Warszawa, 29 października 2017 roku

List pasterski z okazji 500-lecia Reformacji
Z okazji 500-lecia Reformacji, jako przywódcy Kościoła Chrystusowego w RP, wyrażamy wdzięczność
Bogu oraz ludziom za wydarzenia sprzed kilkuset lat, które stały się zalążkiem powrotu Kościoła
do wartości ewangelicznych i tradycji apostolskiej, utrwalonych na kartach Nowego Testamentu.
U podstaw Reformacji legło przekonanie, że tylko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza jest
dla naśladowców Chrystusa ostatecznym autorytetem w kwestiach wiary i życia. Za szczególne
błogosławieństwo i osiągnięcie tamtych czasów uznajemy pierwsze tłumaczenia Słowa Bożego na
języki narodowe oraz upowszechnienie druku, dzięki czemu zwyczajnym ludziom stworzona
została możliwość osobistego poznawania Boga poprzez czytanie i studiowanie Jego Słowa.
Z wdzięcznością patrzymy na wysiłki ówczesnych reformatorów, którzy odkupieńczą moc
zbawienia grzesznego człowieka odkrywali wyłącznie w akcie dobrowolnej i wystarczającej ofiary
Jezusa Chrystusa, Boga w ciele.
Podobnie jak oni wierzymy, że zbawienie to dokonuje się w człowieku z łaski przez wiarę, uczynki
zaś stanowią naturalną konsekwencję przemienionego serca. Dlatego też za „ojcami Reformacji”
powtarzamy, że „tylko Bogu należy się chwała” za to, kim jest i co czyni w swojej bezgranicznej
miłości do człowieka.
Zdajemy sobie sprawę, że wydarzenia sprzed 500 lat, ze względu na ich kontekst religijny,
polityczny, kulturowy i społeczny podlegają dziś rozmaitej interpretacji. Nie wszyscy świętują, nie
wszyscy nawet wspominają.
Żyjąc pięć stuleci później, mamy świadomość, że ewangelikalny nurt chrześcijaństwa w postaci
poreformacyjnych ruchów przebudzeniowych, ruchów uświęceniowych i współczesnych ruchów
odnowy jest nie tylko pokłosiem Reformacji, ale też żywym świadectwem Bożego działania
w Kościele Jezusa Chrystusa na przestrzeni wieków.
Z wdzięcznością wspominamy tych, którzy w tamtych mrocznych czasach z niezwykłą odwagą
i determinacją zabiegali o powrót do nauki pierwszego Kościoła i jego chrystocentrycznej teologii.
Dziękując Bogu za Jego Słowo i Jego Ducha oraz za dziedzictwo Reformacji, z którego bogactwa
czerpiemy do dziś, zachęcamy wszystkich duszpasterzy, wiernych oraz sympatyków Kościoła do
WIERNOŚCI BOGU – Jego Osobie, nauce i misji, do PRZYJAZNOŚCI LUDZIOM – również tym,
którzy nie podzielają naszych przekonań, a nawet są nam wrodzy, oraz do ODDANIA SIĘ
EWANGELII, jako jedynej autoryzowanej przez Niebiosa Konstytucji wiary i pobożności Kościoła
Jezusa Chrystusa.
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