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Ks. Manfred Uglo, „Oto idą dni”, 
Wydawnictwo „Wao”, Dzięgielów 2016

Na obowiązujący w naszym Kościele III ąd 
perykop składają się fragmenty ewangelii oraz 
niewielka liba tekstów wyjętych ze Starego Te-
stamentu. Ewangelie są świadectwem o Jezusie 
Chrystusie, o Jego działalności i o nauce, dotyą-
cej Królestwa Bożego. W Chrystusie wypełnił się 
as i w Nim pyszło Królestwo Boże. Nakazują 
więc nam nieustannie pateć na naszego Pana 
i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, naśladować Go 
i postępować według Jego pykazania miłości. 
Teksty starotestamentowe zaś, zgodnie ze słowami 
samego Jezusa Chrystusa: „Badacie Pisma, bo są-
dzicie, że macie w nich żywot wieny; a one skła-
dają świadectwo o mnie” (J 5,39) – interpretujemy 
w świetle słów Jezusowej ewangelii, bowiem Je-
zus Chrystus jest centrum Pisma Świętego i zasadą 
hermeneutyną w interpretacji Biblii. 

Z powyższego wynika, że to Chrystus musi być 
w centrum kazania. Chociaż kazanie skierowane 
jest do łowieka, to jednak nie może być ono 
antropocentryne. Antropocentryzm w kazaniu 
jest zdradą Jezusa Chrystusa, pogwałceniem nie 
tylko reformacyjnej zasady: „jedynie Chrystus”, 
ale również zlekceważeniem reformacyjnych zasad 
interpretacji Pisma Świętego. ostoł Paweł pisał: 
„Biada mi, jeślibym ewangelii nie zwiastował” 
(1 Kor 9,16). Kaznodzieja zobowiązany jest do 
wskazywania na Chrystusa, bowiem On jest ży-
wym obrazem Boga i jedynym pośrednikiem mię-
dzy Bogiem a łowiekiem. Jest żywym centrum 
Pisma Świętego. Jak istnieje poteba wskazywania 
na ludzi, któy byli w peszłości zaynem nowe-
go myślenia, tak pede wszystkim niezbędne jest 
wskazywanie na Chrystusa, który około dwa tysią-

ce lat temu, jako Syn posłany pez Ojca, wskazał 
ludzkości drogę do Boga i uył miłości bliźniego. 
Syn posłany pez Ojca był między ludźmi i jako 
zmawychwstały Pan, jest między nami z nami. On 
nas umiłował i zbawił. Jan Stua Mill, angielski 
filozof, w XIX wieku pisał: „Istnieje ciągła poteba 
pypominania ludzkości, że niegdyś żył łowiek 
imieniem Sokrates. To prawda, ale jesze ważniej-
sze jest pypominanie ludziom, że łowiek imie-
niem Jezus stał niegdyś pośród nich”. Ten Człowiek 
staje ped nami zawsze, ilekroć głoszona jest Jego 
ewangelia, ilekroć za Janem Chcicielem wskazu-
jemy na Niego i mówimy: „Oto Baranek Boży, 
który gładzi gech świata” (J 1,29). 

Tytuł zbioru kazań pt. „Oto idą dni”, który odda-
jemy do rąk Czytelników, pochodzi z teksu biblijne-
go, peznaonego na 1. niedzielę adwentu (Jr 23,5). 
Prorok Jeremiasz zapowiedział nadejście asu, 
w którym Bóg dokona wielkiego, zbawiennego 
dzieła. Zapowiedź proroka wypełniła się w Jezusie 
Chrystusie. Od chwili wypełnienia Jeremiaszowej 
zapowiedzi nastał as łaski i zbawienia, as odno-
wionego związku między Bogiem a ludzkością.

Kazania w niniejszym zbioe zakońone są 
modlitwami, które pochodzą z terech ęści zbio-
ru modlitw pt. „Ped oaem Pańskim”, wyda-
nych w 1994 i 1995 roku. Dzięki temu Czytelnicy 
niniejszej postylli będą mieli żywą ołeność 
z wiernymi naszego Kościoła, zgromadzonymi na 
nabożeństwach, bowiem modlitwy te zmawiane 
są w kościołach w asie liturgii. 

„Szlakiem pamiątek reformacji w Parai 
Ewangelicko - Augsburskiej w Jawou”.

Pewodnik po zabytkowych miejscach na te-
renie parafii wydany z okazji 500 lat Reformacji 
staraniem Polskiego Towaystwa Ewangelickie-
go w Jawou.


