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Modlitwa

Wstęp

Liturg: Panie, zostań z nami.

Zbór: Gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił.

L: Boże, pamiętaj o mnie według łaski swojej.

Zb: Panie, wysłuchaj mnie w sprawiedliwości swojej.

L: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Zb: Jak było od początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Alleluja!

Nieszpory, Śpiewnik Ewangelicki, str. 1517



  

Modlitwa

Psalm 46, 2-4.8-12
Bóg jest naszą ucieczką i mocą, niezawodną pomocą w utrapieniach. Dlatego 
się nie zlękniemy, choćby zatrzęsła się ziemia i góry zapadły w głąb morza. 
Choćby huczały i pieniły się jego wody, choćby zadrżały góry pod jego 
naporem. (...) PAN Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszym warownym 
grodem. Chodźcie, zobaczcie dzieła PANA, który dokonał zdumiewających 
rzeczy na ziemi! On kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi, łamie łuki i 
kruszy włócznie, w ogniu pali rydwany. Zatrzymajcie się i dowiedzcie, że Ja 
jestem Bogiem wywyższonym wśród narodów, wywyższonym na ziemi! PAN 
Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszym warownym grodem. 
(Biblia Ekumeniczna)

Rozważanie Słowa Bożego – Z Biblią na co dzień 2020, str. 192
Ag 1, 14; 1 Tm 4, 14



  

Modlitwa

Modlitwa końcowa

Kochany Ojcze nasz niebiański, dziękujemy Ci za to, 
że doprowadziłeś nas aż do tej chwili i dajesz nam 
rozpocząć Zjazd. Dziękujemy, że pomimo dzielących 
nas odległości możemy mieć ze sobą społeczność. 
Prosimy Cię: udziel nam swego Ducha Świętego, aby 
to wieczorne spotkanie przyniosło Tobie chwałę, a nam 
pożytek. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.
Amen.



  

Wprowadzenie 

Grzegorz Żarnecki 
redaktor portalu Luteranie Konfesyjni

parafia E-A Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie



  

Luteranizm Konfesyjny

● Luteranizm – jeden z nurtów protestantyzmu, 
sięgający korzeniami 
XVI-wiecznej reformacji 
wittenberskiej. 

● Luteranizm konfesyjny: 
Księga Zgody z 1580 roku
wiernie objaśnia naukę Pisma Świętego. W skład 
Księgi Zgody wchodzą wybrane pisma XVI-wiecznych 
reformatorów oraz starożytne wyznania wiary: 
apostolskie, nicejsko-konstantynopolitańskie, 
atanazjańskie (Księgi Wyznaniowe). 



  

Księgi Wyznaniowe

1 AD 2020 AD

Wyznanie nicejsko-
konstantynopolitańskie

Wyznanie atanazjańskie

Wyznanie apostolskie

Mały Katechizm 
Duży Katechizm

Wyznanie Augsburskie
Obrona Wyznania Augsburskiego

Artykuły Szmalkaldzkie
Traktat o władzy i 
prymacie papieża

Formuła Zgody



  

Norma Wiary

Pismo Święte

Nadrzędna norma 
wiary, tzw. norma 
normująca 
(norma normans).

>

Księgi Wyznaniowe
 
Podporządkowane 
Pismu Świętemu, tzw. 
normy unormowane 
(norma normata).



  

Portal Luteranie Konfesyjni

● 2010 – Forum Konfesyjni
● 2011 – Rejestracja domeny konfesyjni.pl
● 2012 – Portal wpisany do rejestru dzienników i 

czasopism
● 2013 – Strona Luteranie Konfesyjni na Facebooku
● 2019 – Indeksowanie Google obejmuje stronę z 

artykułami (luteranie.konfesyjni.pl)
● 2020 – Pierwszy 

Zjazd Online



  

Plany na przyszłość

● Większy nacisk na publikowanie artykułów, niż 
prowadzenie Forum
– W szczególności tłumaczenie zagranicznych 

materiałów

● Zjazd w Warszawie
przełożony na jesień 2021

● Mile widziane zaangażowanie
nowych osób!
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