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Polecane poniżej linki do określonych pozycji mają na celu przedstawienie szerszego kontekstu
omawianych przez nas zagadnień dotyczących zarówno biblijnych prawd wiary, jak i historii
chrześcijaństwa. Takie strony jak: Teologia dla początkujących, Luteranie czy Religioznawstwo… mają
charakter poznawczy i edukacyjny. Za ich pośrednictwem nie tylko można zapoznać się bezpośrednio
z niektórymi tekstami źródłowymi dotyczącymi historii i doktryny chrześcijańskiej, ale i porównać ich treść
ze sobą. Tym bardziej, że ich autorzy reprezentują zupełnie inne środowiska ideowe i z innej też
perspektywy wypowiadają się na określone tematy. Teologia dla początkujących została zredagowana
przez środowisko baptystyczne, zatem przez ludzi odrodzonych duchowo i nurt protestantyzmu tzw.
„drugiej reformacji”, zaś autorzy Luteran są przedstawicielami środowisk ewangelickich reprezentujących
wspólnoty nawiązujące do tzw. „pierwszej reformacji”. Religioznawstwo… jest natomiast stroną
pozakościelną i ponadwyznaniową, podejmuje zagadnienia religijne z perspektywy laika, osoby
niezaangażowanej religijnie, co nie znaczy, że w ogóle obojętnej. Na stronie Teologia dla początkujących
znajduje się sporo informacji teologicznych i historycznych, dotyczących wspólnot ewangelicznych
i baptystycznych w Polsce. Autorzy strony udostępnili historyczne wyznania wiary głównych wyznań
protestanckich w Europie. Luteranie na swej stronie udostępnili obszerne fragmenty dzieł Marcina Lutra
i jego kazania. Trudno wypowiadać się sensownie o reformacji czy protestantyzmie w ogóle bez ich choć
pobieżnej znajomości. Jako uzupełnienie do strony Luteranie umieściliśmy linki do trzech archiwalnych
artykułów z „Myśli Protestanckiej” – kwartalnika już nieistniejącego. Autorzy tych udostępnionych
publikacji ukazują istotę protestantyzmu w ogóle, ale też protestantyzmu w Polsce. W artykule Ewangelicy
w życiu narodu polskiego Krzysztof R. Mazurski przypomina znaczenie i rolę polskich protestantów dla
kultury polskiej, a także ich udział w walce o niepodległość naszego kraju. Odnośnik do artykułu Nurt
zielonoświątkowy w Beskidzie Niskim ma na celu uzupełnienie informacji umieszczonych na naszej stronie
w tym temacie.

1. Biblia
2. Katechizm Kościoła Katolickiego
3. Luteranie – pisma M. Lutra
4. Religioznawstwo, ﬁlozoﬁa, deﬁnicje, zagadnienia religijne, wspólnoty wyznaniowe
5. Linki do artykułów:
Nurt zielonoświątkowy w Beskidzie Niskim
6. Linki do reﬂeksyjnych utworów muzycznych:
Przepowiednia Jana Chrzciciela (Kaczmarski)
Luter (Kaczmarski)
Według Gombrowicza Narodu Obrażanie (Kaczmarski)
Źródło wszelkiego zła (Kaczmarski)
Trzy Siostry Miłość, Wiara, Nadzieja (Okudżawa)
Trzy miłości (Okudżawa)
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Modlitwa (Okudżawa)
Modlitwa (Nalepa)
Modlitwa III Pozwól Mi (Dżem)
Przyjaciel (Wysocki, wyk. Baka)
Lucy Phere (T-Love)
7. Filmy dotyczące pierwotnego chrześcijaństwa:
Film z cyklu Rzym bez tajemnic – Chrześcijaństwo (informacje nt. ﬁlmu [1])
Film z cyklu Biblia pod lupą – Pierwsi chrześcijanie (informacje nt. ﬁlmu [2])
8. Linki do stron z kazaniami, artykułami i literaturą chrześcijańską [3]
http://www.literatura.hg.pl
http://chlebznieba.pl/
9. W celu uzmysłowienia naszym czytelnikom obecności na przestrzeni historii
i we współczesnym chrześcijaństwie powszechnego Kościoła mistycznego, wyrażającego się
w artykułowaniu biblijnych prawd wiary, jak i niezmienność i trwałość właściwego,
nieuwarunkowanego wyznaniowo odczytywania podstawowych prawd wiary zawartych
w Biblii, zachęcamy do zapoznania się ze świadectwem i wykładem byłego jezuity Fabiana
Błaszkiewicza. Zapewne wszyscy, w tej wielości wyznaniowej, zanim dojdziemy do pełnego
poznania w poszukiwaniu biblijnej prawdy wiary, wielu uchybień się dopuszczamy (Jak. 3:2).
Jednak takie świadectwa uzmysławiają nam i wszystkim ludziom dobrej woli,
że nie tylko do nas samych słowo doszło i nie tylko od nas wychodzi (1Kor. 14:36), jak i to,
że nie ma innej ewangelii, są tylko ludzie, którzy ją przekręcają (Gal. 1:6-9):
Fabian Błaszkiewicz: Mój powrót do Dziejów Apostolskich
Fabian Błaszkiewicz: Jak Spotkać Boga Przez Czytanie Biblii?
10. Link do zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, gdzie można zapoznać się z wieloma
historycznymi numerami czasopisma
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