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Ludzka a Boża sprawiedliwość

Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł
wczesnym rankiem najmować robotników do swej winnicy. Ugodziwszy się
z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy. I wyszedłszy
około godziny trzeciej ujrzał innych, stojących na rynku bezczynnie, więc rzekł do nich:
Idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy, wam zapłacę, i oni poszli. Znowu o szóstej
i o dziewiątej godzinie wyszedł i uczynił tak samo. A wyszedłszy około jedenastej znalazł
jeszcze innych stojących i mówił do nich: Dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień
stoicie? Oni na to: Nikt nas nie najął. Mówi do nich: Idźcie i wy do winnicy. A gdy nastał
wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego: Zwołaj robotników i daj im zapłatę,
a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. Podeszli tedy najęci o godzinie jedenastej
i otrzymali po denarze. A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej. Lecz i oni
otrzymali po denarze. Wziąwszy tyle szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni
jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał.
A on odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie ugodziłeś się ze
mną na denara? Bierz, co twoje, i idź! Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Czy
nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne dlatego, iż
ja jestem dobry? Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi (Mt 20, 1-16).

W tym roku program Światowego Dnia Modlitwy przygotowały kobiety z Filipin. Ich
motywacją było zwrócenie uwagi na nierówności ekonomiczne i społeczne. Można więc
powiedzieć, że nasze myśli skierowały ku pojęciu sprawiedliwości.
Ale czy, Siostry i Bracia, uważacie, że w tym podobieństwie, które usłyszeliśmy, właściciel
winnicy traktuje swoich robotników sprawiedliwie? Czy może traktuje tych dłużej
pracujących nie fair? Podejrzewam, że część z nas, za każdym razem, gdy słyszała to
podobieństwo, stawiała się na miejscu tych, którzy od rana ciężko pracują. Przecież każdy

z nas myśli, że naprawdę ciężko pracuje, a do tego musi walczyć z różnymi
przeciwnościami losu; że w życiu spotyka go wiele trudu. Dlatego otrzymanie takiej samej
zapłaty, takiej samej nagrody, jak Ci, którym jest łatwiej, którzy przez większą część czasu
nic nie robili, wywołuje słuszne poczucie niesprawiedliwości.
Pracodawcy i menadżerowie mogą mieć zastrzeżenia do tej opowieści. Jeśli wynagrodzenie
pracownika nie będzie współmiernie do przepracowanych przez niego godzin, to jakim
narzędziem będą motywować swoich pracowników? Jeśli nie zmotywują swoich
pracowników, to jak sprzedadzą swój towar, jak zdobędą kolejnych klientów? Jeśli nie
będzie motywacji, a co za tym idzie – odpowiedniej sprzedaży, to zysk nie będzie
zadowalający.
Albo wyobraźmy sobie zaangażowanego pracownika, który dobrowolnie wyrabia
nadgodziny. Cóż, tak naprawdę nie trzeba go sobie wyobrażać, ponieważ Jezus opisuje go
w przypowieści: Ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy
znosili ciężar dnia i upał. To po prostu nie jest sprawiedliwe. Można cały dzień nic nie
robić, uchylać się od odpowiedzialności i być wynagrodzonym tak samo jak Ci, którzy się
starają i ponoszą odpowiedzialność. Wydaje się, że Jezus w tej przypowieści podważa
ewangelicką etykę pracy. To, co proponuje wydaje się nielogiczne, niestosowne, niweczy
nasze ludzkie postrzeganie sprawiedliwości, zadośćuczynienia, równego traktowania. Bo
przecież każdy z nas chce być traktowany sprawiedliwie. Według skali swojej
sprawiedliwości, którą sam sobie wytyczył, naszkicował w swojej głowie. A we własnych
oczach zawsze jesteśmy osobami, które więcej pracują niż się obijają, które częściej
zachowują się dobrze, rzadziej źle. Czy jednak Bóg spojrzałby na nas równie przychylnie?
Na całe nasze szczęście Bóg nie działa zgodnie z naszymi standardami uczciwości. Patrzy
zupełnie inaczej na sprawiedliwość. Nie z perspektywy ludzkich wysiłków, ludzkiego
starania się, a przede wszystkim ludzkich potrzeb. Gdybyśmy mieli być zbawieni na
podstawie naszego postępowania, naszego przestrzegania Słowa Bożego i życia zgodnie
z Pismem Świętym, to jaka czekałaby nas zapłata? Bóg doskonale wie, że nie jesteśmy
w stanie i nigdy nie będziemy mogli zapracować własnymi siłami, własnymi dobrymi
(w naszym odczuciu) uczynkami na zbawienie. Bóg oparł swoją sprawiedliwość na
własnym miłosierdziu, na przebaczeniu człowiekowi jego własnej pychy, która często
sprowadza go na manowce.
W starożytnym świecie pracownicy pojawiali się na „rynku pracy” każdego dnia już o 6
godzinie. Chcieli zostać zatrudnieni, by wymienić swoją siłę fizyczną na denara. Małą
srebrną monetę, która zapewniała dach nad głową i pożywienie dla całej rodziny. Każdy,
który się tam znalazł usilnie pragnął znaleźć pracę, by móc utrzymać swoją rodzinę. Każdy
pracodawca, który potrzebował pracownika wczesnym rankiem udawał się na rynek, by
zatrudnić robotnika. To, co jest niezwykłego w opowieści Jezusa, to to, że właściciel
winnicy powraca na rynek zarówno o godzinie 9 rano, a także w południe, następnie o 3 po

południu, a nawet o 5 wieczorem, a kiedy widzi, że inni stoją bezczynnie – oferuje im
pracę. Dał każdemu z nich możliwość zarobienia denara, a więc utrzymania siebie i rodziny
zapewniając im wyżywienie i dach nad głową.
Dał im jeszcze coś więcej: poczucie sensu w życiu, własnej wartości. To, czy posiadamy
pracę, czy nie ma duży wpływ na postrzeganie samych siebie. Jeśli przez długi czas nie
potrafimy znaleźć zatrudnienia, maleje wiara w nas samych, stopniowo tracimy pewność
siebie i poczucie naszej wartości. Czy jestem tak beznadziejny, głupi, nie wybijam się
niczym nadzwyczajnym na tle innych ludzi, że nikt nie chce mnie zatrudnić? Bywa i tak,
że brak pracy i dochodu budzi w rodzinach konflikty, wzrasta stres, bo płatności jest coraz
więcej, a pieniędzy nie przybywa. Podobnie jest wtedy, gdy praca nas nie satysfakcjonuje,
nie rozwija, a jedynie przytłacza.
Analizując opowieść Jezusa, zazwyczaj skupiamy się na tych, którzy w trudzie pracowali
od samego rana. Jednak zastanówmy się nad tym, co czuli robotnicy przez nikogo nie
najęci, stojący na rynku. Z każdą godziną malały szanse na to, by mogli zarobić na swoje
utrzymanie. Bezczynność, coraz mniejsza nadzieja na odmianę sytuacji i perspektywa
głodnego wieczoru – takie doświadczenia były ich udziałem. A po nocy kolejny dzień
niepewności, kolejny dzień wegetacji. Ci, którzy pracowali od rana, wiedzieli co robią,
dlaczego to robią i jaką dostaną zapłatę. Ci na rynku mieli jedynie nadzieję, bo sami nie
mogli podjąć żadnego działania.
Zanim jednak powiecie, że tak wygląda życie, nie możemy rozdawać na prawo i lewo
pieniędzy wszystkim potrzebującym, zauważcie, że to podobieństwo to nie porady na temat
tego, jak zarządzać winnicą. Ta opowieść nie mówi o tym, jak funkcjonuje gospodarka.
Ona mówi o czymś, co poprzedza system polityczny i ekonomiczny. Ona mówi o tym,
w jakiej sytuacji jesteśmy, czego potrzebujemy i co dostaniemy. Tym bardziej, że my,
chrześcijanie, jesteśmy tymi, którzy ostatni zostali wezwani do pracy. Żydzi uważali się za
Lud Wybrany, byli dziedzicami obietnic Biblii Hebrajskiej, przez wieki zachowywali
Słowo Boże i próbowali według niego postępować. Aż tu nagle pojawiają się jacyś
chrześcijanie – w większości wywodzący się z pogan – i mówią: to też nasz Bóg, nasze
przymierze, nasza obietnica. Myślicie, że wydawało się to wyznawcom judaizmu fair?
Ta przypowieść mówi nam o uniwersalności obietnicy Zbawienia, a doświadczenie
zbawczej, ratującej mocy Boga, to doświadczenie Królestwa Bożego. Ten denar, który
otrzymują robotnicy, to są środki do życia. Symbolicznie – jest to możliwość do godnego
życia. Królestwo Boże jest życiodajne – daje nam możliwość do przeżywania w pełni tego,
co Bóg nam na tym świecie ofiarowuje, wszystkich szczęścia, zachwytów i wzruszeń.
Królestwo Boże daje nam sens – już nie musimy wegetować jak robotnicy na rynku,
zastanawiając się, co się stanie, gdy nikt nas nie zatrudni. Mamy naszą pracę oraz nasz cel.
I obietnicę nagrody.
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Podkreślmy, że Królestwo Boże nie opiera się na ludzkiej sprawiedliwości. To nie praca
robotników jest celem zainteresowania gospodarza, a sami robotnicy. Liczą się nie tyle
świadczone przez nich usługi, ile ich życie! Dla gospodarza są oni podmiotami, a nie
przedmiotami. Dlatego dostają tyle, ile rzeczywiście potrzebują.
Bo jeśli każdy z nas dostałby dokładnie to, na co sobie zasłużył, to gdzie byśmy się
znaleźli? W rzeczywistości Bóg obdarza nas łaską i miłosierdziem bez względu na to, jak
szybko dotarliśmy do winnicy, jak intensywnie i długo w niej pracowaliśmy.
Pomimo tego, dalej bywamy jak Ci pierwsi pracownicy, szemrzemy z niezadowolenia.
Złość i zazdrość biorą nad nami górę. Szukamy na własną rękę sprawiedliwości. Chcemy,
by każdego spotkała zasłużona kara. I wszystko w oparciu o nasze standardy
sprawiedliwości. Uważacie, że dobrym należy się nagroda, a złym kara? Uważacie, że
każdy zasługuje na odpłatę według jego czynów? Może daliście się oczarować tym, którzy
oferują porządek i sprawiedliwość?
Powiem wam, gdzie taką ludzką sprawiedliwość za wszelką cenę chcą zaprowadzić.
Filipiny, kraj, z którego pochodzą osoby opracowujące materiały na tegoroczny Światowy
Dzień Modlitwy, to kraj rządzony przez prezydenta Rodrigo Duerte. Wcześniej, jako
burmistrz miasta Davao, a następnie jako prezydent, mówił o walce z przestępczością.
Mówił o sprawiedliwości. Wiecie, jak wygląda sprawiedliwość na Filipinach? Po ulicach
Manili krążą oddziały policji obywatelskiej, które strzelają do każdego, kogo uznają za
narkomana, sprzedawcę narkotyków czy przestępcę. W ciągu pierwszych trzech miesięcy
jego rządów zginęło 700 osób, na które ktoś doniósł, głównie narkomanów, ale też
bezdomnych i dzieci ulicy. Ludzka sprawiedliwość, odpłata, będzie prowadziła do
niesprawiedliwości. To jest błędne koło naszej grzesznej natury.
Dlatego musimy pamiętać, że podstawą naszego życia, a więc także i systemów
politycznych i ekonomicznych oraz relacji między państwami, musi być sprawiedliwość
Królestwa Bożego. Nie sprawiedliwość wypływająca z logiki, nie chęć odpłaty na
podstawie czynów czy zasług, a sprawiedliwość miłosierdzia. Nasze rozumienie
sprawiedliwości ma się opierać na Bogu i Jego miłosierdziu, na przebaczeniu, które
ostatecznie objawione zostało w Jezusie Chrystusie. My w relacjach z naszym bliźnim nie
patrzymy tylko na jego zasługi względem nas, na jego zaangażowanie lub pracowitość –
patrzmy na bliźniego ze zrozumieniem, z empatią, bo nie różnimy się od niego, jesteśmy
tacy sami. Jeśli chcemy sprawiedliwości na świecie, wybierajmy tę Bożą i zacznijmy od
nas samych i od budowania relacji z bliźnim opartej na Bożej sprawiedliwości. Przecież to
my byliśmy robotnikami czekającymi na szansę. Nie odmawiajmy jej innym. Amen.

mgr teol. Marta Zachraj
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ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY
Od ponad 120 lat Światowy Dzień Modlitwy (dawniej Światowy
Dzień Modlitwy Kobiet) skupia chrześcijanki wielu wyznań. Ruch ten
został zapoczątkowany w 1887 r. w Ameryce Północnej przez Mary
Ellen James z Kościoła Prezbiteriańskiego w intencji najbiedniejszych
i pokrzywdzonych przez los i wojnę kobiet.
Od 1927 r. liturgię przygotowują kobiety z różnych krajów,
a nabożeństwa odbywają się na całym świecie w pierwszy piątek
marca. Tego samego roku również w Polsce odbyło się pierwsze
nabożeństwo ŚDMK, które miało miejsce w Kościele Baptystycznym
w Łodzi.
Celem, jak czytamy w oficjalnych materiałach Światowego Dnia Modlitwy, jest:
– umacnianie wiary w jedynego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa,
– zbliżanie ludzi różnych ras, tradycji wyznaniowych i kultur,
– przełamywanie poczucia izolacji i osamotnienia,
– pomaganie w dostrzeganiu innych ludzi i niesienie ich brzemion,
– działanie na rzecz przemiany wiary i modlitwy w czyn,
– wspólnota modlitwy tworzącej z nas jedną rodzinę.
W tym roku – 3 marca – nabożeństwo odbyło się w Kościele Metodystycznym na
Pl. Zbawiciela, a liturgię przygotowały kobiety z Filipin pod tytułem „Czy jestem wobec
ciebie niesprawiedliwy?”. Modliliśmy się o równy dostęp do pracy, płacy i służby zdrowia
dla naszych sióstr w wierze. W czasie nabożeństwa zbierana była kolekta, która w całości
została przekazana na dom dla kobiet i dziewcząt w Manili, prowadzony przez siostry
zakonne. Nasz Kościół Ewangelicko-Augsburski był reprezentowany przez Panią Annę
Barańską z naszej Parafii oraz Panią diakon Małgorzatę Gaś z Parafii Św. Trójcy
w Warszawie.
Po nabożeństwie parafianki z Kościoła Metodystycznego zaprosiły wszystkich na
Agapę – był to wyśmienity poczęstunek przygotowany z tradycyjnych filipińskich
produktów, czyli ryżu i owoców.
W przyszłym roku liturgię przygotują kobiety z Surinam – niewielkiego państwa
w Ameryce Południowej, a nabożeństwo odbędzie się w warszawskim Kościele
Mariawitów, zaś tematem przewodnim ma być hasło „I wszystko, co stworzył Bóg jest
dobre”.
Anna Barańska
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Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam na naszą trzecią wystawę poświęconą tematyce nowodworskiej,
tym razem prezentującą ślady powiązań wielokulturowej populacji miasta i okolic:

(…)
Juress tworzył portrety indywidualne kobiet, mężczyzn, dzieci;
fotografował rodzeństwa, pary małżeńskie, całe rodziny, grupy przyjaciół i znajomych,
uczniów oraz nauczycieli, żołnierzy stacjonujących w pobliskiej twierdzy Modlin… Był
nie tylko kronikarzem miasta, ale także portrecistą ludzi, którzy na dłużej lub krócej
związali swe losy z Nowym Dworem i okolicami. Duża część zdjęć Juressa przedstawia
środowisko ewangelickie miasta i pobliskich kolonii.
Większość ocalałych fotografii Juressa pochodzi z lat 20. i 30. XX w. Wtedy też
zapewne powstało najwięcej jego zdjęć, w pełni rozwinął się talent wspierany ciągłym
samokształceniem i fachowym dokształcaniem. Efekty pracy nowodworskiego fotografa
zachwycają do dziś…
(tekst na jednej z plansz ekspozycji)
Będzie nam miło gościć Państwa na niedzielnym wernisażu, 23 kwietnia,
ok. godz. 11.30 (tuż po nabożeństwie).
W imieniu twórców i organizatorów
Maria Kaucz

Rèsumè — P o d s u m o w a n i e
Marzec 2017 – to pamiętna dla nas data – 30. lat temu zorganizowaliśmy I. Zjazd
uczestników młodzieżowych letnich obozów wypoczynkowych na Mazurach i nie tylko,
na który udało nam się zgromadzić ponad 140 osób z całej Polski i z zagranicy i od tego
momentu powstała inicjatywa comiesięcznych spotkań towarzyskich; spotykamy się
regularnie raz w miesiącu – w przódy w sali Parafii św. Trójcy przy ul. Kredytowej, a od
września 2012 – w gościnnych progach Parafii Wniebowstąpienia przy ul. Puławskiej.
Zaszczytną funkcję Prezesa naszej „nieformalnej Grupy” objął jednogłośnie wybrany kol.
Henryk Frysz, który nieprzerwanie miłościwie nad nami panował przez 15 lat i ze
względów zdrowotnych przekazał w maju 2002 r. pałeczkę kol. Domiceli (Krystynie
Rudzińskiej), która wiodła nas przez kolejne lata do czerwca 2011, kiedy to przekazała
„dzwonek-uciszacz” Ewie i Piotrowi Weigle; chcemy w tym miejscu zaznaczyć
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i podkreślić nieocenione zasługi naszej kol. Alinki Burmajster, która „czyni honory
współgospodyni”, jest zawsze na posterunku przy wszelkich pracach związanych
z przygotowaniami do spotkań oraz czyni wspaniałe torty bezowe, jak niegdyś kol. Krysia
Przybyłowska swoje słynne czekoladowe serniki, które … nigdy się nieudawały!
Na spotkaniach – poza okolicznościowymi „jajeczkiem” i „opłatkiem” – bywało od 15-u do
28-u osób (przeważnie zawsze ci sami), a na tych okazjonalnych do 45-u - w tym prawie
wszyscy duchowni z trzech warszawskich parafii. Nieocenionym jest nasz Kol. Ciupek –
ks. bp Zdzisław Tranda, wspierający nas i duchowo, i wspomnieniowo, i często
żartobliwie wtrącając różne ciekawe dykteryjki.
W międzyczasie były kolejne Zjazdy: II. w marcu 1992 r., III. w maju 1997 oraz IV.
również w maju 2002 r., które odbywały się na terenie Parafii Wnebowstąpienia;
z „przyczyn technicznych” dalsze zjazdy się nie odbyły. Frekwencja w tych spotkaniach
oscylowała o okolicy 110 osób!
Przed pięciu laty świętowaliśmy nasze 25-o lecie w sali przy Kredytowej, było nas
wówczas 66 (sic!) osób w tym Pierwszy Prezes SPME – kol. Mietek Wolff oraz nasz były
Szef – kol. Heniek Frysz.
Po pamiętnym marcu 1987, na wniosek ks. Jurka Otello, udała się pod wskazany adres na
Mazury – SORKWITY, ul. Plażowa 2 - tzw. Grupa Rekonesansowa, aby z bliska przyjżeć
się możliwościom lokalowym, oferowanym przez tamtejszą Parafię pod wodzą ks. Rudolfa
Bażanowskiego.
Na przełomie sierpnia i września 1987 r. odbył się pierwszy obóz byłej Młodzieży (lub
„Młodzieży z większym doświadczeniem”) i tak trwa do dziś, byliśmy tam już 29 razy
(w tym roku będziemy świętować uroczyście 30 rocznicę w towarzystwie przemiłych
Państwa Pastorostwa – Hani i Krzysztofa Mutschmannów!) Widzieliśmy i podziwialiśmy
Ich zaangażowanie w rozbudowę tego Ośrodka!!!
Składamy szczere GRATULACJE!!!
Chcę tu przytoczyć fakt autentyczny – w ubiegłym roku były 3-y osoby z naszego
towarzystwa, które spędziło w Sorkwitach przeszło 5. tygodni – do 29. września.
I to by było na tyle.

Organizatorzy (Ewa i Piotr Weigle)
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Sola fide – tylko wiara
Reformacyjna zasada sola fide głosi, że człowiek przyjmuje Bożą łaskę (łac. gratia)
tylko wiarą (sola fide). Usprawiedliwienie człowieka następuje na podstawie wiary w ofiarę
Chrystusa na krzyżu. Ks. Marcin Luter twierdził, że teza o usprawiedliwieniu człowieka
przez wiarę jest orędziem, od którego zależy, czy Kościół stoi, czy upada. Warto pochylić
się nad tym tematem w osobnym artykule.

Wiara w Biblii
W Starym Testamencie Bóg daje siebie poznać jako wierny, łaskawy, sprawiedliwy,
ale i często surowy, zazdrosny i okrutny władca świata i historii. Bóg Starego Testamentu
budzi lęk i trwogę (Iz 6, 3nn). Abraham jako jeden z nielicznych uwierzył, że Bóg ma
wobec niego samego i jego potomków konkretne plany (1 Mż 12, 1-3).
Historia ludu izraelskiego ukazuje działanie Boga wbrew licznym zwątpieniom
i nieposłuszeństwu. Bóg jest wierny, zaś ludzie zawodzą. Każdy Hebrajczyk otrzymuje
obietnicę zbawienia, jeśli będzie posłuszny Bogu. Na tym polega wiara, która nie ma
charakteru intelektualnego, rozumowego, lecz sprowadza się do posłuszeństwa
i wykonywania Bożych poleceń, często wbrew rozsądkowi. Wiara stoi w ścisłym związku
ze słuchaniem Słowa (Ps 119, 66). Posłuszeństwo Słowu jest synonimem wiary.
Z kolei Nowy Testament rozszerza perspektywę słuchania Słowa Bożego i posłuszeństwa.
Jezus nie zdefiniował pojęcia „wiara” – Jego zwiastowanie miało charakter praktyczny. Jest
ono proklamacją nadejścia Królestwa Bożego i odnowienia życia. Jezus wzywał do
zaufania Mu i Jego mocy, wbrew rozumowemu przekonaniu, że coś jest niemożliwe. Jezus
domagał się wiary angażującej całą wolę i wszystkie siły człowieka.
W Chrystusowym zwiastowaniu przełomowe było to, że nie domagał się wiary w literę
Pisma, za co nienawidzili go m.in. tzw. uczeni w Piśmie, lecz domagał się wiary w samego
siebie. „Niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie” (J 14, 1).
Zatem wierzyć w Boga oznacza wierzyć w Tego, którego posłał Bóg, czyli w samego
Jezusa Chrystusa.

Wiara do czasów Reformacji
Tertulian, jeden z apologetów chrześcijańskich miał powiedzieć: „wierzę w to,
ponieważ jest to absurdalne. (…) Umarł Syn Boży: to jest wiarygodne, bo jest absurdalne.
„Nasza Parafia” marzec 2017 roku
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Pogrzebany zmartwychwstał: to jest pewne, ponieważ jest niemożliwe”. Zatem irracjonalne
rzeczy potrzebują wiary, natomiast racjonalne sprawy są do opanowania przez intelekt.
Augustyn dokonywał rozróżnienia między: wiarą, że Bóg istnieje (credere Deum),
wiarą Bogu i temu, co On mówi (credere Deo) oraz wiarą ufającą Bogu (credere in Deum).
Istnieje, jego zdaniem, różnica między wiarą a łatwowiernością – wiarę wspomaga rozum.
Zaznaczał przy tym, że wiara stoi przed rozumem.
Ten sposób myślenia podjął średniowieczny teolog – Anzelm z Canterbury. Nie
starał się „zrozumieć, by wierzyć, lecz właśnie wierzyć, aby zrozumieć”. Rozum ma
podążać za wiarą, która oświetla mu drogę poznania Prawdy.

Wiara w teologii ks. Marcina Lutra
Wiara dla Lutra jest czymś, co wiąże grzesznego człowieka ze świętym Bogiem.
Wiara czyni człowieka wolnym w Chrystusie. Wierzyć to ufać właśnie Chrystusowi, który
daje nam zbawienie i łączy nas z Ojcem w sposób doskonały. Natomiast Duch Święty
umacnia ten związek.
Wiara to nie intelektualna znajomość historii biblijnych, lecz egzystencjalne,
życiowe zaangażowanie. Luter w kontekście wiary używał słów: uchwycić, zawisnąć,
polegać. Pisał: „Mieć Boga znaczy uchwycić się Go sercem i zawisnąć na Nim. Zawisnąć
na nim sercem nie znaczy nic innego, jak tylko całkowicie na Nim polegać”. Wiara to
zaufanie Bogu wbrew (niem. trotz) wszystkiemu.

Wiara w okresie ortodoksji i pietyzmu
Okres ortodoksji luterańskiej doprowadził do szczegółowej systematyzacji treści
wiary. Wyróżniono trójetapowość wiary: notitia (łac. znajomość) to wiara, że istnieje Bóg.
Potem następuje głębsze zrozumienie: assensus (łac. aprobata), czyli uznawanie Boga oraz
trzeci najwyższy etap wiary to fiducia (łac. zaufanie) – wiara jako oparcie się na Bogu.
Według teologów okresu ortodoksji nie może brakować żadnego z trzech elementów wiary.
Nie można bowiem Boga uznawać (assensus), nie znając Go (notitia). Nie można także
Bogu ufać (fiducia), nie uznając Go (assensus).
Pietyzm wyróżnił przeżywanie wiary (fides qua) kosztem treści wiary (fides quae).
Co to oznacza? Treść wiary to wszystko, w co należy wierzyć, by być zbawionym.
Natomiast przeżywanie wiary, to subiektywne zawierzenie siebie Bogu bezpośrednio.
Przesunięcie akcentów pomiędzy treścią wiary a przeżywaniem wiary jest kluczem do
zrozumienia dyskusji współczesnej na temat wiary jako takiej.
„Nasza Parafia” marzec 2017 roku
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Dyskusja współczesna na temat wiary
Fryderyk Daniel Ernst Schleiermacher zdefiniował wiarę jako uczucie całkowitej
zależności od Boga. W jego rozumieniu przeżywanie relacji z Bogiem (fides qua) jest
ważniejsze od treści wiary, dogmatów (fides quae). Dogmaty według Schleiermachera są
„pobożnymi ujęciami chrześcijańskich stanów umysłu”, a zatem są wtórne.
Począwszy od czasów Schleiermachera, mówi się o tzw. okresie teologii liberalnej
XIX wieku. Z kolei po nich – już w XX wieku – pojawili się teologowie dialektyczni
(Karol Barth i Rudolf Bultmann). Młody Karol Barth opisywał wiarę jako „skok
w nieznane”, „ryzyko wszelkiego ryzyka”. Uważał, że religia to pewność; religie tworzą
most z mgły, który jest ułudą – pozornie prowadzi do Boga. Natomiast ewangelia
o Chrystusie zmusza nas do zwątpienia we wszystko prócz tylko Niego samego. Dla
młodego Bartha nie da się pogodzić wiary z wiedzą. Jednak z biegiem lat ten ewangelickoreformowany teolog uznał, że poznanie i wyznawanie Boga również ma znaczenie.
Teolog z Marburga, Rudolf Bultmann, podważył wiarę opartą wyłącznie na
autorytecie o charakterze instytucjonalnym. Jego zdaniem, samo Pismo Święte jest
skierowanym do człowieka wyzwaniem do osobistego zaangażowania w wiarę. Jego
zdaniem wiara to egzystencjalne ryzyko, które należy podjąć. Powinniśmy przestać wierzyć
dogmatom religii, a skupić się na Chrystusie wiary. Pismo Święte nie może być traktowane
jako zbiór gotowych przepisów i zasad, w co wierzyć i jak postępować, lecz ma być
wezwaniem do podjęcia krzyża i wytrwania w zaufaniu Chrystusowi. Takie zaufanie polega
na zaparciu się samego siebie. Według Bultmanna radykalna wiara daje wyzwolenie,
wolność od świata i od tego, co dyktują nam autorytety. Od naszej wiary bowiem zależy,
czy Pismo Święte stanie się w naszym życiu Słowem Bożym, a nie dlatego, że ktoś nam to
powiedział.
Inny wybitny teolog ewangelicki XX w., Paul Tillich, opisywał wiarę jako troskę
ostateczną (ang. ultimate concern). Wiara to całkowite zaangażowanie swoich sił w to, co
jest najważniejsze w naszym życiu. To, o co się ostatecznie troszczymy, jest obiektem
naszej wiary. Przy czym rozumie wiarę jako coś właściwego każdemu człowiekowi, bez
względu na jego przekonania religijne. Według Tillicha, wiara to to, co nas ostatecznie
obchodzi i czemu jesteśmy w stanie poświęcić wszystko. Ten teolog zostawia nas
z pytaniem: Czemu się w pełni poświęcamy? Czy to, o co w życiu dbamy, jest warte nas
samych? Paul Tillich twierdzi, że żaden element naszej rzeczywistości – finanse, zdrowie,
sukces, rodzina, naród, sztuka – nie daje człowiekowi ostatecznego spełnienia.
Amerykański teolog zachęca każdego z nas do wejrzenia w siebie i poszukania Tego, co
może człowiekowi dać radość i spełnienie.
Sebastian Madejski
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Szanowni Państwo, siłę przekazu muzyki doceniał nasz reformator ks. dr Marcin Luter.
Towarzyszy nam w kościołach dostarczając wielu wzruszeń zarówno w chwilach radosnych, jak
i smutnych. Dlatego jako Rada Parafialna gorąco popieramy piękną wspólną inicjatywę Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego oraz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP prosząc też
o finansowe wsparcie inicjatywy powstania Kantaty Reformacyjnej. Wierzymy, że dzieło to zostawimy
przyszłym pokoleniom ewangelików i na trwałe wpisze się ono w dorobek muzyczny i liturgiczny
naszych Kościołów ewangelickich. Załączamy list koordynatora projektu – p. Władysława Scholla.
Rada Parafialna

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.
=================================================
==
JENA
Miasto w Turyngii uważane za kolebkę nauki, a także miasto studentów. Obecnie
nowoczesne, ale mogące poszczycić się wspaniałą historią i licznymi zabytkami.
To tutaj znajduje się sławne planetarium Zeissa, letni dom Schillera historyczny
ratusz, wieża „Jentower” z platformą widokową, ale przede wszystkim kościół
miejski św. Michała z płytą nagrobną ks. Marcina Lutra. Tutaj dwa lata po swoim
przybyciu wygłaszał kazania z ambony, która zachowała się do dzisiaj. Jena
odegrała też znaczącą rolę w rozpowszechnianiu nauk reformatora – była jednym
z miast, w którym drukowano Biblię Lutra.
Marcin Luter zatrzymywał się w Jenie wielokrotnie. Pierwszej wizycie w 1522 r.
towarzyszyła atmosfera napięcia, w tym bowiem czasie został skazany w Rzeszy
za banicję i musiał się ukrywać w zamku w Wartburgu jako „Junker Jörg”. Przybył
do Jeny w przebraniu i zatrzymał się w gospodzie „Pod czarnym niedźwiedziem”
(„Zum Schwarzen Bär”). Dzisiaj gospoda jest hotelem, a w dawnym pokoju Lutra
można się delektować specjałami turyńskiej kuchni.

LIPSK
Ci, którym muzyka jest bliska wiedzą, że Lipsk jest magicznym miastem muzyki –
od Festiwalu Bacha, koncertów Orkiestry Gewanhaus, po czterodniowe spotkania

„Wave-Gotik-Treffen”. Tutaj w kościele ewangelickim św. Mikołaja rozpoczęły się
demonstracje poniedziałkowe, które przyczyniły się do upadku Muru Berlińskiego.
9 września 1989 r. mimo groźby strzelania w tłum ok. 70.000 ludzi wyszło na ulice
ze świecami w rękach żądając więcej wolności i demokracji w NRD. Przypomina
o tych wydarzeniach doroczne Święto Światła (Lichtfest).
Ślady w tym mieście pozostawili również Johann Wolfgang von Goethe oraz
dr Marcin Luter. Trasę śladami Lutra warto rozpocząć od kościoła św. Tomasza,
gdzie w 1539 r. głosił swoje idee. Dzisiaj kościół jest siedzib znanego na całym
świecie

Chóru

(Thomanerchor). Wizerunki

reformatora

wykonane

przez

współczesnych artystów można obejrzeć w pobliskim muzeum malarstwa. Warto
zobaczyć też historyczną restaurację „Piwnica Auerbacha” (przyjaciel Lutra), którą
chętnie odwiedzał Goethe. Niestety Zamek „Pleißenburg”, w którym Luter w 1519
r. dyskutował z wysłannikami papieskimi na temat swoich 95 tez uległ zniszczeniu.
Na jego fundamentach w 1899 r. został zbudowany ratusz.

MAGDEBURG
Stolica kraju związkowego Sachsen-Anhalt i środkowy przystanek na „Szlaku
romańskim”, „miasto Ottona”. Najbardziej znanym zabytkiem jest tutaj katedra –
najstarsza katedra gotycka Niemiec i największy kościół w kraju. W pobliżu tego
zabytku znany architekt Hundertwasser stworzył kontrastującą nowoczesnym
stylem „Zieloną Cytadelę” – fantazyjny kompleks budowlany o żywych kolorach
i formie unikającej kątów prostych; dziedzińce, sklepiki i kawiarnia zapraszają do
przechadzki.
W Magdeburgu ks. Marcin Luter zatrzymywał się wielokrotnie. W latach 1497 –
1498 mieszkał w zgromadzeniu o charakterze religijnym „Bracia Wspólnego
Życia”. Pojawił się ponownie w Magdeburgu w 1524 r. i zyskał rozgłos. Jego
kazania w kościele św. Jana (w środku miasta) oraz w byłym kościele augustianów
(dzisiaj Wallonekirche – kościół Walonów) doprowadziły do tego, że jeszcze

w tym samym roku w Magdeburgu zniesiono msze katolickie, a przeor zamknął
klasztor. Na ścianie zewnętrznej późnogotyckiego kościoła Walonów jeszcze
dzisiaj widoczne są resztki zburzonego w późniejszym czasie krużganku klasztoru.
Pomnik Lutra przed kościołem św. Jana przypomina charyzmatycznego
kaznodzieję.
*******************************************************************
********************
Czy wiecie, że….?
Marcin Luter nie był świadomy, jaką burzę wywoła przybijając 95 tez po łacinie na
drzwiach kościoła w Wittenberdze. Był to wówczas normalny zwyczaj – zaproszenie
do dyskusji akademickiej, w tym wypadku nad tym, jak odpusty odsuwają
Ewangelię na dalszy plan i przeszkadzają w życiu dobrego chrześcijanina. Wysłał
też osobne egzemplarze tez arcybiskupowi Moguncji i biskupowi diecezjalnemu
w Brandenburgu. Niestety na debatę nikt nie przyszedł, więc wysłał je też swoim
przyjaciołom z uczelni. To spowodowało, że miesiąc później tezy przedrukowano w
Lipsku i Magdeburgu, następnie zostały przetłumaczone na język niemiecki
i wydane w formie książkowej. Tak oto w ciągu zaledwie miesiąca dzieło trafiło do
większości europejskich intelektualistów i zostało uznane za manifest. A już pod
koniec 1517 r. wpływy finansowe z tytułu sprzedaży odpustów znacznie zmalały…

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 poprzednim numerze Informatora Parafialnego.
Pozostaję z wyrazami wdzięczności i szacunku
ks. Dariusz Chwastek

Najserdeczniejsze życzenia składamy naszym Jubilatom:
Emilii MILERSKIEJ – 1.03
Elżbiecie Fogel – 12.03
Januszowi NARZYŃSKIEMU – 14.03
Józefowi MAŻYS – 19.03
Henryce WOLFRAM – 21.03
Halinie WOLFF – 21.03

Stanisławie PRZYBYSZ – 22.03
Lilianie WOLFF – 21.03
Zbigniewowi KOTULSKIEMU – 27.03
Hannie SABAT – 28.03
Alinie WIŚNIEWSKIEJ – 31.03

„Jeżeli wezmę skrzydła jutrzenki, jeśli zamieszkam na krańcu morza:
tam również ręka Twoja będzie mnie prowadziła” Psalm 139, 9-10
©Nasza Parafia – Informator Rady Parafialnej PE-A Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie
Redakcja: Dariusz Chwastek, Adam Golański, Tadeusz Wł. Świątek, Małgorzata Weigle i Marta Zachraj.
Drodzy czytelnicy, pragniemy poinformować, iż na naszej parafialnej stronie internetowej
http://www.pulawska.luteranie.pl/ istnieje możliwość pobrania informatora „Nasza Parafia”
w formie elektronicznej (pdf), a także w formie spakowanej (zip) w postaci podzielonej na strony
do samodzielnego wydrukowania. Będziemy Państwu wdzięczni za przekazywanie wszelkich
uwag i propozycji dotyczących pisma na adres mailowy parafii: pulawska@luteranie.pl lub
bezpośrednio do p. Adama Golańskiego, który zajmuje się wszelkimi sprawami technicznymi
związanymi z jego wydawaniem: adam.golanski@gmx.com

Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego ul. Puławska 2a
02-566 Warszawa, tel./fax 22 849 77 05
nr konta: 51-1020-1068-0000-1802-0000-0315
Godziny pracy kancelarii: pn., pt.: 10:00 – 13:00; wt., śr., czw.: 15:00 – 18:00; niedz.: 11:30 – 12:30

Ewangelicko – Augsburska Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego
w Warszawie
Dodatek dziecięcy do biuletynu „Nasza

Parafia” rok IV nr 3/2017

Na
pewno
słyszeliście,
że
w niektórych
szkołach
na
zakończenie nauczania organizuje
się
uroczystość
związaną
z nakryciem głowy. Być może
w waszych
szkołach
przyjęcie
nowych uczniów, tzw. pasowanie na
ucznia, odbyło się też z włożeniem
kanciastej czapki z ogonkiem? To
bardzo stary zwyczaj.

Ks. Marcin Luter jako doktor teologii
też dostał nowe nakrycie głowy, czyli
biret doktorski i pierścień. Oczywiście
bycie doktorem naukowym nie
oznacza tylko zmiany stroju! Doktor
Marcin Luter miał bardzo konkretne
obowiązki. Głosił w Wittenberdze
kazania i wykłady dla studentów.
Z tego czasu zachowały się nawet
jego notatki. Wynika z nich, że
studenci dostawali fragmenty Pisma
Świętego z uwagami, które nazywano
scholie i glossy.
Rys. Ks. Marcin Luter w birecie doktorskim

Rys. Odręczne notatki dr. Marcina Lutra na marginesach

Ksiądz Marcin wypełniając wszystkie reguły zakonu i pracując naukowo,
cały czas czuł pewien niepokój. Zadając sobie cierpienie poprzez
poszczenie, biczowania i życie w surowych klasztornych warunkach czuł,
że nie przynosi mu to ulgi w obliczu Pana Boga. Cały czas obawiał się, że
nie ma takiej zasługi, która mogłaby zadowolić Boga. Ważne jest to, że
w tym czasie Boga przedstawiano jako bardzo srogiego sędziego
mierzącego w chwili śmierci wszystkie zasługi i grzechy.

Ważenie grzechów i dusz w malarstwie średniowiecznym (Sąd Ostateczny – Rogier van der Weyden)

Foto: Wieża klasztoru w Wittenberdze

Ks. Marcin Luter wiele razy rozmawiał o tym ze swoim opiekunem
i przyjacielem – Janem Staupitzem. Obaj wspierali się w swoich rozterkach.
Jan tłumaczył Marcinowi, że najważniejsze jest, żeby Pana Boga pokochać!
Po każdej takiej rozmowie ks. Marcin próbował szukać odpowiedzi na
swoje wątpliwości w pismach założyciela zakonu – Augustyna, a przede
wszystkim w Biblii.
Pewnego dnia siedząc w wieży klasztoru i pochylając się nad tekstami
Nowego Testamentu odkrył coś niesamowitego: Bóg wcale nie jest srogim
sędzią grzechów! Pan Bóg jest łaskawy! Każdemu człowiekowi daje
najpiękniejszy prezent! Tym prezentem jest wielka ŁASKA ZBAWIENIA,
mimo, że jesteśmy grzeszni. Najważniejsze jest to, żeby wierzyć i pokochać
Boga.

W życiu dr. Marcina było to wielkim odkryciem. Koniec średniowiecza był
czasem wielkich zmian w różnych dziedzinach: w astronomii, geografii,
filozofii, teologii i w technice. Był to czas wielkich odkryć geograficznych.
Na przykład Mikołaj Kopernik odkrył, że ziemia kręci się dookoła słońca!
Ponadto wynaleziono zegarek kieszonkowy i różne urządzenia. Bardzo
ważnym wynalazkiem dla Marcina Lutra był druk, o którym szerzej
będziemy mówić w następnym odcinku.

CZAS WIELKICH ODKRYĆ:

Mikołaj Kopernik odkrył, że ziemia i planety krążą dookoła słońca.
Wcześniej wierzono, że Ziemia jest centrum wszechświata. Postaraj się
znaleźć odpowiednie nazwy tzw. „ciał niebieskich”.

