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Liturgia w protestantyzmie
Protestantyzm niemalże w genach ma zapisaną bardzo oszczędną liturgię, przez tę
ambicję, aby realizować chrześcijańskie życie głównie skoncentrowane na takim
osobistym podążaniu za Jezusem Chrystusem. Wszelkiego rodzaju religijne obrzędy
są  takim  elementem  niepierwszoplanowym,  a  czasami  wręcz  trzecio  czy
czwartorzędnym. Natomiast są rzeczywiście w roku takie chwile, których trudno nie
wspomnieć,  które  bardzo  mocno  też  akcentuje  Boże  Słowo,  Nowy  Testament,
związane  chociażby  z  życiem,  narodzeniem,  śmiercią  naszego  Pana  Jezusa
Chrystusa i chyba takim centralnym punktem, który jakby wyznacza tę główną drogę
chrześcijaństwu, momentem, który zmienił raz na zawsze historię świata i historię
człowieka był Wielki Piątek, kiedy Jezus Chrystus umarł na krzyżu, przelewając swoją
krew i moc tej ofiary, potem moc zmartwychwstania trzeciego dnia, która do dzisiaj
zmienia  ludzi  na  całym świecie.  Więc  dzień  Wielkiego Piątku,  a  później  święto
Zmartwychwstania Pańskiego to taki moment obok którego trudno przejść obojętnie. I
również jako wspólnota spotykamy się po to, aby rozważać mękę naszego Pana,
szukać takiego przesłania na dzisiaj związanego z Jego śmiercią, a potem świętować
w Niedzielę  Wielkanocną,  czy  przypominać sobie  ten niezwykły  moment,  kiedy
kamień od grobu został odsunięty i ci, którzy przyszli namaścić swojego Pana, nie
znaleźli Go w grobie.
Z koszyczkiem wielkanocnym to już troszeczkę gorzej,  bo ta tradycja święcenia
pokarmów, jakby pokarmów szczególnego przeznaczenia, czy pokarmów które mają
szczególne  znaczenie  przez  to,  że  ktoś  odmówił  nad  nimi  jakąś  modlitwę,  czy
pokropił  ją  wodą  święconą,  jest  nam  daleka,  nie  widzimy  powodów  żeby  ją
praktykować. Z choinką to też różnie bywa. My zazwyczaj mamy choinkę, choć cała
ceremonia  związana  z  jej  ubieraniem też  nie  jest  bardzo  znacząca  i  właściwie
czasami podejmujemy tą decyzję - będziemy mieć choinkę, a może nie. Ona spełnia



rolę takiej wyłącznie dekoracji, ale te elementy się pojawiają, choć rzeczywiście nie
mają tego pierwszoplanowego znaczenia. Aktualnie święta to taki produkt troszeczkę
medialny też.
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