REFORMACJA DZISIAJ
95 tez do sytuacji Kosciola i spoleczenstwa w roku Lutra 1996
Wezwanie do nawrócenia

nie powiesz, aby bezboznego ostrzec przed jego bezbozna
droga tak, abys uratowal jego zycie, wtedy ten bezbozny
umrze z powodu swojej winy, ale Ja uczynie ciebie
odpowiedzialnym za jego krew” (Ez. 3, 18).
13. Pojedynczy ludzie i grupy wewnatrz Kosciolów stawiaja
odwaznie opór duchowi czasów, ale rózne Koscioly, jako
calosc, oddalaja sie w wielu krajach coraz bardziej od swego
zadania: gloszenia Ewangelii i obrony Bozych przykazan.
14. Kosciól, który poddaje sie ideologii ducha czasów, traci
orientacje.
15. Kosciól, który stracil orientacje, nie moze juz pokazac
jednostce kierunku.

1. Jesli nasz Pan i Mistrz Jezus Chrystus mówi: “Upamietajcie
sie, przyblizylo sie bowiem Królestwo Niebios” (Mat. 4,17),
to chce, aby cale zycie wierzacych bylo pokuta.
2. Ta pokuta zaczyna sie od uswiadomienia sobie
dotychczasowego zlego postepowania i zalu z tego powodu
zarówno jednostki jak i Kosciola jako calosci.
3. Jesli pokuta jest szczera, prowadzi do tego, ze jednostki
oraz Koscioly nienawidza i porzucaja grzech - swoje zle
postepowane; nie wszakze z wlasnej sily, lecz przez laske i
moc Jezusa Chrystusa.
4. Bóg obiecuje gotowemu do pokuty przebaczenie i nowy
poczatek : “Gdy zamkne niebiosa, tak iz nie bedzie deszczu,
albo gdy kaze szaranczy, aby objadala ziemie, albo gdy zesle
zaraze na mój lud, i ukorzy sie mój lud, który nazwany jest
moim imieniem, i beda sie modlic i szukac mojego oblicza, i
odwróca sie od swoich zlych dróg, to ja wyslucham z niebios,
i odpuszcze ich grzechy i ich ziemie uzdrowie” (2 Kr. 7,13-14).

Porzucenie Pisma Swietego
16. Utrata orientacji zaczela sie wraz z porzuceniem podstawy
wszelkiej wiary i poznania: Pisma Swietego.
17. Wprawdzie w wielu Kosciolach Pismo Swiete jest
pozornie jeszcze w uzyciu, ale czesto poddane jest tyrani
autonomicznego, samouwielbiajacego sie rozumu, który
krytycznie rozklada je na czesci skladowe i zaprzecza Bozemu
Objawieniu.
18. Slusznie modli sie Zinzendorf: “Jesli Twoje Slowo ma juz
byc niewaznym, na czym ma sie oprzec wiara? Nie zalezy mi na
tysiacu swiatów, ale by wypelnic Twoje Slowo.”
19. Poniewaz z reformacyjnego punktu widzenia Kosciól jest
“dzielem Slowa Bozego”, przestaje byc Kosciolem, gdy
porzuca Slowo Boze.
20. Jesli Slowo Boze jest odrzucane, nie trzeba sie dziwic
skutkom: Za porzuceniem Slowa Bozego przychodzi
porzucenie tresci tego Slowa - a to oznacza zanik biblijnej
nauki i biblijnego zycia.

Obecna sytuacja spoleczna
5. Czlowiek jednak znalazl dzisiaj upodobanie w wielu
grzechach, np. w bezboznosci, pysze, nieczulosci, okultyzmie,
nieposluszenstwie,
przerywaniu
ciazy,
nierzadzie,
cudzolóstwie, praktykach homoseksualnych, uzywaniu
narkotyków, klamstwie, chciwosci i kradziezy (por. 2 Mojz. 20,
2-17; Rzym. 1, 18-31; 1 Kor. 6,9; Gal. 5, 19-21).
6. Bezsprzecznie takie grzechy popelniane byly zawsze, jednak
dzisiaj wiele z nich jest publicznie tolerowanych, a nawet
stawianych na piedestale. “Nie tylko to czynia, ale jeszcze
pochwalaja tych, którzy to czynia” (Rzym. 1, 32).
7. W wielu krajach zlagodzono albo usunieto prawo, które
zakazywalo bluznic Bogu, pornografii, przerywania ciazy,
eutanazji, praktyk homoseksualnych, uzywania narkotyków
itp.
8. Spoleczenstwo, które toleruje, a nawet publicznie pochwala
postepowanie, które Pismo Swiete okresla jako “grzech” i
“obrzydliwosc”, kopie sobie swój wlasny grób. Juz dojrzalo,
by je osadzic. “Sprawiedliwosc wywyzsza lud, lecz grzech jest
hanba narodów” (Przyp. 14, 34).
9. Wiele panstw jest podobnych dzis do Imperium
Rzymskiego przed jego upadkiem: Wewnetrzna przyczyna
jego rozpadu byla moralna dekadencja.
10. Pozostaje tylko kwestia czasu, gdy dzis rozpadna sie takze
te systemy panstwowe i spoleczne, które zwrócily sie przeciw
Bozym przykazaniom.

Zanik biblijnej nauki o Bogu
21. Zanik biblijnej nauki zaczyna sie zanikiem biblijnego
zrozumienia Boga. Na przekór jasnym wypowiedziom Pisma
Swietego wielu “teologów” zaprzecza Trójjedynemu istnieniu
Bozemu, Jego wszechmocy, swietosci i sprawied-liwosci, albo
nie do poznania zmienia ich znaczenie.
22. Kto zaprzecza, ze poswiadczone w Biblii cuda i proroctwa
zdarzyly sie rzeczywiscie, wyobraza sobie Boga jako zasade
bez mocy - obrazowo mówiac: “bez rak i nóg.” Taki “bóg” jest
jednak wlasnej roboty bozkiem, bogiem racjonalistycznych
filozofów, ale nie “Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem
Jakuba”, Ojcem Jezusa Chrystusa (Blaise Pascal).
Zanik biblijnej nauki o Chrystusie

Koscioly nie stoja na wysokosci zadania
23. Jesli dzis “teologowie” twierdza, ze Jezus Chrystus jest
tylko czlowiekiem, spolecznym rewolucjonista, kaznodzieja
pokoju, oswobodzicielem itp., ale nie Bogiem - a ponadto: nie
narodzil sie On z dziewicy ani cielesnie nie powstal z
martwych, nie wstapil do Nieba ani nie powróci widzialnie i
cielesnie w mocy i chwale - a ponadto: Jego smierc na krzyzu
nie moze zbawic nas od naszych grzechów, to w zwiazku z tym
nalezy stwierdzic, ze potepiony w IV stuleciu po Chrystusie

11. W tej sytuacji Koscioly (krajowe, kantonalne, wolne)
musza zarówno lokalnie jak i w skali swiatowej zauwazyc
swoje zadanie bycia “swiatlem” i “sola”, i przeciwstawic sie
powyzszym tendencjom (Mat. 5, 13-16; Rz. 12, 2; Ef. 5, 11).
12. Jesli tego nie robia, to sa pod sadem, który Bóg
wypowiada nad niewiernymi dozorcami: “Jezeli powiem do
bezboznego: Na pewno umrzesz, a ty go nie ostrzezesz i nic
1

znany glosiciel blednej nauki Ariusz, uczyl lepiej niz wielu
“nowoczesnych teologów”, poniewaz badz co badz nadal
uwazal Jezusa za “ponadnaturalnego Logosa (Slowo)”, a nie
za zwyklego tylko czlowieka. Jednak wszystkie bledne nauki
nosza w sobie tendencje wzrostu wraz z dalszym postepem
historii.
24. Przeciw Ariuszowi i wielu “nowoczesnym teologom”
mozna powiedziec: Jezus Chrystus nie jest zwyklym
czlowiekiem ani stworzeniem Bozym, lecz prawdziwym
czlowiekiem i prawdziwym Bogiem równoczesnie, wiecznym
Synem Bozym, tzn.: Jest to sam Bóg w drugiej osobie swojej
Trójjedynosci. “Kto ma Syna, ma zywot; kto nie ma Syna
Bozego, nie ma zywota” (1 Jan 5, 12; por. 1 Jan 2, 22; 1 Jan
4, 2n.).

33. Jesli podczas miedzyreligijnych “spotkan modlitewnych”
stale wywoluje sie “ducha z Asyzu” (tzw. ”modlitwy o pokój
róznych religii” w Asyzu w 1986 r.), to organizatorzy tych
spotkan winni posluchac danego wówczas chrzescijanstwu
biblijnego hasla roku: “Jam jest PAN, Bóg twój...Nie bedziesz
mial innych bogów obok mnie” (2 Mojz. 20, 2.3).
Zeswiecczenie Kosciolów
34. Wielu ludzi, a wsród nich niektórzy politycy czekaja na
wyjasniajace slowo Kosciolów, czerpiace z Pisma Swietego.
35. Jednak im bardziej Kosciól chce byc “na czasie” i “otwarty
na swiat”, tym bardziej znajduje sie w niebezpie-czenstwie, ze
zapomni wlasciwe sobie Slowo, które winien jest bardzo dzis
ateistycznym i zaniepokojonym ludziom.
36. Kosciól, który dopasowuje sie do duchów tego czasu oraz
hasel polityki, tych z lewicy lub z prawicy, nie moze juz
oddzialywac na swiat, zmieniajac go, lecz zostanie porwany
przez wir tego swiata. Poddaje sie zeswiecczeniu i sam siebie
czyni zbytecznym.
37. Wyjscie mozna znalezc tylko w tym: Uczynic pokute, od
nowa sluchac Slowa Bozego, które dane jest nam w postaci
Pisma Swietego, oraz proklamowac to Slowo swiatu w slowie i
czynie.

Zanik biblijnej nauki o grzechu i zbawieniu
25. Tam, gdzie Biblijna nauka o Chrystusie pozbawiona jest
tresci, tam to samo dzieje sie z biblijna nauka o grzechu i
zbawieniu. Jest tak, poniewaz “niemocny” Chrystus nie ma
sily, aby nas wyzwolic od grzechu, smierci i diabla.
26. W nastepstwie tego albo bagatelizuje sie grzech i
zaprzecza waznosci przykazan Bozych, albo zbawienie
przekazywane jest calkowicie lub czesciowo w rece samego
czlowieka (samozbawienie lub synergizm).
27. Bagatelizowanie lub zaprzeczanie grzechowi w jego
biblijnym sensie widac dzisiaj w róznych pogladach w
spoleczenstwie i Kosciele, np. w twierdzeniach, iz
praktykowany homoseksualizm nie jest ani grzeszny ani
chorobliwy. Pornografia, przerywanie ciazy i eutanazja nie
powinny byc potepiane, a rozdawanie narkotyków ma pomóc
w zahamowaniu przestepczosci. Ale “biada tym, którzy zlo
nazywaja dobrem, a dobro zlem, którzy zamieniaja ciemnosc w
swiatlosc, a swiatlosc w ciemnosc, zamieniaja gorycz w
slodycz, a slodycz w gorycz”(Iz. 5,20).
28. Samozbawienie propagowane jest otwarcie lub skrycie w
róznych “modnych teologiach”; np. w feministycznej
„teologii” krwi, która oczekuje zbawienia z mocy ukrytej w
kobiecie i jej krwi menstruacyjnej zamiast od Jezusa
Chrystusa, w “teologii” wyzwolenia lub rewolucji, które
kieruja swoje nadzieje na sile grup spolecznych i ich
rewolucyjna walke, a takze w “psychoteologii”, która
spodziewa sie zbawienia z mocy ludzkiej jazni i odpowiednich
technik, które maja sluzyc samorealizacji.
29. Jednak w dalszym ciagu obowiazuje to, ze “nie ma w nikim
innym zbawienia” jak w Jezusie Chrystusie, “albowiem nie ma
zadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez
które moglibysmy byc zbawieni” (Dz. 4, 12).

Zachowanie sie wierzacych wobec obecnego sadu
38. Fakt, ze wielu dzisiejszym Kosciolom brakuje mocy i
jednoznacznosci w zakotwiczonych biblijnie wypowiedziach
nauczajacych i w kwestiach zyciowych, juz jest sadem Bozym
(1 Piotr 4, 17) oraz konsekwencja odstepstwa od ratujacej
wiary w czasach ostatecznych (Mat. 24, 12; 2 Tes. 2, 3).
39. Kosciól, który coraz bardziej staje sie prostytutka, coraz
bardziej zrównuje sie ze swiatem, miesza poganskie bozki z
Bogiem Biblii, dazy do pieniedzy, wladzy i swiatowego
uznania, nisko ceni przykazania Boze i zbawienie przez Jezusa
Chrystusa oraz doprowadza prawdziwych wierzacych do
wiekszego ucisku (Obj. 17 n.).
40. Mimo to wierzacy wezwani sa, by nadal wierzyc, kochac i
ufac, jak równiez modlic sie za swoich oszczerców i
przesladowców, aby i oni doszli do pokuty (Mat. 5, 44).
41. Jednak wierzacy wezwani sa przede wszystkim, by
pozostac wiernymi Panu i Zbawicielowi Jezusowi
Chrystusowi, przeciwstawic sie kazdemu duchowi
pomieszania i przypodobania swiatu oraz wezwac mozliwie
wielu ludzi do nasladowania Jezusa Chrystusa: “Idzcie tedy i
czyncie uczniami wszystkie narody” (Mat. 28, 19).
Trwanie w nakazie misyjnym

Przenikniecie obcych duchów w sfere koscielna
42. Nakaz misyjny trwa równolegle ze zwiedzeniem i skonczy
sie dopiero wraz z ponownym przyjsciem Jezusa w mocy i
chwale (Mat. 24, 14). Misja (w sensie nawrócenia
niewierzacych do Jezusa Chrystusa) jest pozytywna
odpowiedzia wierzacych na róznorakie zwiedzenia.
43. Misja jest zyciodajnym oddechem Kosciola. Bez misji
Kosciól zamiera. Jest tylko taka alternatywa: “Misja albo
smierc” (Otto Riecker).
44. Tam, gdzie Kosciól jako calosc nie chce, lub juz nie potrafi
zauwazyc tego zadania misyjnego, tam poszczególni wierzacy
wezwani sa, aby czynic te sluzbe poprzez niezalezne fundacje
lub wspieranie dziel misyjnych wiernych Biblii.

30. Im bardziej jakis Kosciól dopasowuje sie do ducha czasu,
tym bardziej znajduje sie w niebezpieczenstwie, ze nie tylko
wypedzi Ducha Bozego, ale ze przez tylne drzwi pozwoli wejsc
obcym duchom.
31. Te obce duchy rzadza w ideologiach i religiach tego
swiata (Ef. 6, 12).
32. Jesli twierdzi sie, ze te obce duchy sa identyczne z
Duchem Bozym, to okazuje sie jak wielkie jest zaciemnienie w
naszych czasach. Pozostaje bowiem waznym Slowo: “To, co
[poganie] skladaja w ofierze, ofiaruja demonom, a nie Bogu”
(1 Kor. 10, 20).
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45. Przez sluzbe tych wiernych Biblii dziel misyjnych moga
powstac nowe zbory i Koscioly, które w konkretnym
przypadku zastepowac moga Koscioly, które odpadly od
chrzescijanskiej wiary.

Prawdziwa i falszywa jednosc
56. Prawdziwa reformacja w sensie duchowego odnowienia
prowadzi poprzez pokute i przemiane wielu jednostek w nowa
spolecznosc w Duchu - poczatkowo niewidzialna, potem
jednak coraz bardziej widoczna.
57. Rozdarcie wierzacych na wiele, czesto zwalczajacych sie,
grup i grupek jest nieposluszenstwem wobec Boga, hanba
wobec swiata i paralizowaniem nakazu misyjnego (por. Jan.
17, 20n.). Nie musi ono jednak byc nieprzezwyciezalna
przeszkoda, jesli wierzacy przypomna sobie centrum
Ewangelii, usprawiedliwienie grzesznika wylacznie z wiary i
odkryja swoja jednosc w tym, co istotne: “W istotnym
jednosc, w nieistotnym wolnosc, ponad wszystkim milosc”.
58. Jednosc wierzacych sprawiona przez Slowo Boze i pokute
nie bedzie jednoscia kosztem biblijnej Prawdy, lecz jednoscia
w prawdzie Chrystusowej (Jan 14, 6; 17, 11.17; Ef. 2, 14).
59. Prawdziwa jednosc obejmuje tylko tych, którzy wierza w
Jezusa Chrystusa, zachowuja jego Slowo jako “Prawde”,
którzy sa na swiecie, ale nie sa z tego swiata i dlatego sa w
nienawisci u niego (Jan 17). Falszywa jednosc natomiast
obejmuje cala ludzkosc wraz ze wszystkimi mozliwymi
ideologiami i religiami, która przesladuje przymusem, terrorem
i w koncu przemoca tych, którzy pozostaja wierni Jezusowi
Chrystusowi jako jedynemu Panu, Zbawicielowi i Nosicielowi
Pokoju (Obj. 13 i 17n.).
60. Prawdziwa jednosc daruje Bóg poprzez prowadzenie misji
i ewangelizowanie wszystkich ludów, poprzez jasne wezwanie
do ratujacej wiary i do oddania zycia Jezusowi Chrystusowi
(Mat. 28, 18-20; Jan 17, 6nn.). Falszywa jednosc omija
wezwanie do nawrócenia wysuwajac na pierwszy plan
problemy polityczne i próby samozbawienia sie ludzkosci rozumiejacej siebie jako niezalezna i bez Boga. Taka ludzkosc
nie przyjela milosci do prawdy, która mogla ja zbawic (2 Tes.
2, 10) i znajduje swój szczyt w antychryscie, który “zasiadzie
w swiatyni Bozej, podajac sie za Boga” (2 Tes. 2, 4).
61. Prawdziwa jednosc nie scierpi zadnej falszywej nauki (Gal.
1, 6-10; 2 Jan 9-11; Juda 3nn.). Falszywa jednosc toleruje
falszywa nauke, a nawet jeszcze ja wspiera wskutek
pomieszania ideologii i religii.

Kwestia wystapien z Kosciola
46. Poszczególny wierzacy jest wezwany zbadac samemu w
oparciu o Pismo Swiete, jak dalece jego zbór i Kosciól stoi
lub nie na gruncie Slowa Bozego.
47. Tam gdzie rozpozna odchylenia i naduzycia, winien je w
swoim Kosciele nazwac. Jesli chodzi o wazkie naduzycia,
które mimo wielokrotnych protestów nie zostaja usuniete,
pozostaje mu tylko albo cierpienie, albo wystapienie z
Kosciola. Jak dlugo sie da, nie powinien on jednak
wystepowac, lecz raczej “wkraczac”.
48. Jednakze naduzycia moga stac sie tak wielkie, ze ze
wzgledu na sumienie i posluszenstwo dla Pana Jezusa
Chrystusa, wystapienie staje sie dla wierzacego nieuniknione
- a mianowicie wtedy, gdy jakis Kosciól jako calosc, uchwala
prawa, które aprobuja i czynia zobowiazujacymi bledne nauki i
grzechy.
49. Jesli wierzacy wystepuje z Kosciola, który bardzo oddalil
sie od swoich podstawowych artykulów wiary i wypowiedzi
w kwestiach zycia, powinien byc pewny, ze nie wystepuje z
Kosciola Jezusa Chrystusa, lecz tylko z instytucji, która
nieslusznie nazywa siebie jeszcze “Kosciolem”.
50. Prawdziwy Kosciól (zbór Jezusa Chrystusa), który takze
nie jest doskonaly, ale którego czlonki troszcza sie przeciez o
zycie z mocy Chrystusa i wedlug Pisma Swietego, zyje nadal
poza ta instytucja i znajduje nowe formy ksztaltowania
spolecznosci. Tylko w stosunku do niego obowiazuje Slowo:
”...bramy piekielne nie przemoga go” (Mat, 16, 18).
Podstawy reformacji Kosciola
51. Niezaleznie w jakim Kosciele wierzacy sie znajduje - kazdy
Kosciól potrzebuje reformacji w sensie duchowego
odnowienia. Moze sie ona zaczac tylko od poszczególnej
jednostki: poprzez poznanie osobistej winy i nieudolnosci,
oraz zaufanie jedynie w laske i moc Jezusa Chrystusa.
52. Jedynie Jezus Chrystus ma byc Panem, nie inni panowie,
nie twórcy religii czy ideolodzy.
53. Jedynie Slowo Boze, które spisane zostalo w Biblii, ma
byc wazne, nie inne slowa, zródla objawienia lub ideologie.
54. Jedynie z laski i przez wiare zostajemy uratowani, a nie
przez samopocieszajace techniki lub wyobrazenia o
ponownym przyjeciu powloki cielesnej. Nie dzieje sie to
równiez przez bluzniercza próbe wczesniejszego osiagniecia
obejmujacego wszystko stanu zbawienia (Szalom) w
przyszlym Królestwie Bozym, za pomoca marzycielskiego
oczekiwania swiatowego królestwa pokoju, które powstanie z
ludzkiej mocy.
55. “Jezus Chrystus, jak zarecza nam o Nim Pismo Swiete, jest
jedynym Slowem Bozym, którego mamy sluchac, ufac mu w
zyciu i umieraniu, i byc mu poslusznym. Odrzucamy falszywa
nauke, ze za zródlo swego zwiastowania Kosciól moze i musi
uznac - obok jedynego Slowa Bozego - jako Boze Objawienie,
takze inne jeszcze wydarzenia i moce, postaci i prawdy”
(Artykul 1 Barmenskiej Deklaracji Teologicznej z 1934 r.).

Odnowa teologii
62. Dla reformacji, w sensie duchowego odnowienia,
konieczna jest odnowa teologii.
63. Odnowa teologii bedzie mozliwa tylko wtedy, gdy w
ksztalceniu teologicznym Biblia zostanie znów powaznie
przyjeta jako Slowo Boze, a ludzki rozum podporzadkuje sie
mu z respektem i czcia.
64. Z tego powodu nie mozna wyrzec sie wyksztalcenia
wiernego Biblii - a to oznacza: utworzenie i uznanie wiernych
Biblii miejsc ksztalcenia (szkól, szkól biblijnych, domów
studiów, akademii i szkól wyzszych).
Praktykowanie dyscypliny zborowej
65. Wiele naduzyc w teologii i Kosciele znajduje swoja
przyczyne w tym, ze w duzej mierze nie praktykuje sie juz
dyscypliny zborowej.
66. Dyscyplina zborowa zaklada ukaranie lub wylaczenie
takiej osoby, która otwarcie wnosi do spolecznosci niebiblijna
nauke i sposób zycia (1 Kor. 5, 2; 2 Jan 9-11).
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67. Jesli dyscyplina zborowa ma byc skuteczna, musi
osiagnac wszystkie plaszczyzny hierarchii koscielnej
(porzadek starszenstwa) i nie moze zatrzymac sie przed
starszymi zboru, przywódcami synodalnymi i koscielnymi,
jesli zwiedzenie wychodzi od nich, lub jest przez nich
popierane.
68. Poniewaz “odrobina kwasu caly zaczyn zakwasza ” (1
Kor. 5, 6) - a to jest tym bardziej wazne, jesli “kwas” odnosi
sie do osób na wplywowych stanowiskach .

Zadanie panstwa i spoleczenstwa
83. Panstwo nie jest identyczne z Kosciolem (por. Jan 18, 36).
Pomimo to panstwu moze wyjsc tylko na korzysc i ku
blogoslawienstwu, jesli bedzie przestrzegalo i stosowalo
podstawowe biblijne wzorce, które wlasciwie zostana mu
przekazane przez Kosciól.
84. Te podstawowe biblijne wzorce wystepuja szczególnie w
formie Dziesieciu Przykazan (2 Mojz. 20, 2-17).
85. Jesli takie podstawowe wzorce nie sa juz traktowane
powaznie, wtedy wkracza chaos i anarchia.
86. Liczne grupy spoleczne i partie w wielu krajach wspieraja
ten chaos i anarchie poprzez otwarte lub zakamuflowane
zwalczanie podanego w Dziesieciu Przykazaniach Bozych
podstawowego porzadku Bozego.
87. Pismo Swiete charakteryzuje takich ludzi nastepujacymi
slowami: “A to wiedz, ze w dniach ostatecznych nastana
trudne czasy: Ludzie beda bowiem samolubni, chciwi, pyszni,
bluznierczy, rodzicom nieposluszni, niewdzieczni, bezbozni,
bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowsciagliwi,
okrutni, nie milujacy tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali,
nadeci, milujacy wiecej rozkosze niz Boga, którzy przybieraja
pozór poboznosci, podczas, gdy zycie ich jest zaprzeczeniem
jej mocy...opanowani przez rózne pozadliwosci, którzy zawsze
sie ucza, a nigdy do poznania prawdy dojsc nie moga” (2
Tym. 3, 1-7).
88. W wielu krajach ludzie tacy, poprzednicy “czlowieka
niegodziwosci” (2 Tes. 2,3), siedza juz za sterami wladzy lub
daza do niej. Zdobywaja coraz wiekszy wplyw na polityke,
sadownictwo, mas media, uczelnie, szkoly i Koscioly.
89. Politycy, sedziowie, dziennikarze, nauczyciele i ludzie
Kosciola jak równiez przedstawiciele wszystkich zawodów sa
wezwani, by przez modlitwe i prace, w biblijnym
i
chrzescijanskim rozumieniu, stawic opór temu “marszowi
przez instytucje”, tej infiltracji.

Zadanie kazdego wierzacego
69. Kazdy wierzacy jest wezwany do praktykowania
“powszechnego kaplanstwa” (por. 1 Piotr 2, 9), a to oznacza:
dostrzegac swój chrzescijanski mandat do sprawdzania nauki
i zycia w oparciu o Pismo Swiete.
70. Do tego nalezy takze zadanie stawiania oporu duchowi
czasu i nie milczenie w przypadku niebiblijnego rozwoju
sytuacji. Walczymy “nie przemoca lecz Slowem” (Marcin
Luter).
71. Kazdy wierzacy jest zaproszony, by poprzez czytanie
Biblii i modlitwe pozostawal codziennie w lacznosci z Bogiem
pozwalajac sie wzmacniac i korygowac.
72. Jest wezwany, by zwiastowac oredzie o Jezusie
Chrystusie w taki sposób, jak przekazuje to nam Biblia, bez
ograniczen, skreslen i dodatków.
73. Jest wezwany, by powaznie przyjac Biblie takze w jej
wypowiedziach etycznych i sprzeciwiajacych sie duchowi
czasu, i wedlug niej zyc.
74. Jest wezwany, by prowadzic przebudzeniowomisjonarska budowe zboru, wzglednie wspólpracowac w niej.
75. Jest wezwany, by bronic koscielnych wspólpracowników,
np. pastorów, którzy z powodu swego wiernego Biblii,
przebudzeniowego zwiastowania maja problemy z wladzami
Kosciola, albo zostali przez nie ograniczeni lub wylaczeni.
76. Jest wezwany, by powstrzymac sie od wspierania zbiórek
pienieznych lub podwyzek podatków, które zostana
przeznaczone na sprzeczne z Ewangelia cele.
77. Jest wezwany, by wspólpracowac lub wspierac wierne
Biblii dziela, imprezy, szkoly, akademie, sluzby prasowe,
stacje radiowe itp.

Spojrzenie w przyszlosc
90. Wspólczesne trendy rozwojowe w Kosciele i
spoleczenstwie zostaly zapowiedziane przez Biblie.
91. Charakteryzuja one czasy, w których wystapi szatanski
wladca swiata - antychryst.
92. Ale Jezus Chrystus powróci w mocy i chwale, i zgotuje
koniec “czlowiekowi niegodziwosci” (2 Tes. 2, 8).
93. Poniewaz nie wiemy, kiedy Jezus powróci, trzeba dzialac,
dopóki jest dzien.
94. Dzialamy dla Jezusa Chrystusa i w budowie jego zboru z
wdziecznosci za Jego zastepcza ofiare na krzyzu oraz w
milosci do Niego - swiadomi, ze zwyciestwo nalezy do Niego.
95. “Wszakze fundament Bozy stoi niewzruszony, a ma te
pieczec na sobie: Zna PAN tych, którzy sa jego, i: Niech
odstapi od niesprawiedliwosci kazdy, kto wzywa imienia
Panskiego” (2 Tym. 2, 19).

Zadanie Kosciolów
78. Koscioly sa wezwane, by jedynie i wylacznie orientowac
sie wedlug Biblii jako Slowa Bozego, i bronic sie przed kazda
niebiblijna nauka, po to, by móc pokazywac wlasciwy
kierunek wielu ludziom i spoleczenstwu.
79. Sa one wezwane, by dac wiecej miejsca, niz to sie dotad
dzieje, misjonarskiej budowie zboru.
80. Sa one wezwane, by pozostawic lub zwiekszyc prawo do
zycia
i
dzialania
wiernym
Biblii,
i
wyznaniu
wspólpracownikom, np. pastorom, i nie uciskac ich sankcjami
lub wykluczeniem.
81. Sa wezwane, by nie zadac zadnych przymusowych kolekt
na dzialania, z którymi wierni Biblii chrzescijanie nie mogliby
pogodzic sie w swoim sumieniu.
82. Sa wezwane, by wypowiadac jasne slowa w kwestiach
etycznych, np. malzenstwa i rodziny, przerywania ciazy,
eutanazji i homoseksualizmu, i to w zgodzie, a nie w opozycji
do Pisma Swietego.
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Nowe „95 tez” powstalo w Niemczech w 450 rocznice
smierci Marcina Lutra (18.02.1996 r.). Na poczatku marca
1996 r. w czasie miedzynarodowej konferencji pastorskiej
w Durbanie (RPA) ok. 1000 pastorów i przywódców
koscielnych z 14 krajów i ponad 50 denominacji przyjeto je
jednoglosnie jako rezolucje. Uchwalono, ze zostana one
przetlumaczone na wszystkie wazniejsze jezyki swiata i
rozpowszechnione na calym swiecie.
Miedzynarodowy wydawca: Christians for Truth (CFT)
International, P. Bag 250, 3268 Kranskop, RSA
Wydawcy w Niemczech: Evang. Aufbruch Mittelrhein,
Schweizerischer Bund Aktiver Protestanten, Christen für die
Wahrheit
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