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Czym jest 
Kościół Odrodzenia?

Kościół Odrodzenia to założona przez 
Casimira de Viriesa grupa wyznaniowa 

erbeistów mająca swój początek w mieście 
Geldberg, nawiązująca w pewnym stopniu 

do starowierstwa lostyjskiego i wierzeń 
Zakonu Pomorskiego. Erbeizm jest religią 

henoteistyczną - najważniejszą rolę w 
panteonie odgrywa Erbes, stwórca 

Wszechświata i ludzi.



W co wierzą erbeiści?

Według erbeistów przed stworzeniem świata 
panował wszechogarniający mrok. Na początku 
Erbes stworzył światło, po czym rozdzielił je na 
dzienne i nocne. Następnie uformował Pollin 

wraz z wszystkimi planetami i tchnął w go życie 
stwarzając człowieka i wszelkie żyjące na 

planecie istoty. Po stworzeniu świata pozostawił 
go w rękach ludzi i bogów. 

 
Każdy człowiek posiada ukrytą wewnątrz siebie 
wiedzę duchową ofiarowaną mu przez bogów. 
Stwórca dokładnie co 55 lat ujawnia ją jednej z 

rodzących się inteligentnych istot, która po 
śmierci staje się jednym z bogów 

współrządzących prawami natury. Często takie 
osoby stają się przywódcami religijnymi wśród 

ludzi. Żadne bóstwo prócz Erbesa nie jest 
doskonałe, jak pomiędzy ludźmi, tak między 

bogami zdarzają się wojny, których skutki ludzie 
odczuwają w postaci kataklizmów naturalnych. 



5 epok historii ludzkości
Erbeiści wierzą, że istnieje 5 wielkich epok w 

historii świata. W pierwszej ludzie żyli w całkowitej 
zgodzie i harmonii ze Stwórcą, fizycznie obecnym 

na świecie. Jednak jednego z bogów ogarnęła żądza 
władzy i potęgi takiej, jaką posiada Erbes; tak 

narodziło się zło, pojawiła się śmierć, choroby i 
mrok. Rozpoczęła się epoka druga. Był to czas 
gwałtowny i porywczy, ale nie zbrodniczy, jak 

epoka trzecia, w której obecnie żyjemy. Po epoce 
trzeciej nastać ma epoka czwarta, zwana 

również epoką odrodzenia. Będzie ona podobna do 
epoki drugiej, a kiedy złe siły rządzące światem 
zostaną ostatecznie pokonane, nastanie epoka 

piąta. Erbes ponownie zstąpi na świat i przywróci 
prawowity porządek, osądzając postępujących 

wbrew niemu. 
 

Członkowie Kościoła Odrodzenia uważają również, 
iż obecny moment dziejowy jest przełomowy 

dla Mikroświata, a głoszenie prawdziwej wiary 
może przyspieszyć nadejście nowej epoki, kiedy 
wszyscy ludzie odkryją swą prawdziwą naturę. 



Co dzieje się z 
człowiekiem po śmierci?
Jeśli chodzi o poglądy na życie pozagrobowe, 

erbeiści wierzą, iż po śmierci sprawiedliwi udają się 
do świata zwanego Ethberią, gdzie oczekują 
na nadejście piątej epoki. Świat ten jest pod 

pewnymi względami podobny do świata żywych, 
pozbawiony jest jednak większości nieszczęść, jakie 

spotykają w nim ludzi. Niektórzy obdarzeni są 
zdolnością komunikowania się z duchami zmarłych 

w Ethberii poprzez rytuały spirytystyczne, jakie 
niekiedy odprawiane są przez erbeickich kapłanów. 

Dusza niesprawiedliwych natomiast umiera 
na wieki wraz z ciałem.



O zwyczajach i obrzędach
Wśród wyznawców erbeizmu ważna jest również 

walka i swego rodzaju kult siły danej ludziom przez 
bogów. Częste są pojedynki w obronie honoru oraz 

turnieje organizowane pod patronatem bogów. 
Zdarzają się także przypadki stosowania pojedynku 

jako sądu bożego. Oprócz tego erbeistów 
charakteryzuje silne przywiązanie do monarchii jako 
formy rządów, w której władza dynastii pochodzi od 

samych bogów. 
 

Najczęstszą praktyką religijną erbeistów jest 
modlitwa do bogów (samotna lub w Domach 

Modlitwy) oraz "oczyszczenie", polegające zwykle na 
symbolicznym obmyciu się poświęconą wcześniej 
przez kapłana wodą. Co dwa tygodnie w Domach 

Zgromadzeń erbeistów wygłaszane są kazania 
połączone ze śpiewaniem pieśni religijnych. 

Najważniejsze święta przypadają na 20 grudnia 
(Nowy Rok), 21 maja (Dzień Stworzenia), 14 sierpnia 

(Święto Wiecznej Wojny) i 8 listopada (Święto 
Przodków). 
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