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REFORMACJA

U

stawienie hierarchii kościelnej obok wiernych, czy raczej ponad nimi, musiało doprowadzić do buntu. Najpierw przybrał on formę protestu (Protestantyzm) w wystąpieniu Marcina Lutra
(XV w.). Luter nie głosił odstępstwa, natomiast
rozpoczął walkę z instytucjonalizmem i formalizmem Watykanu. Ubolewał nad faktem, że kościół
zbłądził pod ciężarem ludzkiej tradycji. Propagował nawrót do pierwotnego chrześcijaństwa i radość obcowania z Bogiem na co dzień. Odrzucał
również dogmatyzm i świeckie panowanie księży.
Mówił: ”Ekklesia istnieje wszędzie tam, gdzie głosi się Ewangelię i zgodnie z nią sprawuje sakramenty. Jest przecież - rzeczywistością ukrytą i nie
wolno jej utożsamiać z duchownymi”.
Dopóki nie jestem przekonany przez świadectwo Pisma, lub wyraźne dowody - ponieważ nie ufam papieżowi, ani nawet soborowi, gdyż oni się często mylili i zaprzeczali sobie - jestem związany Pismem, a moje
sumienie jest pojmane przez Słowo Boże (Luter, Konkordat Wormacki).
Ta dość ”banalna” prawda, stanowiła wstrząs dla ówczesnych poglądów. Ewangelicy (od Ewangelii),
zmierzali do oczyszczenia chrześcijaństwa z naleciałości ludzkich. Chcieli uniknąć błędów judaizmu,
o których wspominał Jezus. Sakramenty sprowadzono do dwóch: Chrztu oraz Komunii, najczęściej pojmowanej jako Pamiątka Wieczerzy Pańskiej i zawsze dwupostaciowej (chleb i wino). Nowi ”odszczepieńcy” szybko zróżnicowali się na dwa odłamy: Kościół Reformowany i Luterański. A potem, na tej bazie, powstały dziesiątki ugrupowań. Wymienię przykładowo: Kościół Wolnych Chrześcijan, Chrześcijan
Baptystów (Chrzcicieli), Chrystusowy, Zielonoświątkowy, Metodystów, Kwakrów, Mennonitów, Adwentystów, Nowoapostołów, Armię Zbawienia itd.
I oto rodzi się problem. Bo dzisiaj, tak jak przed 400 laty, każdy winien sobie postawić pytanie: Czy Reformacja była z Boga, czy z ludzi? I choć stosuję ”książkową”, powszechnie znaną chronologię, lecz serce podpowiada inaczej. Jak to jest z reformacją? To wydarzenie jednostkowe - czy też proces, który przebiega bez ustanku? Czy Zgromadzenie Wybranych nie musi się stale uwalniać, od wszystkiego co należy
do świata.
Nie wdając się w charakterystykę poszczególnych społeczności, wymienię podstawowe różnice pomiędzy
wiarą biblijną, a Katolicyzmem Rzymskim.
Biblia i prowadzenie Ducha, a nie hierarchia kościelna, są jedynym i ostatecznym źródłem
poznania Boga.
Człowieka można uczyć tylko tego, co w sposób
oczywisty wynika z Pisma Świętego. Inne podejście jest ”dodawaniem lub ujmowaniem” ze Słowa i Nauki Boga.
Zgromadzenie Wybranych Jezusa tworzą ludzie
powtórnie narodzeni z Wody (spisanego Słowa)
i Ducha.

Poświęć ich w prawdzie Twojej, Słowo Twoje
jest prawdą (J. 17, 17).
Bóg jest Duchem, więc owi czciciele powinni Go
czcić w Duchu i prawdzie (J. 4, 24).
Lecz daremnie mnie czczą, nauczając nauk wynikających z przykazań (tradycji) ludzi
(Mt. 15, 9).
...jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może
ujrzeć Królestwa Boga (J. 3, 3).

