konkretny
człowiek liczy się w swoim życiu z Bogiem (z Jego wolą), wtedy chlubienie się człowieka
jest „bezpieczne”, ponieważ przenika je Boża mądrość, która pozwala na to, by Bóg był
w naszym życiu prawdziwym Bogiem. Człowiek jest przeniknięty duchem Jego mądrości

wtedy, gdy nie pozwala sobie na ubóstwienie czegokolwiek i kogokolwiek. Mądrość
u Jeremiasza ma związek z mądrością życiową, a nie z teorią. Kto jest mądry, czyli pokorny
i wierny Bogu, ma udział w Bożej mądrości.
Słyszymy zatem: „Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie
chlubi mocarz swoją mocą [...]! Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest
rozumny i wie o mnie, iż Ja, jestem Panem”. W tych słowach dochodzi do głosu ważka
prawda: nasza mądrość i moc, nasze uzdolnienia nie wynikają z nas samych. Jeśli
nazywamy je naszymi, nie możemy zapomnieć, że one wszystkie zostały nam podarowane.
Każdy z nas może powiedzieć, że to, kim jest i to, co potrafi, jest dziełem Bożym – tak
ukształtował nas Stwórca. Nasza mądrość i moc, nasze uzdolnienia są przede wszystkim
własnością Boga, a następnie dopiero naszą. Z naszej strony należy się Mu nasza
wdzięczność! Jestem przekonany, że takich powodów do bycia wdzięcznym Bogu każda
i każdy z nas znajdzie co niemiara. Jeśli jesteśmy wdzięczni, możemy się chlubić,
ponieważ będzie to oddawanie Jemu chwały.
Nie ma lepszego sposobu na oddawanie Bogu chwały i czci, niż usilne starania, by
Go naśladować. Zatem jeśli On jest nam łaskawy i miłosierny, również i nam nie powinny
być obce: łaskawość i miłosierdzie. Bycie chrześcijaninem, czyli wyznawcą Boga
w Jezusie Chrystusie, zobowiązuje do praktykowania miłosierdzia, sprawiedliwości i prawa
„tu i teraz”. To z kolei zobowiązuje nas do rzeczywistej samodzielności, która polega
przede wszystkim na tym, że to my sami ponosimy odpowiedzialność za nasze
chrześcijańskie życie.
A więc nie jest tak, jakoby nic w naszym życiu się nie liczyło i nie miało znaczenia.
Nie trzeba być profesjonalnym psychologiem, by wiedzieć, że każdy człowiek potrzebuje
w życiu pochwał. I wcale nie jest tak, że jakakolwiek pochwała wyklucza postawę pokory.
Zatem można naprawdę często spotykać się z pochwałami w życiu i pozostać człowiekiem
bardzo skromnym i pełnym pokorny. Przecież jeśli słyszymy słowa: „potrzebujemy Cię”,
„świetna praca”, „dziękuję za Twoje mądre słowa” itp., to może to jeszcze bardziej
pogłębić naszą skromność lub pokorę!
Nikt spośród nas nie mógłby żyć bez potwierdzenia swojej wartości, swoich
umiejętności i zdolności. Chodzi tu o budującą świadomość, że coś potrafimy uczynić oraz
że inni ludzie wiedzą, co my potrafimy. Takie dowody potwierdzające poczucie naszej
wartości są nam niezbędne już od najmłodszych lat życia. Oczywiście mamy prawo być
usatysfakcjonowani, a nawet dumni, jeśli coś nam się w życiu udaje. Satysfakcja
z wykonanej pracy rodzi nowe siły i zapał niezbędne do podejmowania kolejnych zadań
życiowych!
Czasem może się nam wydawać, że chrześcijaństwo jest piękną teorią, która zwykle
miała kłopoty z praktyką. Dzisiaj przekonujemy się, że chrześcijaństwo to od początku do
końca praktyka życia, której towarzyszy nasza korygująca refleksja. Tym razem chodzi
nam o refleksję nad mądrością, mocą i bogactwem, „gdyż w nich mam upodobanie – mówi
Pan”. Wynika z niej życiowa prawda, że mądry jest ten, kto potrafi nauczyć się czegoś od

każdego człowieka, mocny jest ten, kto potrafi zawsze zapanować nad sobą, a bogaty to
ktoś, kto potrafi cieszyć się tym, co ma. Wreszcie godnym szacunku jest człowiek, który
okazuje szacunek innym ludziom. Amen.
ks. dr Dariusz Chwastek
Warszawa, w lutym 2017 r.

1%
Szanowni Państwo – drodzy Parafianie i Sympatycy naszej Parafii!
Z serca dziękuję za przekazanie w minionym roku 1% podatku dochodowego na
rzecz pracy diakonijnej w naszej Parafii. W zeszłym roku na cele diakonijne tą drogą nasza
Parafia otrzymała rekordową sumę w wysokości 12 643,90 zł. Mówię o tym z wielkim
uznaniem i wdzięcznością!
W tym roku ponownie chciałbym zachęcić Państwa do przekazania 1% na
rzecz pracy diakonijnej w naszej Parafii.
Żeby jednak 1% z Państwa podatków trafił do naszej diakonii parafialnej, niezbędne
będzie wpisanie w formularzu zeznania podatkowego nr KRS organu prowadzącego,
który posiada status organizacji pożytku publicznego. W naszym przypadku to nr
0000260697 Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Z kolei w rubryce
„Informacje uzupełniające” niezbędne są słowa: Diakonia Parafii Wniebowstąpienia
Pańskiego w Warszawie.
Szczegółowe informacje na ten temat są zawarte w specjalnej ulotce, którą można
pobrać przy wyjściu z kościoła lub w domu parafialnym.
Sprawozdanie z prac Komisji Diakonijnej, autorstwa Pani Barbary WALEWSKIEJ,
znajduje się w tym numerze Informatora Parafialnego.
Pozostaję z wyrazami wdzięczności i szacunku,
ks. Dariusz Chwastek
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Sprawozdawcze posiedzenie Rady i Komitetu Parafialnego
za rok sprawozdawczy 2016
Dnia 8 lutego 2017 o godz. 17.30 rozpoczęło się doroczne sprawozdawcze posiedzenie
Rady i Komitetu Parafialnego. W porządku posiedzenia znalazły się sprawozdania
proboszcza, prezesa Rady, sprawozdanie finansowe, protokół Komisji Rewizyjnej,
sprawozdanie Komisji Diakonijnej, Koła Pań i praktykantki, przedstawienie
preliminarza budżetowego oraz plany na rok 2017.
Po wysłuchaniu sprawozdań i protokołu Komisji Rewizyjnej Komitet Parafialny podjął
uchwałę o udzieleniu absolutorium Radzie Parafialnej.
Następnie członkowie Komitetu zapoznali się z preliminarzem na rok 2017 i podjęli
uchwałę o przyjęciu preliminarza.
Pani Małgorzata WEIGLE przedstawiła ostateczną wersję projektowanej, w związku
z przebudową wjazdu do Parafii, zmiany przebiegu i konstrukcji bramy wjazdowej
i ogrodzenia od strony ul. Waryńskiego. W ogrodzenie ma być wkomponowany
jubileuszowy obiekt reformacyjny, nawiązujący wyglądem do drzwi kościoła
zamkowego w Wittenberdze.
Prezes zapoznał zgromadzonych z przeciwdziałaniami Rady wobec zatwierdzenia
przez Wydział Inwestycji i Infrastruktury Dz. Mokotów projektu zmiany organizacji
ruchu na działce 26/2 skutkującego całkowitą likwidacją możliwości parkowania na tej
działce. Projekt ten, umotywowany względami bezpieczeństwa, został sporządzony na
zlecenie MSWiA, bez wiedzy Parafii.
Wyciąg ze sprawozdania prezesa Rady Parafialnej
Rok 2016 był drugim pełnym rokiem kalendarzowym i sprawozdawczym Rady
obecnej kadencji. W składzie Rady nastąpiła zmiana na stanowisku Skarbnika, obecnie
jest nim pani Anna RYBIŃSKA, która zastąpiła pana Michała HUCAŁA.
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Rada odbyła 10 comiesięcznych protokołowanych posiedzeń roboczych, jedno
posiedzenie tematyczne w sprawie nowych organów oraz dwa spotkania robocze
z Komitetem.
Odbyły się dwa Zgromadzenia Parafialne, w tym jedno wyborcze w sprawie wyboru
kandydatów naszej Parafii do Synodu Diecezjalnego.
Sprawy nieruchomościowe: w roku 2016 Parafia ostatecznie stała się właścicielem
działki gruntu nr 986 z obrębu 0001 Gostynin o powierzchni 1,4113 ha w Gostyninie
u zbiegu ulic Zazamcze i Targowej, po nieistniejącej obecnie Parafii E-A w Gostyninie.
Rada Parafialna zamierza podjąć działania w celu zmiany przeznaczenia gruntu
z rekreacyjnego na budowlany. Konsystorz zatwierdził uchwałę Zgromadzenia
Parafialnego dotyczącą zgody na sprzedaż tej działki przez Parafię.
Parafia uzyskała zgodę Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie na podział
działki cmentarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, obejmującej dawny teren
cmentarza żydowskiego oraz cmentarza ewangelickiego. Trwa postępowanie
podziałowe.
Sprawa tzw. „inwestycji parafialnej”: Rada podjęła uchwałę, w wyniku której
zakończono sondażowe rozmowy z potencjalnym inwestorem zainteresowanym
nabyciem działki „trawnikowej” przy budynku kościoła.
Sprawy

remontowe:

zostało

wykonane

dozbrojenie

węzła

ciepłowniczego

znajdującego się w kotłowni domu parafialnego w nowe czujniki temperatury, system
elektronicznej regulacji mocy i szybki zawór regulacyjny do obiegu ciepłej wody
użytkowej, co zakończyło problemy z dostępnością c.w.u.
Wybrukowano placyk pod kontener na odpady zielone lub gabaryty, wraz
z chodnikiem do śmietnika. Wyrównano fragmenty zapadniętej kostki.
Nowe organy: Rada Parafialna dokonała wyboru wykonawcy nowych organów – ma
nim być słoweńska firma Skrabl. Wybrany został projekt 21 głosowy, a więc najskrom„Nasza Parafia” luty 2017 roku
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niejsza propozycja pośród 3 zaproponowanych dyspozycji. Umowa zostanie podpisana
po zorganizowaniu możliwości sfinansowania tego zamierzenia.
Międzyparafialna integracja dzieci i młodzieży: do aktywizacji średniego pokolenia
parafian i młodzieży można zaliczyć zaangażowanie się w sumie kilkudziesięciu osób
w prowadzeniu zajęć dla dzieci podczas ubiegłorocznego Dnia Dziecka, który odbył
się nieco nietypowo dnia 14 czerwca. Przewidujemy, że Impreza zostanie powtórzona
w tym roku w niedzielę 4 czerwca.
W sierpniu 2016 odbył się kilkudniowy wyjazd młodzieżowy na Mazury, natomiast
dzieci nasze brały udział w rodzinnym zimowisku w Wiśle-Jawornik i w rodzinnych
obozach letnich w Sorkwitach i w Węgrowie.
Sprawy porządkowe: usunięto w ramach czynu społecznego ogromną karpę po topoli
ściętej wiele lat temu na trawniku przy kościele. Rada składa podziękowanie ekipie
młodzieżowej, która z dużym zaangażowaniem pracowała przy tej karpie. Dół po
karpie został wyrównany, posiano nową trawę. Ponadto, dokonano prześwietlenia
drzew od strony ul. Puławskiej.
Usunięto drzewo wraz z karpą wyrwane przez wichurę w czerwcu 2016 r. Miejsce po
karpie zostało wypełnione kruszywem i utwardzone.
Plany na 2017 r.: pan inż. Paweł JUNG kontynuuje prace związane z planowaną
przebudową wjazdu do Parafii od strony ul. Batorego, gromadzone są poszczególne
uzgodnienia z wszystkimi instancjami miasta, niezbędnymi do złożenia zgłoszenia prac
budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Mokotów.
Parafia złożyła do Konsystorza wniosek o umożliwienie wglądu do archiwalnych
dokumentów, w tym korespondencji z władzami Kościoła z pierwszych lat okresu
powojennego i z początkowego okresu istnienia naszej Parafii jako parafii cywilnej.
Materiały posłużą do opracowania publikacji na temat historii Parafii i budynku
kościoła w poszerzonej i uszczegółowionej postaci.
Paweł Niemczyk

Sprawozdanie z działalności Komisji Diakonijnej
Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie w roku 2016
W omawianym okresie sprawozdawczym Komisja Diakonijna jak zwykle
z dużym zaangażowaniem i troską wypełniała swój podstawowy cel – niesienie
pomocy każdemu potrzebującemu. Jeszcze w styczniu wydano paczki żywnościowe
5 osobom, które zwróciły się po pomoc do naszej Parafii.
Rodzina z dwojgiem dzieci (mieszkańcy Wesołej) otrzymała paczkę
żywnościową na Święta Wielkanocne oraz 120 zł bezzwrotnej zapomogi na naprawę
roweru, potrzebnego do wykonywania pracy ojcu rodziny, zatrudnionemu jako
doręczyciel w urzędzie pocztowym. W maju ubiegłego roku ojciec rodziny – pan
Waldemar – serdecznie podziękował za okazywaną mu od 3 lat pomoc. Z chwilą
wejścia w życie wypłat z rządowego programu „500+” stał się finansowo
samowystarczalny.
Paczki żywnościowe otrzymywali również nasi seniorzy (7 osób), będący
w trudnej sytuacji materialnej.
Czterem osobom ze środków zgromadzonych przez Komisję Diakonijną
zakupiono miód. Pięć osób otrzymało paczki z artykułami niezbędnymi na Wigilię
i Boże Narodzenie. Na zakup żywności wydano ogółem 2 013, 87 zł.
Tak jak w latach poprzednich, członkowie Komisji pomagali naszym seniorom
w robieniu zakupów oraz w następujących czynnościach:
– sprzątaniu – dwukrotnie Wolontariuszka diakonii z pomocą p. Marty ZACHRAJ
robiła generalne porządki w mieszkaniu podopiecznej, zmagającej się z depresją;
– dotarciu do przychodni lekarskich – p. Anna RYBIŃSKA 14 razy pomogła
w drodze do lekarzy różnych specjalizacji parafiance cierpiącej na zaniki pamięci.
Ponadto, odwiedziła ją 36 razy. Wyżej wymienionej parafiance swój czas poświęcała
również p. Janina MUSZYŃSKA (10 wizyt), która wspiera Komisję Diakonijną od 2012
r.
W roku 2016 Wolontariuszka diakonii złożyła ogółem 360 wizyt domowych,
w tym:
– 32 z p. Martą ZACHRAJ,
– 2 z panem Sebastianem MADEJSKIM,
– 1 wizytę duszpasterską z Księdzem oraz p. Martą ZACHRAJ,
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– 1 z p. Martą ZACHRAJ i p. Sebastianem MADEJSKIM u parafian mieszkających
pod Warszawą.

Ponadto:
– pięciokrotnie (w tym raz z p. ZACHRAJ) pomagała w dotarciu z domu opieki
na Białołęce do przychodni przy ul. Nowowiejskiej pacjentowi cierpiącemu na chorobę
Alzheimera,
– dwukrotnie dowoziła niedowidzącą parafiankę (byłą członkinię naszego
chóru) do przychodni przy Sierakowskiego, Wałbrzyskiej i Puławskiej,
– złożyła 11 wizyt w domach opieki, w tym 5 wizyt z p. ZACHRAJ,
– raz karetką pogotowia przewoziła parafiankę mieszkającą w Ursusie do
przychodni rejonowej na badanie RTG, a następnie na ulicę Kaliską (Ochota) do
pulmonologa.
Oprócz tego, 17 lipca minionego roku Wolontariuszka diakonii nie mogąc
dostać się na umówioną wizytę do mieszkania p. Janiny BUDZYŃSKIEJ, wezwała
policję, pogotowie i straż pożarną. Strażacy przez okno w mieszkaniu na 4 piętrze
dostali się do nieprzytomnej od 28 godzin kobiety, którą zabrano do szpitala przy ul.
Wołoskiej, gdzie była odwiedzana pięciokrotnie. Dnia 26 lipca, po wypisaniu ze
szpitala, podopieczna została odwieziona przez Wolontariuszkę do Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego w Nowym Dworze Mazowieckim. Warto wspomnieć, że
pani Janina jest przyjaciółką naszej nieżyjącej parafianki, długoletniej członkini Koła
Pań, śp. Ingeborg KRINKE. Pani Inga przed śmiercią powierzyła opiekę nad swoją
przyjaciółką Wolontariuszce diakonii.
Pani Janina BUDZYŃSKA jest całkowicie samotną, 86-letnią osobą. Niemal
wszystkich swoich bliskich straciła w sowieckich łagrach. Została wychowana
w radzieckim sierocińcu. Z zesłania do Polski wróciła, mając 15 lat. W ubiegłym roku,
w szpitalu u Pani Janiny zdiagnozowano szpiczaka mnogiego. Obecnie Wolontariuszka
diakonii załatwia wszystkie sprawy związane z jej egzystencją. Od lipca do grudnia
odwiedziła ją siedemnastokrotnie. Pozostaje również w stałym kontakcie z lekarzem
i pielęgniarkami z zakładu opiekuńczo-leczniczego.
Oprócz tego Wolontariuszka diakonii pomagała (przez ogółem około 70 godzin)
rodzinie zmarłej parafianki w likwidacji mieszkania, wywożąc część pozostawionych
przez nią rzeczy do ZOL w Nowym Dworze Mazowieckim, część do Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Józefowie koło Legionowa. Znaczna część sprzętu AGD
pozostawionego przez zmarłą (pralka, toster, opiekacz, radio) trafiła do naszej
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parafianki, która utrzymuje się na co dzień z 750 zł renty.
Nasi parafianie (6 osób), którzy w ubiegłym roku znaleźli się w trudnej sytuacji
finansowej, korzystali z pomocy w postaci bezzwrotnych zapomóg. Na ten cel Komisja
Diakonii przeznaczyła 1 240 zł.
Osobom, którym brakuje środków na codzienne potrzeby, zrefundowano zakup
leków. Na ten cel przeznaczono 2 366,99 zł.
W okresie 2015-2016 Wolontariuszka diakonii bardzo oszczędnie
gospodarowała pozyskanymi środkami finansowymi. Dzięki temu we wrześniu
ubiegłego roku dokonała zakupu elektrycznego łóżka rehabilitacyjnego z materacem
przeciwodleżynowym. Sprzęt ten jest niezbędny dla ciężko chorych pacjentów.
Na zakup łóżka wraz z wyposażeniem, kilku szwedek i balkonika wydano
2 417 zł.
Łóżko już we wrześniu ułatwiło opiekę nad nieuleczalnie chorą parafianką.
Obecnie znajduje się ono w magazynie diakonijnym na terenie Parafii. Za pomoc
w demontażu i przewiezieniu ww. łóżka bardzo serdecznie dziękuję panom Piotrowi
STOLARSKIEMU oraz Sebastianowi MADEJSKIEMU.
Podobnie jak w latach ubiegłych Komisja Diakonijna pamiętała o najstarszych
członkach naszej Parafii. Seniorzy otrzymywali, wysyłane pocztą, kartki urodzinowe
i świąteczne (wykonane przez Wolontariuszkę diakonii). Wolontariuszka wykonała
również kartki i ozdoby świąteczne do paczek bożonarodzeniowych (w tym roku
cekinowe bombki). Następnie uczestniczyła w dystrybucji ww. paczek. Osobiście
dostarczyła 22 z nich.
Komisja Diakonijna serdecznie dziękuje osobom, które włączając się w akcję
dystrybucji paczek, sprawiły, że w połowie stycznia akcję tę zakończono.
W dniu Święta Żniw Komisja Diakonijna przygotowała stoisko z własnoręcznie
przygotowanymi przetworami owocowo-warzywnymi. Utarg z ich sprzedaży został
wykorzystany na zakup łóżka rehabilitacyjnego.
Z tego miejsca raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję za pomoc wszystkim
osobom, które wspierały działalność Komisji, uczestnicząc w jej pracach, a także
ofiarowując datki na jej działalność. Szczególnie dziękuję tym, którzy poświęcali swój
czas, angażując się w opiekę nad Seniorami.
W imieniu Komisji Diakonijnej
Barbara WALEWSKA – wolontariuszka diakonii
„Nasza Parafia” luty 2017 roku
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Tylko Łaska – sola gratia – cz. II
W poprzedniej części usiłowałem w jak najbardziej zwięzły sposób przedstawić
chrześcijańską refleksję nad Bożą łaską u apostoła Pawła, św. Augustyna i ks. Marcina
LUTRA. W tej części zawarłem streszczenie, oczywiście niewystarczające,
ewangelicko-reformowanej tradycji (Jan KALWIN, Teodor BEZA, Karol BARTH). Niech
ponadto za podsumowanie tego cyklu posłuży koncepcja luterańskiego teologa,
ks. Dietricha BONHOEFFERA, który w mojej ocenie w sposób fenomenalny
wytłumaczył, na czym polega naśladowanie Chrystusa.

Jan KALWIN i Teodor BEZA
Późniejsi teologowie, próbowali opisać łaskę Boga, używając różnych terminów
i obrazów. Jan KALWIN, reformator w Genewie za św. Augustynem mówił
o predestynacji, czyli łaskawym wybraniu jednych, wierzących i łaskawym ukaraniu
niewiernych. Predestynacja ([łac.] praedestinare – „przeznaczyć z góry”), oznacza
w skrócie, że Bóg zgóry określa, kto będzie zbawiony, a kto potępiony.
KALWIN nie rozwinął dogłębnie doktryny o wybraniu, uczynił to dopiero jego
uczeń – Teodor BEZA. Stworzył on sylogizm, na postawie którego usiłowano
zweryfikować, kto jest wybrany, a kto już potępiony. Uważał, że ten, kto rodzi dobre
owoce, czyli swoim życiem pokazuje, że wierzy i naśladuje Chrystusa, ten jest
wybrany. Natomiast ten, kto grzeszy i nie pokutuje, jest już potępiony.
Jan KALWIN odrzucał natomiast pogląd, że człowiek wybrany i przeznaczony do
zbawienia może postępować w sposób dowolny, a człowiek potępiony, choćby
najbardziej wierzył i pokutował i tak nie osiągnie zbawienia. Dla tego teologa, kto jest
posłuszny Ewangelii i wierzy w Jezusa Chrystusa, może mieć pewność, że należy do
wybranych. Boży wybór i Boże przykazanie w teologii ewangelicko-reformowanej są
wyrazem łaski Boga względem zagubionego człowieka, bo wskazują mu drogę do
Chrystusa.

Karol BARTH
Jeden z najwybitniejszych teologów ewangelickich XX wieku, Karol BARTH,
zasłynął swoją interpretacją nauki o predestynacji. Twierdził on, że w istocie łaskawy
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wybór (niem. Gnadewahl) jest ustanowiony przez Boga. Jak to należy rozumieć?
Według BARTHA, gdyby Bóg nie wybierał jednych do potępienia, a innych do
zbawienia, to słowo łaska byłaby niezrozumiałe. W łasce bowiem chodzi o ofiarowanie
czegoś specjalnego umiłowanej osobie.
Aby ofiarować ludziom zbawienie, Bóg wybrał (predestynował) siebie samego
do śmierci. Poprzez to, że Bóg wybrał siebie w osobie Chrystusa jako niewinnego,
nieskalanego, bezgrzesznego do potępienia na krzyżu, ludzie zostają wybrani do życia.
Bóg wybrał nas w Nim, w Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym, na swoje adoptowane
dzieci, a jednocześnie w Jezusie Chrystusie – dla siebie – wybrał odrzucenie.

Dietrich BONHOEFFER
W kontekście rozważań o łasce nie można pominąć luterańskiego teologa – ks.
Dietricha BONHOEFFERA. Nie tyle kontynuował myśl BARTHA, ile zwrócił uwagę, że
w luterańskich kręgach faktycznie podkreśla się Bożą łaskę, a także bierność człowieka
względem Bożego działania. W konsekwencji – niestety – przesuwa się uczynki i etykę
na dalszy plan.
BONHOEFFER nazywał łaskę bez aktywnego pójścia za Chrystusem „tanią
łaską”. Owszem Boża łaska jest wartościowa i cenna, jednak staje się ona bez
znaczenia i wartości, gdy przestaje ona nas obchodzić. Tak o niej pisze w swojej
książce pt. „Naśladowanie”: Łaska tania to nauczanie o odpuszczeniu grzechów, bez
żalu za grzechy i postanowienia poprawy, to chrzest bez podporządkowania się
kościelnej wspólnocie, to Wieczerza Pańska bez wyznania grzechów, to rozgrzeszenie
bez osobistej spowiedzi. Tania łaska to łaska bez pójścia za Chrystusem, łaska bez
krzyża, łaska bez żywego Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem.
„Droga Łaska” to łaska, która nie usprawiedliwia grzechu, lecz grzesznika. To
pójście za Chrystusem, to naśladowanie Go. Naśladowanie dla BONHOEFFERA to więź
z cierpiącym Chrystusem. „Droga łaska” ma swoją cenę, bo zapłacono za nią życiem
człowieka, jest łaską, bo w ten sposób dopiero stała się źródłem życia.
W koncepcji BONHOEFFERA chodzi zatem o zwrócenie uwagi na aktywną
postawę człowieka usprawiedliwionego. Ta aktywna postawa realizuje się w byciu dla
bliźniego – pomocą, wsparciem, służbą na wzór Jezusa Chrystusa.
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11

Podsumowanie
Sola gratia (tylko łaska) nie wyklucza aktywnej postawy usprawiedliwionego
grzesznika. Mimo iż nasze uczynki nie mają wpływu na zbawienie, to jednak
ofiarowany nam Boży dar (τὸ δῶρον) motywuje nas do pójścia za Chrystusem, do
naśladowania Go, do czynienia dobrych uczynków pełnych miłości. Nie ze strachu,
lecz motywowani wdzięcznością za ofiarowane nam zbawienie.
Nie mamy wpływu na Bożą decyzję (wybór). Gdybyśmy mieli, to nasze
zbawienie zależałoby od nas samych. Można powiedzieć, że jeśli moglibyśmy utracić
zbawienie ze względu na nasze decyzje, to niestety już dawno byśmy je utracili.
Zatem hasło sola gratia należy interpretować jako radosne orędzie, że nasze
zbawienie jest tylko i wyłącznie w Bożych rękach. Za zbawienie w Chrystusie Jemu
należy się chwała i dziękczynienie ([łac.] gloria, [gr.] eucharistia).

Sebastian Madejski

JUBILEUSZOWE KALENDARIUM REFORMACJI:
(wybrane daty z historii Reformacji i życia kościoła)
– 04.02.1906 r. (111 lat temu) we Wrocławiu urodził się ks. prof. Dietrich
BOENHOEFFER;
– 07.02.1926 r. (91 lat temu) urodził się ks. prof. Jan Bogusław NIEMCZYK – rektor
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w latach;
– 18.02.1546 r. (471 lat temu) w Eisleben zmarł ks. Marcin LUTER;
– 20.02.1942 r. (75 lat temu) w więzieniu Moabit w Berlinie zmarł ks. biskup Juliusz
BURSCHE;
– 26.02.1625 r. (392 lata temu) w Brodnicy zmarła królewna Anna WAZÓWNA;
– 27.02.1531 r. (486 lat temu) w Schmalkalden (Turyngia) zawiązano związek
protestanckich książąt „Świętego Cesarstwa Rzymskiego”
„Nasza Parafia” luty 2017 roku
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MELANCHTHON – człowiek Renesansu
Każdy nowy ruch, czy to religijny, czy społeczny, potrzebuje osoby, która
zbierze całość materiału i sporządzi swoistą systematyczną syntezę. W przypadku
obszaru polityki, poglądy konkretnych ruchów wyrażane są zazwyczaj w manifestach.
Jeśli chodzi o teologię, sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana – potrzebny jest
ktoś, kto koncepcję teologiczną wpisze w wyznanie wiary. Reformacja związana
z ks. Marcinem LUTREM również miała takiego człowieka. Był nim Filip
MELANCHTON – autor „Wyznania augsburskiego” (słynnej Konfesji Augsburskiej).
Filip MELANCHTON, a w zasadzie SCHWARTZERDT (jego późniejszy przydomek
jest greckim tłumaczeniem; niem. SCHWARTZERDT – czarna ziemia – gr. μέλαν χθών –
melan chthon) przyszedł na świat 16. lutego 1497 r. w badeńskim Bretten w rodzinie
urzędnika dworskiego Georga. W 1507 r. przyszły Reformator rozpoczął naukę
w Pforzheim, gdzie w szczególności zaciekawiły go starożytne język i filozofia.
W późniejszej działalności reformatorskiej znajomość hebrajskiego, greki i filozofii
Arystotelesa odznaczy się w pracach teologicznych MELANCHTONA. Znaczący wpływ
na rozwój naukowy młodego Filipa miał jego wuj, Johannes REUCHLIN, jedna
z najbardziej znaczących postaci epoki Renesansu.
W 1509 r. MELANCHTON rozpoczął studia na uniwersytecie w Heidelbergu.
Kształcił się tam w zakresie filozofii, retoryki i astronomii. W trakcie studiów
w Heidelbergu zasłynął jako znawca antycznej greki (w wieku 12 lat!). Następnie
przeniósł się do Tybingi, gdzie do grona jego zainteresowań dołączyło prawo,
medycyna i matematyka. Można powiedzieć, że MELANCHTON był prawdziwym
dzieckiem swej epoki.
Po uzyskaniu tytułu magistra w 1516 r. przyszły Reformator rozpoczął studia
teologiczne, w trakcie których doszedł do przekonania, że chrześcijaństwo ma więcej
do zaoferowania światu niż średniowieczna scholastyka, której stał się przeciwnikiem.
Niemały wpływ na poglądy MELANCHTONA miały dzieła REUCHLINA i Erazma
z Rotterdamu.
Prace MELANCHTONA oraz opinia reformatora, którą przypisało mu lokalne
środowisko akademickie, spotkały się z aprobatą pewnego profesora z wittenberskiego
uniwersytetu. W 1518 r. na zaproszenie Marcina LUTRA MELANCHTON przybył do
Wittenbergi i objął posadę profesora greki. Prawie rok później uzyskał bakalaureat
z teologii, co włączyło go w grono profesorów wydziału teologicznego. W listopadzie
1520 r. ożenił się z Kathariną KAPP, córką burmistrza Wittenbergii (czy to nie
przypadek, że żony obu wittenberskich reformatorów miały tak samo na imię?).
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Lata dwudzieste XVI w. to szczególny okres w teologicznej pracy
MELANCHTONA. To wówczas powstają dwie ważne prace Reformatora. W 1521 r.
wydaje broniące LUTRA dzieło Didymi Faventini versus Thomam Placentinum pro
M. Luthero oratio. W tym samym roku wydał pierwszą dogmatykę ewangelicką – Loci
communes rerum theologicarum seu hypotyposes theologicae. W tej pracy zawarł
systematyczną wykładnię luterańskiej teologii. W późniejszym okresie prowadził żywą
polemikę ze stroną rzymską. Z jednej strony bronił on ewangelickiej wykładni
dogmatycznej przed katolicką krytyką, z drugiej strony próbował dojść do
porozumienia z Rzymem.
W 1530 r. przygotował tekst Wyznania augsburskiego w łacinie i języku
niemieckim, który został odczytany w czasie Sejmu Rzeszy w Augsburgu oraz
odpowiedź na zarzuty strony rzymskiej – Obronę Wyznania augsburskiego. Oba teksty
stanowią część Ksiąg Wyznaniowych Kościoła Luterańskiego i są podstawą
doktrynalną luteranizmu.
W późniejszym czasie MELANCHTON dążył do pojednania pomiędzy
chrześcijanami, zarówno luteranami i katolikami, jak i zwolennikami teologii
reformowanej. Narażał się przez to na ataki ze strony teologów wiernych Lutrowemu
nauczaniu o Wieczerzy Pańskiej. Po śmierci LUTRA prowadził ożywione spory
z innymi teologami ewangelickimi.

Filip MELANCHTON zmarł 19. kwietnia 1560 r. W czasie swojego życia dał się
poznać nie tylko jako wielki Reformator, lecz także jako wybitny humanista. Ze
względu na swoje koncepcje dotyczące szkolnictwa uważa się go również za jednego
z ojców nowożytnej pedagogiki.
Filip Lipiński (student IV roku teologii ewangelickiej)
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Diecezjalny etap konkursu SOLA SCRIPTURA
Ile osób zostało ochrzczonych w Dniu Zesłania Sucha Świętego? Kogo ułaskawił
Gallion? Kogo uzdrowił w Joppie Piotr? Kogo zwano Dorkas? Na te i inne, o wiele
trudniejsze pytania z Dziejów Apostolskich odpowiadali uczestnicy Diecezjalnego
etapu konkursy SOLA SCRIPTURA, który odbył się 14 stycznia w Parafii
Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Na konkurs zjechali się uczestnicy
z wielu

parafii

naszej

Diecezji:

Lublina,

Łodzi,

Pabianic,

Piotrkowa

Trybunalskiego i Warszawy (Wniebowstąpienia Pańskiego i Świętej Trójcy) oraz
I Zboru Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie.
Uczniowie, a także katecheci i rodzice przybyli „zaopatrzeni” w Biblie, notatki,
trochę stresu i radości. Dla wielu był to już kolejny konkurs biblijny i kolejne
spotkanie z przyjaciółmi. Jednak wśród uczestników znalazło się i kilku śmiałków,
którzy po raz pierwszy zmierzyli się z niełatwymi pytaniami dotyczącymi Dziejów
Apostolskich. Emocje związane z konkursem łagodziły pyszne kanapki i słodycze,
a na zakończenie wspólna tradycyjna już pizza.
Znane są już wyniki diecezjalnego etapu konkursu SOLA SCRIPTURA. Z naszej
Parafii do finału zakwalifikowani zostali: Ewelina WĄS i Zosia NIEMCZYK.
Z Diecezji Warszawskiej w finale wezmą udział również: Magdalena i Anna
MĄDRAKOWSKA (Pabianice), Jadwiga i Katarzyna KASPRZAK (Lublin), Barbara
NYKIEL (Łódź), Zofia NOWAK, Alicja i Zuzanna WELMAN, Konstancja PORZYCKA,
Zofia DREGER, Agnieszka NOWAK, Jagoda PASZTA, Mikołaj ŁUKASIEWICZ, Ada
WAROWNY (Święta Trójca, Warszawa), a także Kuba

FOKS, Mateusz

SMOGORZEWSKI i Elżbieta CZEREDERECKA z I Zboru Kościoła Ewangelicznych
Chrześcijan w Warszawie.
Gratulujemy wszystkim i do zobaczenia w Bielsku-Białej!
Marta Zachraj
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Drodzy Czytelnicy,
Kontynuujemy cykl krótkich informacji o miastach związanych z Reformacją
w Niemczech. Zachęcamy też do dzielenia się z nami wszelkimi ciekawostkami
dotyczącymi Reformacji.
J.J.
===================================================
GRIMMA
Miasto pięknie i urokliwie położone w Saksonii nad rzeką Mulde, na południowy
wschód od Lipska. Warta zobaczenia jest z pewnością zabytkowa starówka i ratusz
miejski – godnym uwagi jest również dom Georga Joachima GÖSCHENA, który na
początku XIX w. wydawał dzieła SCHILLERA i GOETHEGO. Na relaksujący spacer
warto udać się do Parku „Jutta”, urządzonego w stylu angielskim, gdzie w cieniu
starych pięknych drzew rzeźbiarze i muzycy prezentują swoje dzieła.
Warto spojrzeć też na romantyczne ruiny murów klasztoru, w których 14 lat spędziła
Katarzyna VON BORA, późniejsza żona LUTRA. Znajdują się w otoczeniu starych
drzew, a przypomina o minionych czasach hotel o nazwie „Kloster Nimbchen”
z przyklasztorną gospodą i salą LUTRA. Katarzyna VON BORA jako młoda dziewczyna
trafiła do zakonu żeńskiego Marienthorn (Tron Marii) w Nimbschen pod Grimmą, tu
w 1515 r. złożyła śluby zakonne. Pod wpływem pism Lutra przyjęła nową naukę
Reformacji i uciekła z klasztoru razem z innymi zakonnicami. Sam LUTER dopomógł
w tej ucieczce.
Warto zobaczyć też ogromny kościół dawnego klasztoru św. Augustyna – miejsce,
w którym LUTER wielokrotnie wygłaszał swoje kazania.

HALLE
Halle położone w Saksonii-Anhalt nad rzeką Soławą (Saale) oferuje wyjątkowe
bogactwo zabytków architektury wielkomiejskiej – domy mieszczan z epoki baroku
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i renesansu. Warte zobaczenia jest Regionalne Muzeum Prehistorii ze słynnym,

liczącym 4000 lat „Dyskiem z Nebry” wpisanym na listę UNESCO. To miejsce
narodzin Jerzego Fryderyka HÄNDLA i odbywających się co roku festiwali jego
imienia.
Tutaj w rezydencji „Moritzburg” w latach 1514–1541 mieszkał najbardziej
zatwardziały oponent LUTRA, kardynał Albrecht. LUTER piętnował wystawne życie na
dworze kardynalskim oraz szerzącą się praktykę handlu odpustami. Tym sposobem
najwyższy po papieżu niemiecki dostojnik kościelny stał się jego zaciekłym wrogiem.
O płomiennych kazaniach reformatora przypomina do dzisiaj późnogotycka ambona
w kościele w rynku, pomnik na murze zewnętrznym pomiędzy wieżami, a w wieży
kościelnej maska pośmiertna i odcisk jego dłoni.

HEIDELBERG
Najstarsze miasto uniwersyteckie w Niemczech – słynne już w czasach LUTRA.
Romantyczne ruiny zamku w Heidelbergu górują nad miastem i rzeką Neckar.
Polecane są spacery na piękną starówkę oraz dwukilometrową ścieżką filozofów
(Philosophenweg). Co roku w Heidelbergu odbywa się Międzynarodowy Festiwal
Filmowy Mannheim-Heidelberg.
Według podań, w 1517 r. w pomieszczeniach uniwersytetu LUTER, jeszcze przed
ogłoszeniem swoich słynny 95 Tez przedstawił augustianom swoje poglądy. Wielu
starszych profesorów krytykowało idee LUTRA, ale studenci i młodsi wykładowcy byli
zachwyceni prowokacyjnym wystąpieniem. Niektórzy z nich zostali później
przyjaciółmi

i

współpracownikami

reformatora,

propagującymi

jego

nauki

w południowych Niemczech.
W miejscu, gdzie wcześniej stał klasztor augustianów (na terenie uniwersytetu)
znajduje się obecnie tablica pamiątkowa przypominająca o wydarzeniu będącym
bezpośrednią zapowiedzią Reformacji.
**********************************************************************

Czy wiecie, że….?
Katarzyna VON BORA wraz ze swymi 11 towarzyszkami uciekły z klasztoru Marienthron
w Nimbschen w Saksonii w Wielką Sobotę 4 kwietnia 1523 r. Ucieczka została
starannie przygotowana. Od wielu miesięcy kontaktowały się z LUTREM, który namówił
do pomocy Leonarda KÖPPE z Torgawy – dostarczał do klasztoru śledzie. Mniszki
ukryły się między beczkami i przykryły dużymi kapami przygotowanymi przez
handlarza.

Cegiełki na rzecz Bramy Jubileuszowej
upamiętniającej 500-lecie Reformacji

Na ostatnim zebraniu Komitetu Parafialnego przedstawiliśmy coraz bardziej
zaawansowane przygotowania projektu naszej jubileuszowej inwestycji. Oceniamy, że
rocznica 500-lecia Reformacji to niezwykła okazja, by przybliżyć problematykę
Reformacji. Z wypowiedzi w różnych mediach wynika, że poziom wiedzy
o Reformacji – jej przyczynach, przebiegu i skutkach – oraz o protestantyzmie jest
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w naszym Kraju dość skromna. Nasz projekt stanowi
próbę symbolicznego opowiedzenia o tym, co jest dla
nas najważniejsze.
W tekstach zawartych na szklanej tafli chcemy
zawrzeć najważniejsze idee reformatorów, które
wyrosły z ich intensywnego namysłu nad Biblią,
a w konsekwencji

legły

u

podstaw

Kościołów

ewangelickich.
Brama Jubileuszowa Reformacji nie może jednak
powstać bez finansowego wsparcia nas wszystkich –
parafian i sympatyków naszej Parafii. W tym celu
przygotowano

specjalne

pamiątkowe

–

szklane

i drukowane – cegiełki oraz zakładki do książek. Proponowane nominały cegiełek to
20, 50 i 100 złotych. Dla osób chcących wesprzeć naszą inicjatywę większą sumą,
przewidzieliśmy specjalną „złotą" edycję.

Cegiełki dostępne są już w kancelarii parafialnej. Można również dokonać wpłat na
konto parafii konto nr 51 1020 1068 0000 1802 0000 0315. W tytule wpłaty prosimy
wpisać słowo „BRAMA”.
Małgorzata Weigle, Paweł Jung wraz z Radą Parafialną

Dinozaury świętują trzydziestą rocznicę swoich spotkań!
Jak zapewne wszystkim wiadomo, od wielu lat w każdy drugi poniedziałek miesiąca
w naszej Parafii spotykają się członkowie i sympatycy byłego Stowarzyszenia
Polskiej Młodzieży Ewangelickiej.
W poniedziałek 13 marca tego roku wypada trzydziesta rocznica tych spotkań!
Dinozaury – tak mówią o sobie – traktują ten marcowy wieczór jak rodzinne święto.
Więc: multom annos…
Ewa ZIEGLER
Z żałobnej karty:
1.) W środę 25 stycznia 2017 r. pożegnaliśmy śp. Eugeniusza Nawrockiego, który
zmarł 20 stycznia br. w wieku 78 lat.
2.) W środę 1 lutego 2017 r. pożegnaliśmy śp. Andrzeja Władysława Kisiela, który
zmarł 27 stycznia br. w wieku 76 lat.

Najserdeczniejsze życzenia składamy naszym Jubilatom:
Emmie NAWROCKIEJ – 2.02
Krystynie KOTULSKIEJ – 6.02
Lidii SZAFRAN – 16.02

Hannie WYSZOMIRSKIEJ – 19.02
Stanisławowi SZENOWI – 20.02

„Jeżeli wezmę skrzydła jutrzenki, jeśli zamieszkam na krańcu morza:
tam również ręka Twoja będzie mnie prowadziła” Psalm 139, 9-10
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Dzisiejsze

Niemcy

–

nasz

zachodni sąsiad – wyglądały na mapie
XVI wieku zupełnie inaczej. Były to
mniejsze i większe księstwa zarządzane
przez

licznych

z ważniejszych

książąt.
władców

Jednym
w

latach

ks. Marcina LUTRA był elektor saski –
książę Fryderyk Mądry. Książę chciał
wzmocnić znaczenie rozwijającego się
miasta Wittenberga. Założony w 1502
roku w tym mieście nowy Uniwersytet
potrzebował

dobrych

nauczycieli.

Zakony, które często utrzymywały się
tylko z jałmużny miały jednak bardzo
dobrze wykształconych zakonników. Do zakonu Augustianów zwrócono się więc
z prośbą o obsadzenie dwóch uniwersyteckich katedr: Biblistyki i Filozofii.
* Katedra (z języka greckiego – kathédra to „krzesło”). Dziś wyraz ten ma
różne znaczenia:
1. Rodzaj mebla w postaci krzesła z poręczami lub z oparciem i stołeczkiem
pod nogi. Stosowany był bardzo dawno przez greckich nauczycieli retoryki i filozofii.
Później używany był przez biskupów podczas nabożeństw w świątyniach.
2. Oddział szkoły wyższej w określonej dyscyplinie oraz stanowisko
profesorskie z danej dziedziny na wyższej uczelni.

3. Stół, biurko nauczyciela, znajdujące się zazwyczaj na podwyższeniu.
4. Główny kościół w diecezji, pozostający pod zwierzchnictwem biskupa.
*Elektor – w Świętym Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego to możny
świecki lub duchowny, uprawniony do udziału w wyborze cesarza.
Wydział Biblistyki (nauka wiedzy o Biblii) był prowadzony przez Jana
STAUPITZA – starszego kolegę z zakonu i opieka ks. Marcina LUTRA – a Katedra
Filozofii (nauka o rozumieniu świata) przypadła do prowadzenia Marcinowi LUTROWI.
Ks. Marcin LUTER od 1508 r. związał się z tym miejscem na bardzo długo.
Tu w Wittenberdze miały miejsce późniejsze, bardzo ważne wydarzenia związane
z Reformacją. Początkowo młody wykładowca uczelni uczył swoich studentów
filozofii według greckiego myśliciela Arystotelesa. A ponieważ Jan STAUPITZ często
podróżował, Marcin zastępował wtedy swojego augustiańskiego kolegę na wydziale
biblistyki. W tym czasie Zakony Augustiańskie w Europie spierały się o to, czy zasady
panujące w zakonach muszą być aż tak bardzo ostre. Konflikt między różnymi
klasztorami wymagał rozwiązania u samego papieża. W tej sprawie zwrócono się do
ks. Marcina, by pojechał do Rzymu.
Dziś podróż samolotem z Wittenbergi do Rzymu trwa około 3 godzin,
a samochodem po autostradzie – 13 godzin. W czasach kiedy żył Marcin LUTER podróż
do Włoch na pewno nie była tak łatwa. Konno, przez górzyste Alpy musiała trwać
wiele dni.

Zakonnik podziwiał piękne, położone na 7 wzgórzach miasto. Miał na to sporo
czasu, bo musiał czekać na odpowiedź papieża, który był bardzo zajęty. Podziwiał
piękne kościoły i cieszył się smakiem nieznanych mu dotąd owoców.
W 1511 r. wrócił do Wittenbergi i wtedy Jan zaproponował mu dalszą karierę
naukową, co wiązało się z przygotowaniem racy doktorskiej. Ks. Marcin początkowo
zaprotestował. Bał się, że nie da rady sprostać wielu obowiązkom i dodatkowo się
uczyć. Jan STAUPITZ przekonał go jednak, mówiąc, że „Pan Bóg ma wiele ważnych
spraw i potrzebuje pomocy mądrych ludzi”.
Zrobienie

doktoratu

wiązało

się

w tamtych czasach z opłatą w wysokości 50
guldenów. Dla kogoś żyjącego według reguł
zakonnych z jałmużny – zapłacenie takiej sumy
było niemożliwe. Jednak Elektor Saski – książę
Fryderyk Mądry – wspierał finansowo ludzi
chcących się uczyć. Pieniądze wypłacono
w banku FUGGERÓW w Lipsku.
18.10.1512 r. miała miejsce dysputa
(rozprawa doktorska), po której Marcin stał się
doktorem
takiego

Marcinem
tytułu

LUTREM.

naukowego

Przyznanie
wyróżniano

noszeniem doktorskiego nakrycia głowy oraz
zakładaniem złotego pierścienia. Obok awansu
naukowego

ks.

Marcinowi

LUTROWI

zaproponowano różne stanowiska. Mając 29
lat, został zastępcą przeora i mistrzem studiów
teologicznych w klasztorze. Pracował ponad siły. Był człowiekiem cieszącym się
powszechnym szacunkiem i coraz większym autorytetem. Z zainteresowaniem
obserwował go książę Fryderyk Mądry, który go wspierał i chronił.

Krzyżówka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tytuł naukowy Marcina Lutra
Miasto, w którym urzęduje papież
Grecki filozof i myśliciel
Na czele kościoła katolickiego
Pieniądze z czasów reformacji
Miasto uniwersyteckie związane z reformacją
Fotel, kościół i wydział na uczelni?

