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Rozmowy między reformowanymi i luteranami w U SA
Na początku br. mają się rozpocząć rczmawy w USA pomię
dzy, przedstawicielami większych Kościołów reformowanych i l a 
terańskich na tematy teologiczne. Pierwszym celem tych rozmów
nie będzie sprawa wspólnoty ambony czy interkomunii, nie mó
wiąc już o połączeniu, lecz stwierdzenie, co właściwie łączy
i dzieli oba Kościoły reformacyjne, w jakim stopniu downe róż
nice „stanowią dziś jeszcze przeszkodę do porozumienia” . In i
cjatywa rozmów wyszła z biura Światowego Związku Refor
mowanego. Amerykańska Rada Luterańska wyraziła zgodę m
rozpoczęcie dyskusji. Także Światowy Związek Luterański w y 
powiedział się pozytywnie o tym planie. W rozmowach weźmie
udział 16 teologów, po 6 z każdej strony, poza tym 2 przedsta
wicieli Kościoła luterańskiego synodu Missouri i 2 przedstawi
cieli Kościołów reformowanych, które to Kościoły nie należą do
Światowych Związków. Porządek dzienny obrad został już uzgo
dniony.

Religie w Japonii
W Tokio ukazał się rocznik statystyczny, dotyczący wyznań
religijnych w Japonii, a wydany przez ministerstwo wychowania
publicznego. Dane dotyczą roku 1960. Z opublikowanych cyfr
wynika, że 78 milionów ludzi wyznaje szintoizm, 50 milionów
buddyzm, 641 tysięcy chrystianizm, a zgórą 4 miliony do innych
pomniejszych wyznań i denominacji. Suma wszystkich wierzą
cych ok. 133 miliony wskazuje, że przeszło 40 milionów Japoń
czyków przyznaje się jednocześnie do więcej niż jednej religii.
Stosunek Japończyków do religii w niczym nie przypomina na
szego. Większość przyznaje się do szintoizmu, ale zarazem pod
kreśla swą przynależność do buddyzmu i nie widzi nic zdroż
nego we wspólnym obchodzeniu Bożego Narodzenia z chrześci
janami. W szintoizmie i buddyzmie japońskim bardzo czynne są
ruchy synkretystyczne.

Broszura o I Ogólnochrześcijańskim Zgromadzeniu
Pokojowym
Przed kilku tygodniami ukazała się w Pradze obszerna bro
szura w wersji niemieckiej o I Ogólnochrześcijańskim Zgroma
dzeniu Pokojowym w Pradze. Na 200 stronicach tekstu znajdu
jemy najważniejsze materiały tej konferencji. Słowo wstępne
napisał prezydent chrześcijańskiego ruchu pokojowego, prof. Dr
J. L. Hromadka. Po przemówieniu inauguracyjnym Dr Hajka
i kazaniu prof. Dr Vogla znajdujemy pełny tekst głównego refe
ratu prof. Hromadki oraz wszystkie koreferaty. Uchwalone na
zgromadzeniu w Pradze orędzia oraz sprawozdania z działalności
poszczególnych komisji i kazanie biskupa Ting, wygłoszone na
nabożeństwie ekumenicznym w kaplicy betlejemskiej, zamykają
ten niewątpliwie interesujący dokument.
Broszurę nabyć można w Polskiej Radzie Ekumenicznej,
Warszawa, Świerczewskiego 76a.

W kilku
w i e r s z a ch
— Agencja prasowa TASS do| niosła, że premier Chruszczów w y | słał telegram gratulacyjny Janowi
j X X III z okazji jego 80-tej rocznicy
urodzin. Papież ze swej strony po
dziękował premiercwi ZSRR.

*
— Mahometanie, mający w K o
penhadze 40, w Szwecji 23, i w N or
wegii 9 .wyznawców, zamierzają w
najbliższym czasie wybudować w
Kopenhadze meczet. Koran został
przetłumaczony na język duński.
— W Mon tal to — Dora w Pie
moncie na skutek nieporozumień z.
władzami1 kościelnymi 1000 katoli
ków wystąpiło z Kościoła rzymsko-katolickiego i utworzyło parafię
prawosławną, podległą pa try jar cha
łowi w Moskwie. Ostatnio położonokamień węgielny pod nowy kościół.
W uroczystości wzięli m. inn. udział
przejMawiciele Kościoła Waldensów
i ^pPfodystów we Włoszech.

* .
— Ludność
protestancka
w
Szwajcarii spadła w ostatnich latach
do 52,6()/o, zaś katolicka wzrosła do45,5 %. Przyczyna tego zjawiska leży
przedewszystkim
w
napływie sił
roboczych
z
zagranicy,
główniez Włoch.
I
*
— Światowej
sławy astronom
I a;ngielslkiii Bernard Lowell, dyrektor
radioteleskopu Jodrel
Bank, jest
I wierzącym
chrześcijaninem.
Pełni
I on honorowo funkcję organisty w
małej parafii ewangelickiiej w pół
nocnej Anglii.

*
— Zeszłoroczną pokojową nag
rodę Nobla otrzymał znany działacz
murzyński z Południowej Afryki
Albert Luthuli> chrześcijanin, który
od wielu lat środkami pokojowymi
zwalćza „apartheid“ i propaguje
zgodne współżycie ludności murzy
ńskiej z białą.

*

— Liczba luteran na świecie
wzrosła w r. 1961 do 72i 588 559 Ir. 1930:
71 1Cl 780/. Okrągło 50 milionów na
leży do Światowego Związku Lute
rańskiego.

*
— Jesionią ubiegłego roku synod
generalny Kościoła Czechosłowac
kiego' wybrał nowego patryjarchę w
osobie
dotychczasowego
biskupa
Pragi Dr Mirosława Nowaka.

*
— W późnych godzinach w ie
czornych dnia 23 grudnia spłonął w
Chyliicach Dom Starców, prow a
dzony przez parafię św. Trójcy w
Warszaiwe. Spośród pensjonariuszy
ofiar w ludziach nie było.
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NASZA PRZYSZŁOŚĆ
„Noioych niebios i nowej ziemi oczekujemy, io
których sprawiedliwość mieszkayy ( I I Piotra 3,13).

dzisiejszy, należy do pokolenia scep
Człowiek
tyków. Zwłaszcza wśród młodych spotyka

my się często z nieufnym wyrażeniem: wątpię.
A le i my starsi jesteśmy mniej lub więcej zara
żeni sceptycyzmem i nieufnością. Co nam za
chwalają jako wspaniałą przyszłość — do tego
odnosimy się z pewną rezerwą i niedowierza
niem. Nie jesteśmy skłonni zaufać obietnicomi,
które mają się spełnić w niedalekiej przyszłości.
Wiara chrześcijańska jest także sceptyczna,
nieufna. Chociaż świat jest dla nas tworem Bo
ga, choć wiemy, że On kieruje tym światem,
jednakże jesteśmy nieufni, albowiem w świę
cie za dużo jest rzeczy, które nie są w zgodzie
z wolą Bożą. Głód, nędza, choroby, śmierć, w oj
na i niebezpieczeństwo woj
ny — któż śmiałby za to
uczynić
odpowiedzialnym
Boga? Gdzieś na dalekim
świecie nieomal co godzinę
umiera człowiek z głodu; lot
nicy niosący ofiarną pomoc
swoim czarnym braciom zo
stają w podstępny sposób ze
strzeleni, a czarni bohaterzy
walczący o wolność zostają
zamordowani; mija rok po
roku, a wielkie mocarstwa
wciąż jeszcze nie doszły do
porozumienia w sprawie za
przestania prób nuklearnych.
Podobne wydarzenia z pew
nością nie odpowiadają woli
Bożej.

cudowną przemianę i przekształcenie obecnych
stosunków? Ale i wobec zapowiedzianego „ ty
siącletniego państwau jesteśmy pesymistami.
Czy ta nieufność chrześcijan jest uzasadniona?
Czy też jest to jakaś chorobliwa mania u pew
nych ludzi, którzy współzawodnicząc zachwala
ją własną firmę, a innych z błotem mieszają?
Chrześcijanin nie może być pesymistą nieza
dowolonym ze wszystkiego, tylko nie z siebie
samego. Jeżeli wobec dzisiejszego świata zacho
wuje się sceptycznie, wynika to z tego, że pa
trzy trzeźwo na rzeczywistość i nie oddaje się
złudzeniom. Co więcej, wie o innym, doskona
łym, boskim świecie. Nie marzy o nim jako
o świecie nierealnym i nieosiągalnym. Nie wy

Czy w tej sytuacji moż
na się dziwić, jeżeli coraz to
inne czynione są próby spro
wadzenia na ziemię nowego
świata i nowych czasów przez
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prawia się jak Kolumb na poszukiwanie innego
świata. Ten nowy świat jest mu po prostu zna
ny. Jezus Chrystus w swoim życiu i śmierci,
w swojej bezgranicznej ufności i bezwzględnym
posłuszeństwie Ojcu niebieskiemu, w swojej
niezmierzonej miłości i niezgłębionym miłosier
dziu dla wszystkich ludzi odsłonił nam ten no
wy świat, w którym nie ma już głodu i nędzy,
choroby i nieszczęścia. Jezus Chrystus przez
swoje zwycięskie zmartwychwstanie przełamał
bramę śmierci i udostępnił nam wejście do no
wego świata. Sprzeczność pomiędzy Bogiem a
Jego stworzeniem została usunięta. Bóg jeszcze
raz będzie twórczym i urzeczywistni w pełni
nowy świat, w którym nie ma żadnego rozdzwięku. Charakterystyczną cechą życia w no
wym świecie będzie sprawiedliwość Boża. Bóg
i Jego lud będą żyli obok siebie bez żelaznej
kurtyny naszej niesprawiedliwości, naszej py
chy i naszego sprzeciwiania się woli Bożej.
Skończy się przez to wszelka nędza ludzka. Bę
dziemy oglądali Boga. Nieufność i zwątpienie
będą wykluczone.
Z końcem naszego świata nadejdzie sąd. Bóg
się z nami rozliczy, jesteśmy bowiem za życie
swoje odpowiedzialni. Bóg nas zapyta, czy i jak
korzystaliśmy z Jego amnestii, czy też trwa
liśmy w oporze względem Niego.
Kiedy to wszystko nastąpi? Tego nikt nie
wie. Bywają zawsze ludzie, którzy jakby zasia
dali w radzie Bożej i mieli w tej sprawie bez
pośrednie informacje od Boga. Ścisły termin
jest nam zgoła nieznany, gdyż nikt nie może
zajrzeć do terminarza Bożego. Jedno tylko wie
my: Nowy świat rozpocznie się od ponownego
wystąpienia Jezusa Chrystusa. Dla wierzących
oczekiwanie to nie jest ani fantazją, ani tanim
pocieszeniem wobec niepewności dzisiejszej na
lepszą przyszłość pozagrobową. Nie mamy wy

obrażenia o lepszej przyszłości, ale wiemy, że
ona do Niego należy, że Bóg będzie miał ostat
nie słowo. W przyszłości Bóg będzie tym sa
mym, jakim jest już obecnie: Stwórcą, Sędzią,
Oswobodzicielem, Dawcą życia, Zwycięzcą
śmierci. Z tego powodu mamy uzasadnioną na
dzieję i nie lękamy się przyszłości. Dlatego cie
szymy się na Boga i na ten nowy świat. Wie
dząc o nowym świecie, mówimy o naszym świe
cie jako o „świecie przemijającym“ . Żaden
przyrodnik nie może nam tego powiedzieć. Cho
ciaż śmierć panuje na tym świecie, choć przy
roda wykazuje ciągłe przemiany, nie możemy
z niej wyczytać przemijania naszego świata.
Wiemy o tym tylko ze Słowa Bożego. Słowa
Boże i nasza wiara — to jedyny pomost łą
czący nas z nowym światem.
Wiara obrała sobie za cel nowy świat. Nie
znaczy to, że jesteśmy wolni od obowiązków
i zadań wobec świata przemijającego. Nie mo
żemy biernie i gnuśnie oczekiwać przyszłości
Chrystusowej. Jesteśmy „solą tej ziemi“ i po
dobnie jak sam Chrystus „światłością świata“ .
Stawia nas to wobec ogromnego, nie kończą
cego się zadania, daleko trudniejszego niż „czy
nienie sobie ziemi poddaną“ . Zadanie to wy
pełniamy nie tyle wyposażeni mądrością i zdol
nościami, ile wiarą w Boga i miłością do czło
wieka.
Mając nadzieję na ujrzenie nowego światay
spoglądamy inaczej na niejedną rzecz współ
czesnego świata. Nastawieni na nowy śioiat,
nie możemy być w stu procentach zadowoleni
z tego świata. Idziemy przez świat z otwartymi
oczyma, nie czując się jednakże jak u siebie
w domu, nie ufając zupełnie gwarancjom tego
świata. Czynni wobec świata zgodnie z wolą
Bożą, ufni wobec Boga w Jezusie Chrystusie —
oto postawa chrześcijanina.

FR A N C IS ZE K L IP IŃ S K I

MÓJ BÓG
M ój Bóg ma posąg rzeźbiony z światłości,
z niebiosów i wieczności,
M ój Bóg jest prawdą wieczną i ostatecznym
słowem,
a Jego ziarna wiary
rosną słońcem i gwiazdami,
żywiąc cały świat idący ku Niemu.
M ój Bóg nie żąda zemsty, ni krwawej ofiary,
wawrzynem światła wieńczy jasne dusze
spalone cierpienia ogniem,
co utraciły ofiarą ciemny grzech.
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M ój Bóg harfą na moim sercu stoi,
która gra dla naszego zbawienia
wieczności wiekuistej hymny
i nieskończoną radość dla rosnącej chwały,
która w przyszłości się ziści.
M ój Bóg po głowach obcych bogów kroczy:
światłość żywiąca dusze,
łagodząc ziemskie nienawiści,
równając krzywy los —
dłutem wiary,
M ój Bóg, to posąg rzeźbiony z światłości
jest radością naszej wieczności.

KS. JA N N IE W IE C ZE R ZA Ł

I I I Zgromadzenie Światowej Rady Kościołów
w New Delhi
rudne zadanie ma każdy, kto pragnie dać
dokładny obraz pracy i wyników I II Zgro
madzenia Światowej Rady Kościołów w New
Delhi. Bogactwo materiałów i szerokość tema
tów przybrane w formę stosów papieru naka
zują jak najdalej idącą ostrożność w wyborze
tego co najistotniejsze i najważniejsze. Żaden
zresztą, najlepszy nawet artykuł sprawozdaw
czy, mający na celu ogólne poinformowanie
czytelnika, nie jest w stanie oddać klimatu
i podskórnych nieraz nurtów, które choć nie
określone mają przecież swoje znaczenie. Wie
lu czytelników, interesujących się Indiami,
krajem baśni i powieści, pragnęłoby być może
usłyszeć coś o tym jak wygląda naprawdę ta
ziemia Kiplinga i tajemniczych puszcz, jak ży
ją je j mieszkańcy, jak wierzą i ku czemu dążą,
idąc za wskazaniami swego wielkiego rodaka
Gandhiego i jego ucznia Nehru. Nie sposób po
wiedzieć o tym na kilku szpaltach pisma. Może
o tym kiedy indziej, a dziś zwrócimy naszą
uwagę na zagadnienia i sprawy, które poru
szały umysły i serca wielu milionów chrze
ścijan, zrzeszonych w Światowej Radzie K o
ściołów, u nas znanej pod mianem Światowej
Rady Ekumenicznej. W obliczu mającego się
odbyć wkrótce drugiego Soboru Watykańskie
go Kościoła Rzymsko-Katolickiego, I I I Zgro
madzenie Światowej Rady Kościołów nabrało
specjalnego znaczenia. Niektórzy pragnęliby
w nim widzieć odpowiednik tendencji unifika
cyjnych strony nierzymskiego chrześcijaństwa,
inni antagonistyczny instrument, inni wresz
cie drogę uniformizmu szczególnie obcą dla
obozu protestanckiego. Żadna z tych tendencji
nie da się zidentyfikować z nurtem ożywiają
cym ten wielki kongres. Jeśli temat Zgroma
dzenia brzmiał: „Jezus Chrystus światłością
świata<(, a trzy główne zagadnienia dotyczyły
jedności, służby i świadectwa, to w wyniku, re
zultat narad trzytygodniowej prawie-że kon
ferencji ująć by można krótko w zdaniu: K o
ściół chrześcijański swą służbą w świecie świad
czy o Chrystusie. Jak owa służba ma wyglą
dać, do czego przez swą wiarę jesteśmy zobo
wiązani, w jaki sposób mamy dawać świa
dectwo o światłości Chrystusowej, jakie prak
tyczne wnioski mamy wyciągnąć z naśladowa
nia Chrystusa — oto pytania, na które stara
no się dać odpowiedź.
W poniższym sprawozdaniu z konieczności
musimy się ograniczyć do szkicowego przedsta
wienia przebiegu Zgromadzenia i podkreślenia
niektórych charakterystycznych momentów.

Pełne teksty referatów, ze względu na ich waż
ną treść i konieczność przestudiowania, win
ny się stać w przyszłości podstawą do przemy
śleń w każdym kościele. Polska Rada Ekume
niczna postara się w niedalekiej przyszłości
uprzystępnić je wszystkim kościołom człon
kowskim.
Na początek kilka uwag ogólnych. Jak sa
ma nazwa wskazuje Zgromadzenie w New
Delhi było trzecim tego rodzaju w dziejach
Światowej Rady Ekumenicznej. Pierwsze od
było się w Amsterdamie w 1948 r., drugie w
Evanston w 1954 r. Jedno więc w Europie, na
stępne w Ameryce, ostatnie zaś w Azji. Czwar
te, przewidziane za 6 lub 7 lat prawdopodob
nie w Afryce w Addis Abebie.

Polska delegacja na I I I Zgromadzenie S.R.K.

Prezydium I I I Zgromadzenia S.R.K.

W I II Zgromadzeniu brało udział ok. 1400
uczestników. Pośród nich znajdowali się w licz
bie ok. 600 osób oficjalni przedstawiciele
198 kościołów członkowskich, kilkuset obserwa
torów, bratnich delegatów, przedstawicieli mło
dzieży, dziennikarzy i personelu wraz z tłu
maczami. Oprócz tego jako obserwatorzy
uczestniczyli oficjalni przedstawiciele waty
kańskiego Sekretariatu dla Jedności Chrześ
cijan, a mianowicie: prof. Jan Groot z Holan
dii, pater M. J. Le Guillou z Paryża, pater
Edward Duff z Missouri, oraz dwaj teolodzy
z Indii. Obecność przedstawicieli Watykanu
określa się jako oznakę zmiany dotychczaso
wego stanowiska Rzymu w stosunku do Rady
Ekumenicznej i chęć nawiązania kontaktu z tą
organizacją, reprezentującą w tej chwili rów
ną prawie że liczbę wyznawców co i kościół
rzymski. Obrady toczyły się w zasadzie w
trzech głównych językach tzn. po angielsku,
niemiecku i francusku. Każdy z uczestników
dzięki zastosowaniu technicznych urządzeń
mógł słuchać wszystkich wykładów i dyskusję
w jednym z wyżej podanych języków. Również
Rosjanie przywieźli z sobą własnych tłumaczy
i słuchali przemówień w tymże języku. Zgro
madzenie odbywało swoje obrady w zbudowa
nym przez UNESCO specjalnie dla Indii na
cele konferencyjne wspaniałym budynku p.n.
Vigyan Bhavan, dysponującym wielką salą
i dziesiątkami sal mniejszych. *)
Każdy dzień konferencji rozpoczynał się
nabożeństwem, które — poza specjalnymi wiel
kimi nabożeństwami odbywały się w salach
konferencyjnych. Dla sekcji „Jedność“ prowa
dził nabożeństwa prof. Paul Minear z USA,
* Ilustracja na okładce przedstawia salę obrad i wiel
ki namiot Shamiana w czasie pierwszego nabo
żeństwa
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dla sekcji „Świadectwo“ dr Martin Niemoeller
i dla sekcji „Służba“ ks. Paul Varghese z sy
ryjskiego kościoła ortodoksyjnego w Indii.
Obradom przewodniczyli prezydenci S.R.K.:
Metropolita Juhanon Mar Thoma, Dr. Christian
Baeta, biskup S. U. Barbieri, biskup Dr Otto
Dibelius, arcybiskup Iakovos i biskup Henry
Knox Sherill. Obok nich w prezydium zasiadał
generalny sekretarz Światowej Rady Kościołów
ks. dr W. A. Visser9t Hooft i ks. dr Franklin
Clark Fry, przewodniczący Centralnego K om i
tetu. Procentowy podział uczestników według
kontynentów przedstawiał się następująco:
Europa 32%, Ameryka Północna 32%, Azja
20°/o, Afryka 7,5%, Australia 5,8% i Płd. Ame
ryka 2,7°/o. 275 korespondentów prasowych i radio-telewizyjnych przekazywało wiadomości do
całego świata.
Polska reprezentowana była przez 4 przed
stawicieli: ks. biskupa dr Andrzeja Wantulę,
ks. biskupa dr Maksymiliana Rodego, ks. sup.
Jana Niewieczerzała i ks. dr O. Znosko.

III Zgromadzenie Światowej Rady Kościo
łów w New Delhi wejdzie do historii ruchu
ekumenicznego jako jedno z największych wy
darzeń naszych czasów. Pod wielu względami
przerasta ono znaczeniem Zgromadzenie w A m 
sterdamie i Evanston. Dało ono impuls do dal
szej pracy w określonych kierunkach, wzmoc
nione zostało przez integrację międzynarodowej
Rady Misyjnej, poszerzone włączeniem się do
S.R.K. nowych, poważnych kościołów. Trudno
byłoby oczywiście dzisiaj przewidzieć jakie ten
fakt pociągnie za sobą następstwa w przyszło
ści. Sam fakt odbycia Zgromadzenia na terenie
Azji nie jest bez znaczenia. S.R.K. daje dowód,
że jej zainteresowanie rozciąga się na wszyst
kie kościoły, wszystkie kraje, wszystkie rasy
i kontynenty. Kościół chrześcijański stanowi
w Indii drobną cząstkę obywatelstwa, 95% mie
szkańców tego 430 milionowego narodu należy
do hinduizmu. Zgromadzenie będzie miało
wielkie znaczenie dla wszystkich kościołów
chrześcijańskich w Azji, które wykazują coraz
większą świadomość swej roli w dzisiejszym
świecie. Ogromny kontrast pod każdym wzglę
dem, rzucający się w oczy Europejczyka z jed
nej strony przepych wschodu, na drugiej zaś
stronie ogromna nędza mas nieodparcie na
suwają pytanie: co mogliby uczynić chrześcija
nie dla zmniejszenia niedoli i cierpienia tych
ludzi? Myślę też, że to właśnie zetknięcie się
wielu uczestników oko w oko z nagą prawdą
o życiu zaważyło w niejednym na treści i tonie
późniejszych uchwal, rezolucji i postanowień.
Już pierwsza sesja Zgromadzenia rozpoczę
ta uroczystym nabożeństwem dawała świadec
two powszechności i internacjonalizmu S.R.K.
Ponad 100 fotografów utrwalało na zdjęciach
malowniczą procesję, przeciągającą ze wspania
łego Vigyan Bhavan do pobliskiego olbrzymie
go namiotu p.n. Shamiana, w którym odbywa-

ly się główne nabożeństwa. Wielu uczestników
po raz pierwszy miało sposobność brania udzia
łu w nabożeństwie w takim „kościele“, którego
przewiewne ściany i w orientalne wzory bogato
zdobiony sufit z tkaniny dawały częściowo wy
obrażenie o odrębności zwyczajów i warunków
w jakich żyją i pracują chrześcijanie w różnych
częściach świata. Niezwykłe wrażenie sprawia
ły na wszystkich piękne hinduskie pieśni reli
gijne, śpiewane i grane przez chóry i zespoły
miejscowych zborów. Prosta liturgia i czytanie
Pisma św. odprawiane były wspólnie przez pre
zydentów Zgromadzenia i Hindusa, kazanie zaś
wygłosił pastor U Ba Hmyin z Burmy. Rów
nież zbiórka ofiar przeprowadzona była przez
młodych chrześcijan z całego świata. Przyznać
trzeba, że całość nabożeństwa charakteryzowa
ła skromność i powaga, która mimo woli kon
trastowała z bogactwem świątyń i kultu tego
wielkiego kraju.
Na początku obrad, obok sprawozdania gen.
sekretarza Ś.R.K. Dr Visser’t Hoofta, które dla
tego wielce zasłużonego dla ruchu ekumenicz
nego męża stanowiło coś w rodzaju ukorono
wania jego życiowego dzieła, wysunął się re
ferat prezydenta Międzynarodowej Rady M i
syjnej, biskupa Leslie Newbigina, organizacji
należącej do założycieli Ś.R.K., który przedsta
wił Zgromadzeniu powody i znaczenie faktu
przystąpienia M.R.M. do Światowej Rady Eku
menicznej. Zagadnienie misji i ewangelizacji
staje się odtąd nierozerwalną cząstką działal
ności Ekumenii. W tymże samym dniu nastąpiło
też przyjęcie M.R.M. do Ś.R.K. Bezpośrednio
potem drugi fakt, na który uczestnicy oczeki
wali z wielkim zainteresowaniem. Przyjęcie no
wych kościołów a wśród nich poza polskim, ru
muńskim i bułgarskim przede wszystkim ro
syjskiego Kościoła Prawosławnego. W głoso
waniu takim każdy kościół członkowski dyspo
nuje tylko jednym głosem. Niektórzy delegaci
byli zdziwieni, że głosowanie to nie było po
przedzone szerszą dyskusją. Ponieważ jednak
głosy oddawali w tym przypadku nie delegaci
jako tacy lecz kościoły, które zapewne już dłu
go przed New Delhi sprawę tę rozważały, nie
należy się dziwić. Niektóre kościoły skorzysta
ły z przysługującego im prawa uzasadnienia
swego stanowiska w głosowaniu. I tak np. wy
jaśniły swe negatywne stanowisko co do przy
jęcia niektórych kościołów Ortodoksyjny Koś
ciół emigracyjny z Płn. Ameryki i emigracyj
ny Kościół Reformowany zs Stanów Zjednoczo
nych. Głosujący za przyjęciem Patryarchatu
Moskiewskiego prof. Küppers z Bonn mówił
o pozytywnym stosunku Kościoła Starokatolic
kiego do Prawosławia. W równie pozytywnym
duchu przemawiał arcyb. Athenagoras z Tyatyry, który przekazał nowo przyjętym kościo
łom prawosławnym życzenia Patryarchatu Eku
menicznego z Konstantynopola, zaś prof. A livisatos uczynił to z ramienia Kościoła Prawo
sławnego w Grecji. W wyniku więc głosowania
wszystkie ubiegające się o członkostwo Kościoły
przytłaczającą większością głosów (przyjęty

może być kościół, który uzyska 2\3 wszystkich
głosów) zostały przyjęte do Światowej Rady
Kościołów. Wzruszającym momentem było, gdy
jeden z przedstawicieli nowoprzy jętych kościo
łów podszedł do stołu prezydialnego by z rąk
Prezydenta Zgromadzenia przyjąć odznakę
pełnoprawnego członka Zgromadzenia. Rosja
nie, Polacy, Bułgarzy, Rumuni, Afrykańczycy,
Południowi Amerykanie, — wszyscy oni byli
owacyjnie pozdrowieni i powitani przez
wszystkich obecnych.
W jednym przypadku — rzecz nie do po
myślenia przez liturgicznie nastawionych hie
rarchów — w imieniu nieobecnego męża-biskupa odznakę przyjęła jego żona obecna na obra
dach. W dniu następnym przewodniczący dele
gacji rosyjskiej, arcybiskup Nikodim odczytał
list patryarchy Moskwy i całej Rosji Aleksiusa
(zmarł 13.X II.1961 r.).
Na tym miejscu należy sobie uświadomić
znaczenie aktu przyjęcia owych 22 nowych ko
ściołów do Ś.R.K. Aczkolwiek uczestnictwo
kościołów w Ś.R.K. nie świadczy o jakiejkol
wiek unii łączącej wszystkie kościoły, to jed
nak przyjęcie Moskiewskiego Patryarchatu Pra
wosławnego posiada na tym tle niesłychanie
ważne znaczenie. Jest ono świadectwem ducha
ogarniającego świat chrześcijański pomimo
wszelkich różnic i pomimo politycznych i spo
łecznych komplikacji dzielących świat. Pośród
nowoprzy jętych kościołów znalazły się dwa po
łudniowo-amerykańskie o charakterze zielono
świątkowym. Oczywiście solidaryzują się i pod
pisują się pod bazą dogmatyczną obowiązującą
wszystkie kościoły ekumeniczne, a która to
baza opierająca się na wyraźnym trynitarnym
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ujęciu została w swej nowej formie przedsta
wiona również do przyjęcia i zatwierdzenia
Zgromadzeniu. Ta nowa baza, obowiązująca
odtąd stanowi ważny i zasadniczy element wia
ry S.R.K.
Ważnym drogowskazem dla całości prac
Zgromadzenia był zasadniczy referat, stanowią
cy zarazem jego hasło „Jezus Chrystus świa
tłością świata“ , wygłoszony przez biskupa D.
Notha z Drezna. Wskazał on na różne aspekty
życia chrześcijańskiego, w których przejawiać
się winna prawda o światłości, towarzyszącej
każdemu wiernemu wyznawcy działającemu
według nakazów Chrystusowych w świecie. Po
tym referacie nastąpiły sprawozdania Central
nego Komitetu (Dr Franklin C. Fry), oraz Wy
działu Finansowego (D r N .C. Blake).
Na szczególną uwagę zasługiwały w tym
początkowym stadium trzy referaty — glóiune
zagadnienia Zgromadzenia: jeden wygłoszony
przez Dr Paul D. Devomandana z Indii pt. „ We
zwani do świadectwa“ , drugi przez Japończyka
Dr Masao Takenaka pt. „Wezwani do służby
i trzeci przez Dr J. Sittlera z USA pt. „Wezwani
do jedności“ .
Wszystkie te referaty wskazywały na wiel
kie obowiązki jakie ciążą dzisiaj na chrześcija
ninie. Kościół, który dzisiaj ogranicza się w
swej pracy i służbie jedynie do swego zboru,
kościoła czy też kraju nie rozumie swego po
wołania, nie słyszy głosu Pana Kościoła. Refe
raty te, należy dodać, cechowała niezwykła
śmiałość i nowość ujęcia, które zyskiwały im
obok uznania również tu i ówdzie wyrażane
protesty. Świadczy to jednak o żywym pod
chodzeniu do zagadnień współczesnego chrześ
cijaństwa, które nie może stać w miejscu lecz
winno przemyśleć na nowo swoje zadanie.
Fakt ten potwierdza zarazem prawdę, że w spo
łeczności ekumenicznej jest miejsce na kon
frontację swobodną poglądów i dyskusję, która
zapładnia.
We wtorek dnia 22 listopada rozpoczęła się
praca w sekcjach, ustalonych według trzech
głównych referatów: Świadectwo, Służba, Jed-
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ność. Sekcje dzieliły się w dalszym ciągu na
komisje i komitety. Praca we wszystkich tych
grupach kierowana była przez wytrawnych
działaczy ekumenicznych ze wszystkich części
świata i kościołów i miała służyć za podstawę
do przygotowania materiałów i uchwał wymie
nionych wyżej sekcji. Komisji takich było 19,
m.in. np,: nominacyjna (ustalająca kandyda
tury do Centralnego Komitetu), programowa,
prasowa, szkoleniowa, wiary i ustroju, dla spraw
kościoła i społeczeństwa, misyjna, ewangeliza
cyjna, aktywności ekumenicznej, dla zagadnień
pracy wśród świeckich, młodzieżowa, dla spraw
pomocy międzykościelnej, spraw międzynaro
dowych, informacyjna itd.
Praca w tych grupach, w których ścierały
się niejednokrotnie poglądy na aktualne tema
ty dzisiejszego życia w konfrontacji z nakaza
mi wiary, była w wielu wypadkach niezwykle
interesująca i ożywiona. Nic dziwnego. Z tej
mozaiki ras, narodowości, kultur i tradycji oraz
warunków w jakich poszczególne kościoły pra
cują, wyłaniają się problemy i bolączki całego
świata. Zagadnienia wojny i pokoju, rasizmu,
broni nuklearnej, powstawanie nowych państw,
kolonializm, wolność religijna i wreszcie spra
wa Niemiec — to wszystko znalazło swój wy
raz w dyskusjach, które niekiedy dość ostre,
utrzymane jednak były w duchu. szczerości
i braterskiej woli wzajemnego zrozumienia.
W czasie jednego z wieczorów Zgromadze
nie wysłuchało przemówień na temat chrześci
jańskiego świadectwa świeckich. W tym trójglosie brali udział: Klaus Bismarck z Niemiec,
Hindus Mathew i Angielka M. Batten. Inny
znowu wieczór poświęcony był dwom refera
tom: Dr F. Nolde, dyrektor Wydziału dla Spraw
Międzynarodowych a zarazem delegat Świato
wej Rady Ekumenicznej przy ONZ oraz Sir
Francis Ibiam, generalny gubernator Wschod
niej Nigerii — Afrykańczyk mówili na temat
aktualnych zagadnień międzynarodowych. Fr.
Ibiam w swej wypowiedzi mówił o Afryce, o
swoim kraju, o niepowstrzymanym ruchu wy
zwoleńczym narodów tego czarnego kontynen
tu oraz o tym, że biali winni zmienić swój sto
sunek do wykorzystywanych i uciskanych lu
dów Afryki. „Dopóki pokój, porządek i spra
wiedliwość nie zapanująi zo Afryce — nie będ,zic pokoju w świecie“ , stwierdził z całą sta
nowczością.
Z równym zainteresowaniem spotkało się
mądre i pełne spokoju przemówienie arcybisku
pa Canterbury i Greka Nissiotisa, który przed
stawił w swym referacie stanowisko ortodoksji
w odniesieniu do sprawy jedności kościoła oraz
przemówienie przedstawiciela młodzieży F. P ot
tera. Ten ostatni z młodzieńczy werwą i nie
cierpliwością wskazywał na konieczność jak
najrychlejszego usunięcia wszelkich przeszkód
stojących na drodze wspólnoty komunijnej
wszystkich chrześcijan.
Prace w komisjach i publiczne wystąpienia
dawały niejednokrotnie okazję do stwierdzenia

jak poważny wkład w dzieło ekumeniczne wno
szą kościoły ortodoksyjne z jednej, młode zaś
kościoły afrykańskie i azjatyckie z drugiej stro
ny. Widać tu wyraźną ewolucję ortodoksyjnych
kościołów w kierunku chrześcijańskiej jedności
reprezentowanej przez Radę Ekumeniczną, tak
jak z drugiej strony Afrykańczycy i przedsta
wiciele A zji ciężko znoszą podział świata na
przeciwstawne sobie bloki. Czuje się tutaj wy
raźnie z jakim głębokim chrześcijańskim prze
konaniem, płynącym z żywego odczuwania wia
ry, podchodzą do przezwyciężania zła panują
cego w świecie. Niejednokrotnie słyszało się na
konferencji o tym, że nadchodzi chwila, kiedy
stare kościoły chrześcijańskie, zapatrzone w
swoje odziedziczone wartości pójdą po naukę
do swych niedawnych uczniów. „ Nie chcemy
słyszeć o jakiejkolwiek łączności z polityczny
mi blokami“ . Jesteśmy wolni, niezależni i ak
tywni. Wierzymy, że wiele naszych decyzji,
choć to się niektórym nie podoba, jest bardziej
chrześcijańskich aniżeli decyzje podejmowane
przez tak zwane chrześcijańskie państwa“ .
W dniu 30 listopada odbyły się wybory
Prezydium i członków Centralnego Komitetu
Światowej Rady Kościołów. Gremium to będzie
odtąd, w miejsce ustępującego obecnie, przez
przeciąg 6 lub 7 lat kierowniczym ciałem tej
organizacji. W myśl propozycji Komitetu N o
minacyjnego honorowym Prezydentem został
wybrany zasłużony, 85-letni pionier ekumenii
Dr J. H. Oldham z Anglii, faktycznymi zaś no
wymi Prezydentami Ś.R.K. zostali: arcybiskup
Canterbury Dr Ramsey (467 głosów), guberna
tor Wschodniej Nigerii, Sir Francis Ibiam
(412 gł.), prawosławny arcybiskup Płn. i Płd.
Ameryki Jakób (470 gł.), ks. dr David G. Moses
ze Zjedn. Kościoła Indii i Pakistanu (467 gł.),
prezydent Kościoła Hesji dr Martin Niemöller
(464 gł.) i Charles Parlin z Metody stycznego
Kościoła USA (471 gł.). Ilość głosów odnosi się
do 473 oddanych głosów ważnych przy 7 gło
sach nieważnych. Pośród nowych prezydentów
znajduje się 2 świeckich przedstawicieli kościo
łów. Bardzo ważny i znamienny jest fakt wy
boru do Prezydium dr M. Niemöllera, znanego
postępowego działacza kościelnego w Niem
czech, więźnia Hitlera, który w tym gronie jest
jedynym Europejczykiem z kontynentu.
Do 100-osobowego Komitetu Centralnego
weszło 2/3 nowych członków. Wśród nich zna
lazło się m.in. 5 przedstawicieli Patriarchatu
Moskiewskiego z arcyb. Nikodymem na czele,
prof. J. L. Hromadka z CSSR 2 z Węgier i
2 z Rumunii. Niestety, szanse dla przedstawi
ciela Polski, na którego typowany był ks. bp
Andrzej Wantuła, a który był sam członkiem
Komitetu Nominacyjnego nie zostały wykorzy
stane. Mamy jednak nadzieję ,że na następnym
Zgromadzeniu Polska będzie miała w Central
nym Komitecie swego reprezentanta. Wśród
członków Centr. Komitetu znajduje się 9 A fry-

kańczyków, 13 z Azji, 3 z Ameryki Łac.,
16 członków to świeccy a wśród nich 5 kobiet.
W
ostatnich
dniach
konferencyjnych
III Zgromadzenie przystąpiło do dyskusji i
przyjęcia sprawozdań trzech sekcji: świadec
two, służba, jedność. Dyskusja nad tymi spra
wozdaniami ze względu na brak czasu (na prze
ciążenie referatami i długość trwania Zgroma
dzenia narzekali wszyscy uczestnicy) tnoala
zwykle ok. 2 godzin. Trudno byłoby na tym
miejscu podać bodaj najważniejsze tezy refera
tów. Będziemy się starać przedstawić je przy
różnych okazjach w całości. Należałoby tutaj
jedynie zaznaczyć, że w dyskusjach i postano
wieniach swoich III Zgromadzenie dało wyraz
pragnieniu, by Światowa Rada Kościołów sta
ła się rzeczywistym i żywotnym instrumentem
i rzecznikiem chrześcijańskiej prawdy w świe
cie. To, że nie doszliśmy jeszcze do wspólnoty
komunijnej, ani też w niektórych zagadnieniach
nie znaleźliśmy wspólnego rozwiązania nie po
winno umniejszać znaczenia Zgromadzenia.
Ożywiona dyskusja, tocząca się na podstawie
sprawozdania sekcji „służba“ dotyczyła m.in.
zarówno zagadnień sprawiedliwości dla wszyst
kich ras, co znalazło swój wyraz w specjalnej
rezolucji, sprawy niestosowania przemocy w
załatwianiu trudnych spraw międzynarodo
wych, jak również spraw społecznych i niebez
pieczeństw, wynikających z kontrastów standartu życiowego.
Równie żywą wymianę zdań spowodowały
raporty wydziału studiów, misji i ewangeliza
cji, jak również wiary i ustroju, kościoła a spo
łeczeństwa. Bogaty materiał tutaj przedstawio
ny może stanowić na długi czas podstawę do
rozważań i studiów poszczególnych kościołów.
Musi on jednak być przygotowany do udostęp
nienia dla naszych kościołów.
W sprawozdaniu sekcji „wiara i ustrój“
wspomniano o nieoficjalnych rozmowach pro
wadzonych z kościołem rzymsko-katolickim.
Aczkolwiek zebrani nie negowali potrzeby wy
miany poglądów, to jednak niektórzy dyskutan
ci zwracali uwagę na to, ażeby uczestnicy tych
rozmów pamiętali o stosowanej praktyce kościo
ła rzymskiego w stosunku do innowierców choć
by w odniesieniu do małżeństw mieszanych.
Bardzo ważne znaczenie posiadało sprawo
zdanie komisji do Spraw Międzynarodowych.
Obejmowało ono palące zagadnienia polityczne
występujące na całym świecie. Członkowie
Praskiej Konferencji Pokojowej z zadowole
niem stwierdzili, że zawiera ono stwierdzenie
o pozytywnym wkładzie tej organizacji dla
sprawy pokoju w świecie. (Interesującym zja
wiskiem niewątpliwie był fakt, iż niektórzy
Niemcy ubolewali nad powierzchownym po
traktowaniem sprawy Berlina. Istotnie, w po
równaniu z całą gamą innych równie ważnych
problemów, sprawa ta nie stała się powodem
większej dyskusji). W związku z powyższym
sprawozdaniem przedłożone zostały Zgromadze
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niu 2 rezolucje odnoszące się do aktualnych
spraw politycznych. Jedna dotycząca znanych
wydarzeń w Angoli zawierała apel do rządu
portugalskiego o zaprzestanie eksterminacyjnej
polityki w tym kraju, druga zaś apel do rządów
ioszystkich państw o zaprzestanie zbrojeń i roz
wiązywanie problemów międzynarodowych dro
gą pokojową. Obydwie rezolucje wywołały dłu
gą a ożywioną dyskusję. Ostatnie godziny Zgro
madzenia poświęcone były przyjęciu ostatecz
nych wersji sprawozdań, które w późniejszym
czasie znajdą się w specjalnej książce.
Jeszcze jedna sprawa wywołała interesu
jącą wymianę zdań. Był to projekt „Poselstwa(C
III Zgromadzenia skierowanego do kościołów
i zborów. Tekst tego Poselstwa podajemy na
innym miejscu. Przedstawiła go zebranym jako
wynik pracy komisji Angielka p. dr Kathleen
Bliss. W prostych słowach jest tu ujęte wezwa
nie do jedności i służby w duchu Chrystuso
wym, do działania na rzecz międzynarodowego
pokoju, do działania chrześcijan również po
przez świeckie instancje, do tolerancji, sprawie
dliwości i braterstwa. M.in mówi się o tym, że
w świecie spotykamy się nie tylko z naszymi

bliźnimi, braćmi chrześcijanami, ale z braćmi,
których Chrystus szuka na drogach tego świata.
Jest to wezwanie do zborów, by nie koncen
trowały swej uwagi jedynie na swych własnych
sprawach lokalnych, ale miały oczy otwarte na
potrzeby świadectwa chrześcijańskiego na każ
dym miejscu w świecie.
Taki oto pokrótce był przebieg III Zgro
madzenia Światowej Rady Kościołów. Jego
znaczenie i doniosłość kościoły zrozumieją głę
biej poprzez studiowanie i przemyślenie peł
nych, wygłoszonych tam referatów i przemó
wień, charakteryzujących się niekiedy wizją
proroczą nowego, piękniejszego życia. Nie
wspomniałem tutaj o innych towarzyszących
Zgromadzeniu temu zjawiskach, jak obecność
i przemówienie premiera Jawaharlala Nehru,
uczestnictwie sławnego misjonarza Biłly Gra
hama, przyjęciu u wiceprezydenta Indii Radakrishnana, i wielu, wielu innych faktach, które
wymagają osobnego omówienia. Najważniejsze
bowiem jest to, iż wielka liczba przedstawicieli
chrześcijaństwa na nowo pragnie przypomnieć
sobie słowa Pana: „Jam jest światłość świata

Prem ier Nehru pozdrawia Ś.R»K,

a zaproszenie Prezydium Światowej Rady
Kościołów przybył w poniedziałek, dnia
4 grudnia 1961 r. na sesję III Zgromadzenia pre
mier hinduski Nehru. Żywiołowo powitany
przez zgromadzonych, darzony sympatią całego
świata, wybitny mąż stanu wygłosił przemówie
nie, które w streszczeniu podajemy.
Przemówienie, trwające 15 minut, było wciąż
przerywane głośnymi oklaskami, w szczególno
ści gdy powiedział, że „skorzystał ze sposobności
nie po to, aby wypowiedzieć parę pobożnych
komunałóiu, lecz aby wyrazić swobodnie nie
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które z swych myśli(e. W tym miejscu nawiązał
do swego przekonania, że drogą, na której mo
gą być rozwiązane obecne problemy światowe,
nie jest droga zimnej wojny, posługująca się ję 
zykiem wprawiającym innych w zdenerwowa
nie i wywołującym psychozę wojenną. To, co
zalecił, jest przyjęcie przyjaznego podejścia,
dzięki któremu drogą pokojową można osiągnąć
nawet zabezpieczenie żywotnych interesów
i zasad.
Większa część przemówienia premiera Ne
hru była poświęcona zastosowaniu środków
i metod pokojowych, ale podkreślił również
trudności, jakie ludzie, szczególnie mężowie
stanu i politycy demokratyczni napotykają na
tej drodze. Politycy — powiedział — muszą
częstokroć rewidować swoje poglądy, ażeby do
stosować je do poglądów mas; gdy się zbyt
odizolują od ludzi, to poczują się usunięci z wi
downi politycznej. Lecz nawet mimo to obo
wiązkiem polityków jest głosić wyraźnie swo
je opinie i przedstawiać ich treść ludziom.
Często zdarzało się, że kompromis spowodowa
ny był tym, iż politycy wybierali refleksje po
średnie.
Premier Nehru nie uważa, że kompromis
jest złą rzeczą, jeśli ktoś poświęca mniej ważne
sprawy a zatrzymuje swoje podstawowe zasa
dy, w które wierzy. Lecz stosowanie kompro
misów jest przeważnie śliską ścieżką i jest nie
bezpieczne, jeśli prowadzi do obalenia podstawowych zasad. Przywódcy religijni nie styka

ją się z tymi problemami. Trzymają się oni,
a w szczególności święci, mocno swoich poglą
dów i nawet ponoszą za nie męczeństwo, choć
również uważają niekiedy za konieczne wy
tworzyć wśród ludzi receptywność dla swoich
poglądów i wierzeń.
Premier Nehru wyraził uznanie dla Zgro
madzenia za zajęcie się ważnymi problemami
występującymi w nowoczesnym świecie. W isto
cie — nie wiadomo, jakby je można zignoro
wać. Kiedyś lękano się uwikłania w problemy
z powodu ich skomplikowania i dlatego sta
rano się ich często unikać. Mówca nawiązał tu
do swego pobytu w Genewie w 1938 r. gdy
cienie wojny majaczyły nad światem i Liga
Narodów wolała w tym momencie dyskuto
wać nad sprawą narkotyków. To nie był żaden
sposób radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
bo problemów nie możemy ignorować ani od
nich uciec. Musimy nieść świadectwo i wy
najdywać prawdę. Nehru jest pewien, że to,
co Światowa Rada Kościołów ma do powie
dzenia o problemach światowych będzie miało
poważne znaczenie.
Powracając do potrzeby przyjęcia metod
pokojowych, Nehru powiedział, że zimna woj
na jest metodą, która przez użycie zaogniają
cych słów, jedynie komplikuje problemy. Praw
dą jest, że politycy muszą być realistami i przy
gotowywać się do obrony swoich krajów, ale
nawet zabezpieczając podstawowe interesy po

winni to czynić pokojowo i po przyjacielsku.
Wymienił tu przykład Mahatmy Gandhiego,
który był mężem niewzruszonych zasad a jed
nak często pozyskiwał swych oponentów dzię
ki przyjacielskiemu podejściu.
Premier mówił także o wielkiej życzliwo
ści, jakiej doznał od ludzi w innych krajach
w czasie swoich wizyt. Było to dlatego, że lu
dzie ci utożsamiali go z dążeniem do pokoju.
Jeśli narody będą mogły działać w tym duchu,
to problemy będą łatwiejsze do rozwiązania.
Pozdrawiając Zgromadzenie w New Delhi
premier Nehru określił je jako niezwykłe i je
dyne wydarzenie, zarówno dla mieszkańców
Indii jak dla wielkich przywódców chrześci
jańskich, którzy zebrali się, aby konferować
0 ważnych sprawach ludzkiego życia. Zgroma
dzenie ma wielkie znaczenie w obliczu wa
runków panujących we współczesnym świecie
1 już sam fakt, że ludzie należący do różnych
szkół myślenia konferują ze sobą, godzien jest
uznania.
Na początku dr Franklin Fry, przewodni
czący Komitetu Centralnego określił premiera
Nehru jako jednego z największych duchów
i osobistości naszej epoki. Było to drugie prze
mówienie premiera Nehru w Światowej Ra
dzie Kościołów. Pierwszy raz bowiem przema
wiał w 1952 r. w Lucknow, na posiedzeniu K o
mitetu Centralnego.

Poselstwo III Zgromadzenia S.R.K.
rzecie Zgromadzenie Swiatoioej Rady Kościołów obradujące w New Delhi kieruje
niniejszy list do Kościołów członkowskich i ich zborów.
Radujemy się i dziękujemy Bogu za to, że odczuwamy tutaj swoją społeczność tak głę
boko jak przedtym, a nawet głębiej. Nowe Kościoły członkowskie w poioażnej licz
bie i sile, pochodzące zarówno ze starych prawosławnych tradycji wschodniego chrześcijań
stwa, jak i z Afryki, A zji i Łacińskiej Ameryki i z innych części świata, wykazują w sposób
widoczny, że chrześcijaństwo zadomowiło się już w każdej części świata. W tej naszej spo
łeczności potrafimy mówić i działać swobodnie, gdyż wszyscy jesteśmy współpracownikami
Chrystusowymi. Wspólnie staraliśmy się zrozumieć nasze powołanie do składania świadec
twa, służby i jedności.
Jesteśmy głęboko wdzięczni za modlitwy niezliczonej liczby chrześcijan i za studiowanie
naszego głównego tematu „Jezus Chrystus światłością światau, przez co wielu z was współ
uczestniczyło w naszej pracy. Teraz wracamy do naszych Kościołów, ażeby wspólnie z wami
urzeczywistniać to, cośmy tutaj ujrzeli.
Na całym świecie szuka się pilnie a nawet żarliwie nowych form życia, wolności i do
brobytu. W pewnych krajach odczuwa się rozczarowanie dobrodziejstwami, jakich dostarcza
społeczeństwo o wysoko rozwiniętej technice, ponadto zaś nad wszystkim unosi się cień za
grażającego zniszczenia przez wojnę. A jednak ludzkość nie została sparaliżowana przez tę
groźbę; pęd do przemian nie słabnie. Jako chrześcijanie bierzemy czynny udział w tym
żarliwym pragnieniu życia, wyzwolenia się z nędzy, ucisku i chorób. Bóg i dzisiaj działa
i otwiera nowe możliwości przed ludzkością. On działa nawet wówczas, gdy moce zła buntu
ją się przeciwko Niemu i ściągają Jego sąd. Nie wiemy jakimi drogami nas Bóg poprowa
il

dzi lecz pokładamy naszą ufność w Jezusie Chrystusie, który od wieków na wieki jest na
szym życiem.
Gdy jako chrześcijanie zwracamy się do ludzi, musimy mówić prawdę o naszej wierze:
że jest tylko jedna droga do Ojca, mianowicie Jego Syn, Jezus Chrystus. Na tej jedynej dro
dze musimy się spotkać z naszym bratem — naszym bratem w Chrystusie. Spotykamy na
niej również naszego brata-czlowieka i zanim my zaczniemy z nim mówić o Chrystusie, sam
Chrystus już go przedtem szukał. Chrystus jest drogą. Dlatego powinniśmy iść wspólnie i świad
czyć o Nim, świadczyć wszystkim ludziom. Takie jest Jego przykazanie. Nie można wyświad
czyć większej usługi ludziom, niż opowiadać im o żywym Chrystusie, nie ma też skuteczniej
szego świadectwa niż życie poświęcone służbie. Oobojętność lub wrogość ludzi mogą utrudniać
nasze swobodne zwiastowanie lecz Boga nie można zmusić do milczenia. On mówi poprzez
nabożeństwo i przez cierpienia Jego Kościoła, poprzez modlitwy i cierpliwość Kościoła, które
Bóg łaskawie przyjmuje, a które stanowią część świadectwa, jakie On daje o Jezusie Chry
stusie.
Trzeba nam wspólnie konkretnie przemyśleć formy chrześcijańskiej służby dla dnia dzi
siejszego i wspólnie działać na ich podstawie. W żadnej dziedzinie chrześcijańska współpraca
nie była bardziej zwarta i skuteczna niż na polu służby ludziom w różnego rodzaju cięż
kiej potrzebie.
Nie ma też bardziej palącego zadania dla chrześcijan niż działanie na rzecz międzynaro
dowej wspólnoty dla sprawiedliwego pokoju i wolności tak, aby przyczyny wielkiej współ
czesnej niedoli mogły być usunięte. Powinniśmy występować przeciwko niesprawiedliwości wy
rządzanej każdej rasie oraz każdemu człowiekowi z powodu jego rasowej przynależności.
Powinniśmy się uczyć wnosić nasz chrześcijański wkład w służbę ludzkości również poprzez
świeckie instytucje. Chrześcijańska miłość domaga się nie tylko dzielenia się dobrami tego
świata lecz także osobistej służby, która kosztuje. Wszędzie na świecie młodzi ludzie dają
przykład takiego samorzutnego poświęcania się.
Powinniśmy również szukać razem pełni chrześcijańskiej jedności. Dla osiągnięcia tego
celu potrzebujemy każdego członka rodziny chrześcijańskiej, wywodzącego się bądź to ze
wschodniej i zachodniej tradycji, bądź też dawnych jak i młodych kościołów, mężczyzn i ko
biet, młodych i dojrzałych, z każdej rasy i z każdego narodu. Nasi bracia są nam dani, nie
my ich sobie wybieramy. W pewnych sprawach nasze przekonania nie pozwalają nam
jeszcze działać wspólnie lecz uczyniliśmy postęp przez określenie treści tej jedności, której
szukamy. Szukajmy przeto rzeczy, które już teraz czynić możemy wszędzie razem i wyko
nujmy je wiernie modląc się i pracując zawsze dla tej pełniejszej jedności, której Chrystus
pragnie dla swojego kościoła.
Niniejszy list jest napisany przez Ogólne Zgromadzenie Światowej Rady Kościołów, lecz
rzeczywisty list pisany do dziesiejszego świata nie składa się ze słów. My chrześcija
nie, gdziekolwiek się znajdujemy, jesteśmy listem Chrystusowym do świata, który do Niego
należy i „napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamien
nych, ale na tablicach serc mięsnych66. Poselstwo głosi, że Bóg pojednał świat z sobą. Zwia
stujmy je więc i żyjmy nim z radością i ufnością, „ponieważ Bóg, który rzekł, aby się z
ciemności i światłość rozświeciła, ten się roz-świecił w sercach naszych ku rozświeceniu
(w nas) znajomości chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa66.

„Jest całkiem niestosowne, gdy się operuje hasłami w rodzaju „Powróćcie do nas” lub
„Wróćmy do pierwszych ośmiu wieków”, co siłą rzeczy robi wrażenie nawoływania innych
do zaprzeczenia własnym tradycjom. Tak myśląc zaprzeczamy działaniu Ducha Świętego
w ochrzczonych wyznawcach Chrystusa w ciągu długich okresów historii Kościoła”.
Z przemówienia
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biskupa N. A. Nissiotisa w New Delhi

Ks. Ryszard Trenkler

Zagadnienie nadal aktualne
czasu jakoś ci
O dchopewnego
się zrobiło na łamach
„Jednoty” o chrześcijańskim
ruchu pokojowym. Jedni może
nieco odetchnęli, że nareszcie
przestało się pisać o proble
mie, którego znaczenia wpraw
dzie nikt o zdrowych zmy
słach lekceważyć nie może,
lecz którego realizacja nie leży
w mocy Kościołów, ani w mo
cy chrześcijan. O tym niech
myślą politycy. Bardziej po
cieszający jest fakt, że nie
brak czytelników, stale się py
tających: I cóż to tak milczy
cie? Czyżbyście już pokój wy
grali?
Musimy pierwszych za
smucić a drugich pocieszyć.
O sprawie pokoju i udziale
chrześcijan w jego osiągnięciu
nie zapomnieliśmy. Odpowiedzielni za tę akcję, zataczającą
coraz szersze kręgi na całym
świecie, bynajmniej nie spo
częli na laurach. Mamy do
czynienia z przerwą, z odde
chem głębokim, potrzebnym do
nowego startu. Chodzi bowiem
o sprawę zbyt ważną i donio
słą, aby po osiągnięciu pewnej
wyżyny w postaci I Ogólnochrześcijańskiego Zgromadze
nia Pokojowego (OZP) w Pra
dze w czerwcu 1961 roku, mia
ła się skończyć, niejako umrzeć
śmiercią naturalną.
Wiadomości
napływające
z Pragi, gdzie nadal istnieje
i intensywnie pracuje zarząd
OZP, wskazują na ożywioną
działalność przygotowawczą do
dalszej akcji. Jesienią ubiegłe
go roku obradował Komitet
Roboczy, który przeanalizował
wyniki ostatniego zgromadze
nia oraz sytuację polityczną,
nacechowaną w ostatnich mie
siącach niezwykłym napręże
niem. Zastanawiano się nad
planem przyszłej akcji poko
jowej. Z przebiegu obrad w y
nika, że celem tej akcji będzie
organizowanie
regionalnych
wzgl. krajowych konferencji
i zjazdów w obronie pokoju.

Takie poistawiemieł spra
wy odpowiada jak najbardziej
potrzebom chwili. Jakkolwiek
nie sposób przecenić znaczenia
OZP z czerwca 1961 r., w któ
rym wzięło udział ponad 600
delegatów ze wszystkich nie
mal krajów i Kościołów na
świecie, delegatów, będących
wśród swoich narodów amba
sadorami wielkiej sprawy po
koju, to przyznać trzeba, że
nurt chrześcijańskiego ruchu
pokojowego nie osiągnął jesz
cze dostatecznej głębi w ma
sach ludu kościelnego, któryby
potrafił w pełni uświadomić
sobie konieczność popierania
go życzliwością, pracą w kie
runku jego wzmocnienia i rea
lizowania go w duchu naślado
wania Chrystusa.
Nam ludziom wierzącym
nie wolno zapominać o jed
nym, wbrew propagandzie lu
dzi złej woli czy zaślepieńców,
że praski ruch pokojowy ba
zuje na głęboko przemyśla
nych osiągnięciach teologicz
nych, które znajdują swoje
uzasadnienie w Ewangelii Je
zusa Chrystusa, w naśladowa
niu, w roli pojednania, w mi
łości, obejmującej wszystkich
ludzi wierzących i niewierzą
cych, bez względu na rasę, na
religię, bez względu na system
polityczny czy społeczny. Chy
ba nigdy przedtym nie wnik
nięto tak głęboko, teologicz
nie, w problem pokoju-wojny,
jak to ma miejsce w praskim
ruchu pokojowym. Powstała
różnojęzyczna, przebogata lite
ratura teologiczna, nie mająca
równej sobie w przeszłości.
Można śmiało mówić o sui ge
neris szkole teologicznej, któ
ra problem pokoju-wojny po
raz pierwszy w historii naświe
tliła i pogłębiła w sposób jas
ny i niedwuznaczny. Po raz
pierwszy teolodzy o świato
wych nazwiskach, jak Vogel,
Hromadka,
Gollwitzer, Niemoller, wolni od powiązań kla
sowych i polityczno-kościel-

nych, postawili sprawę poko
ju-wojny w duchu prawdziwie
Chrystusowym.
Najdobitniej
dał temu wyraz Dr Niemóller,
stwierdzając: ,,Nie wyobrażam
sobie
sytuacji,
w którejby
Chrystus powiedział: weź bom
bę atomową i rzuć ją na kogo
kolwiek” .
Jest rzeczą nieuniknioną,
że uczestnicy praskiego ruchu
pokojowege ze wschodu i za
chodu mają nieraz różną ocenę
poszczególnych posunięć w po
lityce światowej i dlatego do
chodzi też od czasu do czasu
do kontrowersji. A le nie o to
przecie chodzi w tym ruchu.
Nie o ocenę posunięć politycz
nych. To pozostawione jest
każdemu poszczególnemu de
legatowi, a prawo to wypły
wa z wolności wypowiadania
swych sądów i opinii. Chrze
ścijańskiemu ruchowi pokojo
wemu chodzi o rzecz zasadni
czą: budzenie opinii publicznej,
szczególnie
chrześcijańskiej,
aby ta, całkowicie w zgodzie
z zasadami religii chrześcijań
skiej, wpływała na społeczeń
stwa i rządy w kierunku zro
zumienia kardynalnej prawdy,
że wszystkie sprawy sporne
należy zawsze, szczególnie w
dobie atomowej, załatwiać nie
siłą lecz drogą rokowań.
A że po drugiej stronie,
w państwach rządzonych przez
ateistów, isnieją również ru
chy pokojowe, rzecz zrozumia
ła oparte nie na podstawach
teologicznych, lecz czysto hu
manitarnych, a dążące do tego
samego celu: zapewnienie po
koju dla całej ludzkości — to
tylko cieszyć się należy, że
w tak ważnej kwestii, obcho
dzącej całą ludzkość i decydu
jącej o utrzymaniu życia na
ziemi, naszej ( kultury i cywi
lizacji, te dwa nurty, religijny
i laicki, mające zgoła inne źró
dła, zdążają w jednym kie
runku. Jeżeli Światowa Rada
Kościołów w New Delhi uzna
ła współpracę pomiędzy chrze
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ścijanami a niewierzącymi nietylko za rzecz możliwą, lecz
i wskazaną, jeżeli chodzi o cele
ogólnoludzkie, — dowód to, że
najwyższe gremium chrześci
jaństwa niekatolickiego zdaje
sobie sprawę z rzeczywistych
potrzeb ludzkości w obecnej
dobie.
Rzeczywistość nie wygląda
dobrze. Przeciwnie, kryje w so
bie ogromne
niebezpieczeń
stwa. Barometr napięcia poli
tycznego osiągnął w minionym
roku swój szczyt od czasów
zakończenia tragicznej w skut
kach drugiej wojny światowej.
Kwestia Berlina, zagadnienie
traktatu pokojowego z dwoma
państwami niemieckimi, spra
wa rozbrojenia i zaprzestania
testów nuklearnych — oto kil
ka tylko spraw, wołających
o rozwiązanie. Nieostrożne po
dejście do jednej choćby z tych
spraw sprowadzić może na całą
ludzkość nieobliczalne skutki.
Chrześcijaństwo nie jest i nie
powinno być siłą polityczną,
ale z pewnością jest wielką
siłą moralną. Gdyby Kościoły
chrześcijańskie nic nie zrobiły
w sprawie utrzymania i zacho
wania pokoju, gdyby miały nie
rzucić na szalę swojego auto

rytetu moralnego i wpływu,
wzięłyby na siebie ogromną
odpowiedzialność przed histo
rią i Bogiem, dałyby świadec
two swojej dekadencji i bezużyteczności życiowej, zaprze
czyłyby istocie swojego posłan
nictwa, zdradziłyby Chrystusa.
Stałyby się tą ewangeliczną
solą zwietrzałą, nadającą się
jedynie na wyrzucenie i po
deptanie. Kościoły żyją i pra
cują także pod rządami atei
stycznymi. Jakąż lepszą legi
tymację mogą okazać swoim
rządom, legitymację uzasad
niającą ich prawo do życia
i działalności, nad tę, że chrze
ścijanie nie tylko się modlą
i czczą swego Boga, lecz do
kładają cenną cegiełkę do bu
dowy świata,
pozbawionego
strachu, nędzy, niepokoju i
wojny. Jeden, jest wóz, na któ
rym siedzimy, i prowadzić go
musimy zgodnie ku szczęśliwej
przyszłości.
Nie dajmy się
zmylić twierdzeniem, że sy
tuacja jest bez wyjścia, że woj
na jest nieunikniona. Uczciwy
lekarz nie opuszcza nawet bez
nadziejnie chorego i do same
go końca aplikuje mu lekar
stwa. Jak często dzięki swej
uporczywości ratuje choremu

życie! Chrystus nigdy nie wąt
pił w zwycięstwo dobra, nigdy
nie zwątpił w dobrą cząstkę
w człowieku. Świat jest istot
nie chory, ale nie tak bezna
dziejnie, aby mu już nic pomóc
nie mogło. Kto tę nadzieję
stracił, musiał już przedtym
utracić wiarę wogóle.
Chrześcijański ruch poko
jowy będzie więc i w tym ro
ku 1962 często jeszcze dawał
znać o sobie. Ma on swych go
rących i namiętnych zwolen
ników na całym świecie. Od
odpowiedzialnych
czynników
kościelnych w Polsce, zrzeszo
nych
w
Polskiej
Radzie
Ekumenicznej, oczekiwiać bę
dziemy
inicjatywy
i wyj
ścia w teren. Każdy głos
za
pokojem, w
szczegól
ności
wychodzący
od
Po
laków, ma szczególne zna
czenie i znajduje podwójnie
głośny oddźwięk w świecie. Bo
jest to zawsze głos narodu,
który w ostatnich
czasach
pierwszy na własnym ciele
doznał okropności wojny, któ
ry ma prawo odwoływania się
do sumienia rządów i naro
dów, by nie dopuściły do no
wego, przekraczającego wszel
kie wyobrażenia, kataklizmu.

Wsrod fcsigźelr

Jednota Braci Czeskich
B. SŁAMA

1> raca Jerzego Slizińskiegor) przeznaczona
dla kręgu ludzi zajmujących się studiami
historyczno-literackimi, zawiera szczegółowy i
bogaty materiał dotyczący zagadnienia, które
nie doczekało się ani w literaturze polskiej, ani
czeskiej gruntownego opracowania. Zajmowano
się nim mało lub wcale.
W pracy swej prof. Sliziński omawia ob
szernie i szczegółowo twórczość braci czeskich
skupionych w wielu (m.in. Leszno, Ostroróg,
Toruń) miejscowościach Polski, a przybyłych
do swej drugiej ojczyzny po licznych prześlado
waniach ze strony dynastii Habsburgów, ściślej
— ze strony Ferdynanda, zasiadającego na tro
nie czeskim od 1548 r. Praca zawiera również
dane historyczne dotyczące powstania Jednoty
^ Jerzy Sliziński — Z działalności braci czeskich
w Polsce (X V I— X V II w.), Wrocław 1959, Warszawa,
Wydawnictwo P A N .
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czeskiej oraz charakteryzuje zasady etyczne,
moralne i filozoficzne braci.
W okresie wojen husyckich serdeczne i
przyjacielskie stosunki łączyły Polskę Jagiello
nów z narodem czeskim. Witold, wielki książę
litewski, nosił koronę czeską; wielkorządcą dóbr
czeskich był Zygmunt Korybutowicz, wielki
sympatyk i zwolennik husytów. Wiele wspól
nych walk i bitew z Niemcami i Krzyżakami
silniej połączyło obydwa narody, Polskę i Cze
chy, o których J. A. Komeński pisał, że mówią
,,tym samym językiem“ .
W momencie klęski taborytów spadkobier
cami ich idei i kontynuatorami tradycji husyckiej stali się bracia czescy.
Jednota braci czeskich założona została w
roku 1458 przez Grzegorza Krajćiego we wsi
Kunwald pod Żamberkiem, w posiadłościach
króla Jerzego z Podebrad.

Człowiekiem, którego poglądy poczęły w y 
znawać rzesze braci był Piotr Chelćicky, nau
czyciel Krajćiego. Jego zapatrywania charakte
ryzuje następująco prof. Sliziński: „(...) znał
dobrze naukę Husa, do której odnosił się z w iel
kim uznaniem. Znał on także nauki reformatora
angielskiego Wiclifa, był w ogóle dobrym znaw
cą problemów nurtujących ruch reformacyjny
w Europie. (...) Chelćicky stanowczo wypowiadał
się przeciwko wojnie, zwłaszcza prowadzonej z
pobudek religijnych. Podział na stany był w e
dług niego pogański. Dwa wieloryby rozerwały
sieć świętego Piotra: cesarze rzymscy, poczyna
jąc od Konstantyna, który zalegalizował Koś
ciół, oraz papieże rzymscy. (...) Według Chelćic
kiego prawdziwy chrześcijanin nie walczy z
bronią w ręku, nie piastuje żadnego urzędu, nie
handluje i nie wzbogaca się kosztem innych.“
Zgodnie z poglądami swego „duchowego oj
ca“ , jak nazywa prof. Sliziński Chelćickiego,
członkowie Jednoty żyli tylko z pracy swych
rąk, w niezwykłej karności, jedności i praktycz
nej równości wszystkich braci. Wiele uwagi po
święcali bracia wychowaniu dzieci i młodzieży.
Zakładali własne szkoły, prowadzone wzorowo
w oparciu o najnowsze zasady pedagogiki.
Po śmierci założyciela Jednoty, Grzegorza
Krajći, bracia przystąpili do czynnego i aktyw
nego udziału w życiu kulturalnym i politycz
nym Czech. Ten nowy okres w rozwoju Jedno
ty charakteryzuje następująco autor „Działal
ności literackiej braci czeskich“ :
„Bracia zajmowali pierwsze miejsce w
dziedzinie nauki, literatury i szkolnictwa. Z ich
szeregów wyszli wybitni mężowie stanu. Nato
miast nadal obcą była im sztuka wojenna. (...)
Członkowie konserwatywnej Menśi stranky,
trzymając się nadal ściśle zasad Chelćickiego,
oddzielili się w r. 1494 od tzw. Vetśi stranky.
Menśi stranka, która pozostawała w sprzecznoś
ci z potrzebami rozwoju społecznego, zanikła
jednak po niecałym półwieczu“ .
Gdy na tron czeski wybrany został Ferdy
nand I z dynastii Habsburgów, gorliwy przeciw
nik braci, a sojusznik i zwolennik partii kato
lickiej, dla Jednoty rozpoczął się okres prześla
dowań i represji. Po nieudanym powstaniu na
rodowym, w którym brali udział także członko
wie Jednoty, skierowanym przeciwko królowi,
Ferdynand wydał dwa dekrety, z których
pierwszy zabraniał braciom czeskim wszelkiego
rodzaju zebrań, modlitw i innych praktyk reli
gijnych oraz wprowadzał częściową konfiskatę
ich majątków, drugi zaś skazywał wszystkich
członków Jednoty pochodzenia mieszczańskiego
i szlacheckiego, o ile nie zmienią wiary, na ba
nicję.
Bracia wybrali tułaczkę i życie w obcym,
choć bliskim im kraju, wiernie trwając przy
swej wierze i przekonaniach. I tak rozpoczęła się
pierwsza emigracja czeska na tereny Polski.
Ponieważ wśród wygnańców znalazło się
wielu poetów (J. Sliziński wymienia Jana Cier
nego i Mikulaśa Byteśskiego), już podczas w ę
drówki do Polski powstał pierwszy utwór lite
racki, pieśń: ,,Vysvobod’ nas Pane Boże z sveta
hlubkeho morę, z rozYodnile jeho boure“ . A oto

fragent tego umtworu cytowany z w.w. pracy
J. Slizińskiego:
„Powstań Boże w swym gniewie przeciw
bałwochwalcom, którzy Syna Twego nie czczą
I racz nie zwlekać, wszakże obiecałeś poma
gać nie daj nas więcej bezcześcić“ .
„O Boże, zbudź Daniela na zgubę Antychry
sta Beldala za dni naszych w chwili tej.
Wysłysz prośby ludu Twego, Synowi Tw e
mu oddanego poprzej święte imię jego.
Uczyń złym dniom świata koniec“ .
Ludność polska (szczególnie ewangelicki
Śląsk) żywo i serdecznie przyjmowała braci, co
wzbudziło obawy i niechęć duchowieństwa ka
tolickiego. Podjęto pewne kroki, które doprowa
dziły do wydania nakazu zmuszającego braci do
opuszczenia terenów Wielkopolski i udania się
do Prus Książęcych. W Prusach jednak ograni
czono swobody braci do tego stopnia, że około
1547 r. zabroniono członkom Jednoty odprawia
nia nabożeństw. W związku z taką sytuacją
większość braci opuściła Prusy i osiedliła się
w Lesznie, Ostrorogu, Poznaniu, Kuźminku,
Łobżenicy, Toruniu i wielu innych miastach,
tworząc tam wielkie siedliska kultury i ośrodki
nowej myśli humanistycznej. Tu zakładali swo
je świetne szkoły i drukarnie; tu powstały kan
cjonały pieśni religijnych, z których najsłynniej
szym pozostał Kancjonał Szamotulski, wydany
pod redakcją wielkiego humanisty, od 1557 r.
biskupa Jednoty, Jana Blahoslawa, tu wreszcie
powstawały w języku czeskim, jak i polskim:
kazania, polemiki, psałterze, przekłady, wiersze,
liryki itp. Tu działał i tworzył Jan Amos K o
meński, czołowa postać wśród braci czeskich,
wielki humanista, myśliciel i pedagog.
Bracia czescy odegrali olbrzyimą rolę w
kształtowaniu nowej, humanistycznej etyki, li
teratury i nauki w Polsce. Czołowe nazwiska
braci weszły na stałe do historii literatury pol
skiej, że wymienię tylko Szymona Bogumiła
Turnowskiego, jego synowca Jana Tumowskiego, humanistę, poetę i współtwórcę Biblii gdań
skiej, Macieja Rybińskiego, tłumacza „Psalmów
Dawida“ , Jana Rybińskiego, poetę i twórcę „G ę
śli Różnorymnych“ , wreszcie Jana Am osa K o
meńskiego, światowej sławy pedagoga, autora
słynnej „Dydaktyki“ .
Członkowie Jednoty zawsze niezwykle pra
wi, uczciwi i lojalni wobec innych wyznań pro
testanckich, podejmowali częste polemiki i dy
skusje, głównie z jezuitami, którzy to pod płasz
czykiem rzekomego autorstwa Jana Turnowskiego lub innych działaczy protestanckich, w y 
dawali swe pisma celem siania niezgody między
ewangelikami. Pisma jezuickie starały się w y
kazać, że pomiędzy nauką Kalwina a Lutra
istnieją rażące sprzeczności. Polemikę z jezuita
mi podjęli bracia. Wspomniany już kilkakrotnie
Jan Turnowski wydał w r. 1613 pod pseudoni
mem Jana Tynieckiego z Tyńca: „Dowód Zgody
Ewangelickiej4.
„Jest to odpowiedź — pisze J. Sliziński —
na głoszony przede wszystkim przez jezuitów
zarzut, że i wśród ewangelików różnych w yz
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nań istnieją poważne różnice, z czym rzekomo
zgadza się Turnowski. Autor protestuje przeciw
ko nazwom „luteranie“ i „kalwiniści“ , uznając
za jedynie właściwą nazwę,,ewangelicy“ , wyjaś
nia różnice w konfesji czeskiej, augsburskiej
i helweckiej oraz różnice nauki Lutra, Kalwina
i Zwingliego. Właściwie naświetla on znaczenie
konsensu sandomierskiego i kończy znamiennym
zdaniem, mając na myśli przeciwników, a w
pierwszym rzędzie jezuitów: „Boże, im od
puść“ .
Drugą falę emigracji czeskiej (1628) spowo
dowały, podobnie jak pierwszą, prześladowania
Habsburgów i nowy dekret z roku 1627 poleca
jący „wszystkim (niekatolikom, którzy w termi
nie półrocznym nie przyjmą religii katolickiej,
opuszczenie ziem czeskich. (...) Wtedy po raz
drugi Polska udzieliła azylu wygnańcom pobra
tymczego narodu“ . — pisze J. Sliziński.
O ile pierwsza emigracja przyniosła świet
ny rozkwit Jednoty, o tyle druga, poprzez nie
sprzyjające braciom stosunki polityczne, stała
się przyczyną ich zagłady.
Po pierwsze. Przy pokoju westfalskim po
minięto zupełnie sprawy czeskie i tym samym
odcięto braciom powrót do kraju. Po drugie.
Zwycięstwo narodu polskiego w wojnie ze Szwe
dami było dla braci przyczyną upadku. Nasta
wieni bowiem przychylnie do Karola Gustawa
po jego klęsce doznali licznych prześladowań.
W 1659 r. konfederaci wkroczyli do Leszna paląc
i niszcząc miasto. Spłonęło wiele dokumentów
Jednoty, część biblioteki i drukami. Po dwóch
latach poczęli wracać do Leszna jego mieszkań
cy, w tym kilkuset Czechów. Jednak świetność
Leszna i świetność Jednoty miała już nigdy nie
powrócić.
„W przeciwieństwie do pierwszej emigra
cji braci czeskich — pisze J. Sliziński — do Pol
ski, która przyczyniła się w dużej mierze do
wzmocnienia Jednoty, emigracja druga dopro

wadziła do jej rozkładu. Braciom po ostatecznym
zwycięstwie kontrreformacji, odebrana została
wszelka nadzieja powrotu do ojczyzny. O ile nie
tułali się po świecie bezdomni jak Komeński,
zżyli się ze społeczeństwem, wśród którego się
znaleźli. W przeciwieństwie do potomków emi
grantów z 1548 r. odeszli od tradycji podtrzy
mywanej przez ich ojców, gdyż tradycja ta nie
miała już prawie żadnego oparcia w ojczyźnie.
Ponadto otaczające ich prądy reformowane były
zbyt silne, by mała garstka pozbawiona wszel
kich nadziei zmartwychwstania Jednoty, mogła
im skutecznie przeciwdziałać“ .
Jednak pewne tradycje braci, zgrupowanych
w ramach dawnej Jednoty, podtrzymała trze
cia emigracja czeska do Polski.
Nastąpiła ona w latach 1741— 1743. Przy
bysze z Czech, potomkowie nie tylko braci lecz
także członkowie innych wyznań ewangelickich,
osiedlali się głównie na Śląsku i w dzisiejszym
województwie łódzkim. Do dziś w Strzelinie
i jego okolicach, w Pstrążnej, w Zelowie, w Kucowie, Żyrardowie istnieją zbory ewangelickie,
rekrutujące się z dawnych braci czeskich i in
nych odłamów reformacji. Do dziś zachowała
się tam żywa tradycja czeska, która nakazuje
potomkom emigrantów z 1743 roku przechowy
wać z wielkim pietyzmem starodruki, kancjo
nały, akta i inne wartościowe pamiątki. Do dziś
żyją opowiadania i legendy, w których utrwa
liły się te piękne i te smutne koleje losu daw
nej Jednoty czeskiej.
Niewątpliwy pozostaje fakt, że wkład braci
czeskich do kultury europejskiej i polskiej był
znakomity, i jak pisze w zakończeniu swej pra
cy J. Sliziński „pobyt braci czeskich i ich dzia
łalność w Polsce, to (...) jedna z najpiękniejszych
kart historii wiekowej przyjaźni czesko-polskiej.
Zasługuje ona w pełni na szczegółowe opraco
wanie wspólnym wysiłkiem polskich history
ków“ .

Dr Czeslaw SKOPOWSKI

Archivum Uniialis
wiązując do artykułu prof.
Ślizińskiego pt.: „Jak rewin
dykowano archiwum Jednoty
Braci Czeskich z Leszna („Jednotau nr 10 z 1961 r.) pozwolę
sobie podać w niniejszej notat
ce krótką informację tymczaso
wą o zasobie wymienionego ar
chiwum, którego część była
zdeponowana w Archiwum Pań
stwowym w Poznaniu w la
tach 1881— 1918. Następnie ca
łość znajdowała się w Lesznie
w parafii reformowanego koś
cioła ewangelickiego św. Jana.
We wrześniu 1944 r. archiwum
zostało wysłane koleją do Evan-
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gelische
Brüder-Unität
w
Herrnhut, gdzie było pieczoło
wicie przechowywane pod nad
zorem dyrektora der Evan
gelischen
Brüder-Unität
in
Deutschland E. Forstera i archivisty R. Trägera.
Otóż pierwsza część archi
wum, były depozyt Archiwum
poznańskiego, obejmuje 68 do
kumentów pergaminowych ła
cińskich, czeskich i niemieckich
z lat 1507— 1792, wystawianych
najczęściej w Daszycach, Trzebicy,
Bystrzycy
i
Lesznie.
Wśród nich: Rafał Leszczyński
daruje w 1579 r. braciom cze

skim kawał roli (nr 48). Bogu
sław Leszczyński w r. 1652 ze
zwala braciom czeskim na zbu
dowanie nowego kościoła (nr 51),
Stanisław Leszczyński w 1730 r.
bierze w opiekę braci czeskich
w Lesznie (nr 66). Dokumenty
czeskie dotyczą głównie wolno
ści wyznaniowej. Dalszych 60
wiązek
rękopisów
obejmuje
425 jednostek różnych archiwa
liów.
Na specjalną uwagę zasłu
gują: akta synodów z lat
1595— 1778, rozprawy teologicz
ne, materiały dotyczące ucisku
dysydentów i historii reforma
cji w Polsce, na Węgrzech, w
Czechach i na Litwie, koresponcja z różnymi osobistościami, li
sty Komeńskiego, Jabłońskiego,
Chodowieckiego, Kassjusza, Raf.

Leszczyńskiego, Jana Schlichtynga itd. W tej części przy
kładowo można wymienić: trak
tat Jana Łaskiego o powstaniu
i dziejach braci czeskich (sygn.
I A3), bulla papieża Sykstusa V
dot. wyboru katolickiego króla
(I A l 8), Confessio specialis Reformatorum, pisana przez K o
meńskiego (I B6), „Konfedera
cja wileńska między narodem
ruskim albo Grekami i p. ewangelikamiu Wilno 1599 (II A7),
statut gimnazjum w Lesznie
z 1700 r. (IV B3), spis braci cze
skich w Polsce (IV D9, 10), ko
ściół i wolność religijna na Wę
grzech (V I D l), rozruchif w M ię
dzyrzeczu i okolicy (V III D3),
mowa posła szwedzkiego na se j
mie elekcyjnym 1669 r. (V III
D8), król pruski o dysydentach
w Polsce (IX A2), landgraf Hessji w sprawie
dysydentów
(IX A9).
Drugą część Archiwum Unitatis stanowią materiały nie
objęte powyższym spisem (re
pertorium) w ilości 30 fascykułów, 39 ksiąg z rękopisami i 88
książek drukowanych z dawnej
Biblioteki Kościoła św. Jana w
Lesznie. W tej partii znajduje
się korespondencja Kassjusza,
Chr. Sitkoviusza, E. Jabłońskie
go i innych, polonica i bohemica z lat 1526— 1628, akta, listy,
księgi i protokoły Jednoty, do
kumenty papierowe i księgi ra
chunkowe, leszczyńskie doku
menty miejskie i cechowe. W
formie książkowej: F igu lu s-Co
dex (1657— 1863), odpis „Obro
ny na potwarz jezuicką pod ty
tułem Szczera prawda... prze
ciw ks. St. Szczanieckiemu przez

Karola Drelincurta (1721). Liber
fundationum et Donationum etc.
in Bohemia (X V I w., rękopis
ok. 300 kart w jęz. czeskim),
Connotatio Ministrorum et Diaconorum, qui in Unitate Fratrum Bohemicorum vixerunt et
mortui sunt ab Anno 1467 (la
ta 1467— 1571), Diarium Unitatis (1643— 1750), E. Jabłoński:
De ordine et succesione episcopali in Unitate Fratrum conservato (1717), J. A. Comenius: Clamores
Eliae, rękopis z lat
1665— 1670 (?), s. 372 z liczny
mi dodatkowymi kartkami luź
nymi lub nitką przyszytymi,
A. J. Comenius: Sermo secretus
Nathanis ad Davidem i De religione catholica et dissidentibus;
rękopis dzieła Jana Jaffeta: „De
Gradibus Matrimonii(< przepisa
ny w Lesznie w 1633 r. przez
Jana Hermona Brandyskiego.
Z książek drukowanych wy
mienić należy: biblię brzeską
z 1563 r., śpiewnik kościelny
z 1566 r.; polski modlitewnik
A. Węgierskiego wydany w
Gdańsku w 1646 r., katechizm
z 1609 r.; Comenius: (Oculus fidei) Theologia naturalis, A m 
sterdam 1661; Comenius: K irchen-HiStorie der Böhmischen
Brüder (1739); Comenius: Physicae ad lumen Divinum reformandae synopsis, Amsterdam
1663; Comenius: Historia Fratrorum Bohemorum, Halae 1702;
Comenius: Orbis sensualium
pictus, Warszawa - Norymberga
1770; Comenius: Januae latinitatis Vestibulum (rozmówki lacińsko-niemiecko-polskie) Lesz
no 1798; J. S. Chodowiecki: Paedia gramaticae oder Kurzer Un-

terricht zur lateinischen Sprache zum Gebrauche des lissnischen Gymnasii, Leszno 1799.
Archiwum Jednoty o objęto
ści około 10 metrów bieżących
akt, ksiąg i druków nigdy nie
było w sposób należyty upo
rządkowane. Nastąpi to dopiero
w 1962 r. Naukowo opracowany
inwentarz archiwalny będzie
odpowiednim przewodnikiem w
tym cennym zbiorze i ujawni
całkowitą jego zawartość. Na
stępnie, po uzyskaniu lepszego
pomieszczenia przez Powiato
we Archiwum Państwowe w
Lesznie, najprawdopodobniej zo
stanie tam przekazane.
Natomiast przedmioty kultu
religijnego o muzealnej warto
ści: kielich srebrny złocony
z 1564 r., kielich srebrny J. L.
Cassiusza z 1823 r. i trzeci srebr
ny złocony z dekoracjami pla
stycznymi — X V II wiek, 12 na
kryć i antepediów ołtarzowych
od X V II— X IX w., 5 pasów haf
towanych i taca srebrna do
chrztu z 1909 r. — zostały w
dniu 11 października 1961 r.
przekazane przez Archiwum
Państwowe w Poznaniu Prezy
dium Miejskiej Rady Narodowej
dla Muzeum w Lesznie.
W końcu należałoby dodać,
że w Archiwum Państwowym w
Poznaniu znajduje się zinwenta
ryzowany jego zespół akt Koś
cioła Ewangelicko-Reformowa
nego im. św. Jana w Lesznie
z lat 1715— 1939, w ilości 879
jednostek archiwalnych, który
to zespół akt jest powiązany
z aktami rewindykowanego z
Herrnhut w NRD archiwum
Jednoty.

OD REDAKCJI. Rozpoczynając rok 1962 Redakcja ,,Jednoty” składa na tym miejscu wszystkim Czytelnikom najserdecz
niejsze

życzenia

dakcja

pragnie

błogosławieństwa
zarazem

Bożego

podziękować

i

wszelkiej

Czytelnikom

po myślności w życiu osobistym i w wykonywanej pracy. Re

za okazywaną życzliwość i zainteresowanie sprawami naszego pi

sma, które postawiło sobie za cel rozbudzenie wśród społe czeństwa protestanckiego troski o stan obecny i przyszłość
myśli

reform acyjnej

w

naszym

kraju.

O tym czy ideę w miarę naszych możliwości propagowa liśmy w
osądźcie

sami.

Redakcja

przyjmie

z wdzięcznością

należyty sposób oraz czy idziemy słuszną drogą,

każdą uwagę wypowiedzianą na ten temat.

Składając również na tym miejscu gorące wyrazy wdzię czności wszystkim Autorom artykułów i najskromniejszych
nawet notatek zwracamy się do Czytelników z prośbą: przyczyniajcie się do wzbogacania i rozszerzania „Jednoty” po
przez jej propagowanie i pozyskiwania nowych prenumera torówt I w ten sposób przyczynicie się do umocnienia do
brej sprawy.
R E D A K CJA

„JE D N O T Y ”
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O koncertach muzyki organowej
w Łodzi
od
dawna
O rganizowane
w kościele Św. Mateusza
w Łodzi koncerty organowe,
zdobyły już swoje trwałe m iej
sce w życiu muzycznym mia
sta. Można śmiało powiedzieć,
że idea ich organizowania sta
ła się już w tej chwili koniecz
nością. Koncerty zdobyły sobie
nie tylko liczne grono stałych
słuchaczy, ale możliwość kon
certowania w Łodzi zaintere
sowała wielu wybitnych pol
skich wirtuozów organowych.
Obok nazwisk młodych stoją
nazwiska znanych i cenionych
wirtuozów. Po ostatnim kon
cercie
Prof.
Rutkowskiego
z Krakowa zapowiedziany był
koncert rumuńskiego profesora
gry organowej w Bukareszcie,
Helmuta Plattnera. Niestety
artysta, który w czerwcu 1961
roku gościł w naszym kraju
związany był ustalonymi ter
minami i zapowiedziany w Ło
dzi koncert został odwołany.
Ostatni — siódmy z koleikoncert organowy odbył się
w dniu 22 listopada 1961 roku.
Grał młody wirtuoz organowy,
Mirosław Pietkiewicz, który
koncertował już na jednym
z pierwszych koncertów łódz
kich. Tym razem bardzo uroz
maicony program składał się
z dwóch zasadniczych części:
muzyki dawnej, ukoronowanej
dziełem Bacha oraz trzech po
zycji muzyki nowszej, którą
zamykał utwór Cesara Franka,
który uważany jest za drugie
go obok Bacha, największego
klasyka muzyki organowej.
W pierwszej części wyko
nany został utwór angielskie
go kompozytora Henry Purcell ’a „Trumpet tune” , utwór
który stanowi rodzaj hymnu,
wykonywanego przez Purcell ’a — organisty w Opactwie
Westminsterskim w Londynie
podczas wejścia króla na na
bożeństwo do katedry. Jest to
muzyka uroczysta i triumfal
na.
Z utworów kompozytorów
włoskich słuchaliśmy tym ra
zem pięć krótkich fragmentów,
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napisanych
przez
Giroleno
Frescobaldi’ego — ulubionego
kompozytora Jana Sebastiana
Bacha. Utwór ten, składający
się ze wstępnej Toccaty, po
tem K yrie i misternej przy
grywki na Epistołę, znów Toc
caty na Podniesienie i rozbu
dowanego Ricercaru — wyko
nywany był podczas mszy ła
cińskich. Drugą pozycję mu
zyki włoskiej stanowił utwór
dawnego, nieznanego kompo
zytora włoskiego ,,Aria w sty
lu kościelnym”
—
piękny
nrzykład niezwykłej śpiewno
ści i liryki organowej. Po nim
wykonano wariacje chorałowe
Jana Gotfryda Walther*a —
współczesnego Bachowi kom
pozytora niemieckiego. Były
to bogate i różnobarwne wa
riacje chorałowe „N ie puszczę
cię Jezu mój” w opracowaniu
J. S. Bacha, dające wykonaw
cy możność różnorodnych ze
stawień głosów organowych.
Z dzieł największego kom
pozytora baroku muzycznego,
jakim w dziedzinie muzyki in
strumentalnej był Bach, wyko
nane zostało poraź pierwszy
w programie koncertów łódz
kich ,,Preludium i fuga h mol” .
Bach, niezrównany kompozy
tor wszech czasów, którego
wielkie i tak bogate pod wzglę
dem ilościowym dzieło odkryte
i na nowo przypomniane współ
czesnym w trwającym aktual
nie roku bachowskim, — prze
mówił znowu potęgą i błysko
tliwością szeroko zakrojonego
Preludium, potem
pozornie
sookojnej, a nawet lirycznej
Fugi, aby zabrzmieć dramatyz
mem i monumentalnym zakoń
czeniem.
Odmienny zupełnie świat
dźwiękowy i konstrukcyjny
reprezentował
utwór Maxa
Regera, którego zainteresowa
nia organowe były wynikiem
szczególnego kultu, jaki kom
pozytor ten żywił dla Bacha
i jego dzieła. ,,Benedictus” Re
gera, to tytuł zaczerpnięty ze
zbioru utworów o łacińskich

tytułach, a wiążących
się
z częściami mszy łacińskiej.
Związek ten jest jednak tylko
symboliczny. Jest to bowiem
utwór nastrojowy i roman
tyczny.
W programie swego ostat
niego koncertu
wykonawca
umieścił również utwór mło
dego kompozytora łódzkiego
Bernarda Pietrzaka „Cztery
kontrasty” . Były to krótkie,
miniaturowe obrazki, napisano
nowoczesnym językiem mu
zycznym — tak zwaną tech
niką punktualistyczną. Bernard
Pietrzak jest jednym z nielicz
nych młodych kompozytorów
polskich, piszących na organy,
utwór niewątpliwie ciężki do
słuchania, ale traktowany jako
propozycja przez twórcę.
Ostatnią pozycją koncertu
Mirosława Pietkiewicza
był
utwór Cesara Francka „Fan
tazja chorałowa nr 1 E — dur” .
Dzieła tego największego kom
pozytora francuskiego należą
do żelaznego repertuaru wszy
stkich chyba organistów, upra
wiających działalność koncer
tową. Jest to również muzyka
łubiana i chętnie słuchana.
Przepełnione liryzmem, prze
pojone dramatem, romantyczne
dzieła Cesara Francka dostar
czają słuchaczowi wielu pięk
nych przeżyć i głębokich wra
żeń.
Łódzkie koncerty organo
we wzbudzające szerokie zain
teresowanie w świecie muzycz
nym miasta, mają również du
że szanse dalszego rozwoju.
Organizatorzy podjęli piękną
pracę udostępniania szerokim
rzeszom społeczeństwa osiąg
nięć światowej myśli arty
stycznej. Wszak celem dzieł
artystycznych jest oddziały
wanie na ludzką psychikę, bu
dzenie nastrojów i refleksji,
jej celem jest odejście na jakiś
czas od szarzyzny życia do
wspaniałego świata sztuki, któ
ra dostarczając
budujących
i głębokich przeżyć, uszlachet
nia ludzką duszę i zostawia na
niej swój niezatarty ślad. Do
brze, że Kościół tę właśnie
formę oddziaływania może i
chce pielęgnować.
J. W-

M Ł O D A

J E D N O T A

Konferencja młodzieży Ekumenicznej

S

taraniem Komisji Młodzieży przy Polskiej Radzie Ekume
nicznej została zorganizowana w Warszawie ekumeniczna
konferencja młodzieży, w której wzięli udział przedstawiciele
różnych wyznań, współpracujących ze sobą w Radzie Ekumenicz
nej. Miała ona na celu zapoczątkowanie wymiany myśli i doś
wiadczeń poszczególnych działaczy z różnych terenów naszego
kraju i różnych wyznań oraz poszukiwanie najlepszych rozwiązań
napotykanych problemów. Zapoznano się również z inicjatywami
o szerszym zasięgu, jak Ogólnochrześcijańskie Zgromadzenie Po
kojowe w Pradze (czerwiec 1961), Ekumeniczny Kongres Mło
dzieży Europejskiej w Lozannie (lipiec 1960), Kongres Światowe
go Chrześcijańskiego Związku Studentów w Strasbourgu (lipiec
1960), czy Kongres Światowej Rady Ekumenicznej (listopad 1961)
w Nowym Delhi.
Zagadnieniu Ogólnochrześcijańskiego Zgromadzenia Po
kojowego poświęcony został
specjalny punkt programu, kie
dy zabrał głos Ks. Sup. Jan
Nie wieczerzał, Prezes Polskiej
Rady Ekumenicznej, przedsta
wiając zebranym drogi, jakimi
doszło do zwołania Zgromadze
nia na czerwiec ubiegłego ro
ku. Ograniczamy się tylko do
krótkiej wzmianki, ponieważ
zagadnienie to zostało szcze
gółowo omówione przez Jednotę.
Podstawę do późniejszej
dyskusji w grupach i na ze
braniu plenarnym dały 2 refe
raty, oraz pytania sformułowa
ne przez Komisję Młodzieży.
Pierwszy referat wygłosił Se
kretarz Komisji, Ks. Bogdan
Tranda, na temat: „Z proble
matyki pracy młodzieży” , na
stępnie głos zebrał Ks. Jerzy
Gryniakow, duszpasterz mło
dzieżowy warszawskiej diece

zji
ewangelicko-augsburskiej,
przedstawiając pracę Diece
zjalnych Wydziałów Młodzie
żowych. Poniżej drukujemy
fragmenty obydwu referatów.
Dyskusja
koncentrowała
się wokół trzech zagadnień: 1.
przyczyn odsuwania się mło
dzieży od Kościoła, 2. sposobu
podniesienia poziomu pracy
młodzieży, 3. zadań ekumenii.
Zebrani jednomyślnie wyrazili
opinię, że należy kontynuować
w przyszłości podobne zebra
nia, jednakże o tematyce bar
dziej sprecyzowanej, aby dys
kusja mogła w efekcie przy
nieść rozwiązanie konkretnych
problemów.
Konferencji
sprężyście
przewodniczył Krzysztof Bed
narczyk z Kościoła Baptystycznego, protokół przygotowała
Alicja Perkówna z Kościoła
Metodystycznego.
Red.

Z problematyki pracy młodzieży
fragmenty referatu
Gdy zastanawiamy się nad
sytuacją, w jakiej znajduje się
młodzież naszych Kościołów,
pierwszą uwagą, która się nam
nasuwa jest samo położenie na
szych Kościołów, pracujących
z reguły w warunkach diaspo
ry. Nawet większe skupiska
współwyznawców, poza bardzo

nielicznymi wyjątkami, taki
mi j. np. Wisła są właściwie oś
rodkami diasporalnymi, gdzie
można liczyć na spotkanie ze
współwyznawcą
jedynie
na
niedzielnym, czy tygodniowym
nabożeństwie, lub na jakiejś
imprezie, organizowanej przez
zbór. Poza tymi niewielu go

dzinami współwyznawcy nasi
stale spotykają się ze środkowiskiem obcym wyznaniowo.
Ten charakter naszych społecz
ności religijnych z góry okreś
la pewne ograniczenia, pewne
konieczności. Z drugiej jednak
strony daje przywileje wcale
nie do pogardzenia. Sytuacja
naszej młodzieży pozostaje w
oczywistym związku z tym, co
właśnie przedstawiono. Dodam
tu marginesowo, że nie tylko
w tym przypadku działalność
młodzieży jest uzależniona od
swej naturalnej bazy, jaką jest
zbór. Możnaby chyba zaryzy
kować twierdzenie, że ożywie
nie
wśród
młodzieży jest
wprost proporcjonalne do oży
wienia charakteryzującego ca
ły zbór. Diasporalny charakter
Kościoła zmusza nas z jednej
strony do wypracowywania
właściwych form dla pracy z
młodzieżą, z drugiej zaś poz
wala na wykorzystanie pew
nych przywilejów, jakie daje
nam odrębność wyznaniowa.
Podkreślam pewne korzy
stne strony naszego położenia,
ponieważ nie zgadzam się ze
stanowiskiem dość wśród nas
rozpowszechnionym, że diaspo
ralny charakter Kościoła jest
jego
nieszczęściem,
którym
często usprawiedliwiamy róż
ne niepowodzenia w pracy z
młodzieżą, jak i niepowodzenia
w innych dziedzinach życia
kościelnego. Jestem zdania, że
należy je kłaść raczej na karb
naszej nieudolności, braku za
pału i wiary w własne siły, czy
wreszcie osobistych ambicji,
niż na karb „obiektywnych
trudności” . Diaspora jest po
prostu sytuacją w jakiej Koś
ciół został postawiony, w któ
rej musi spełnić swą rolę. W y
raziłem się celowo, że Kościół
w tej sytuacji „został posta
wiony” , ponieważ ze stanowis
ka wiary należy uznać ją za
przewidzianą dla nas planem
Bożym. Musimy zdecydowanie
przeciwstawić się myśleniu w
kategoriach „co by — gdyby” ,
gdyż usprawiedliwiając to, cze
go usprawiedliwić się nie da,
paraliżuje wolę działania. Za
sady gry trzeba przyjąć takimi
jakie są, do nich dostosować
odpowiednią metodę i nie oglą
dać się ciągle za zasadami
właściwymi dla inne gry.
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Uważam nasze położenie
za korzystne przede wszyst
kim dlatego, że mniejszość w y
znaniowa jest z reguły pręż
niejsza, niż większość. Tylko
pozory mogą wskazywać na coś
przeciwnego. Stosunkowo łat
wo jest z dużej masy wyłus
kać grono młodych ludzi o określon^ch ^zainteresowaniach
i skupić ich wokół jakiegoś za
dania. Na wielu wpływa to
uspokajająco, podobnie
jak
wielu katolików zadowala się
przepełnionymi kościołami na
niedzielnych
nabożeństwach.
Byłbym tutaj bardzo ostrożny
w entuzjazmie. Szerokość roz
lewiska nie jest dowodem jego
głębi łatwiej może ono wypa
rować, niż inne, nawet o dużo
mniejszej ilości wody, ale za to
głębokie. Mała ilość współwyz
nawców
ułatwia wzajemne
zbliżenie między
wiernymi,
jest czynnikiem ułatwiającym
stworzenie
religijnej
więzi,
prowadzącej do autentycznego
ducha społeczności. Przyszłość
należy do małych, ale za to
prężnych grup chrześcijan, ro
zumiejących swe powołanie,
tkwiących w swej społeczności
religijnej.
Nie znaczy to, że należy
bagatelizować realne trudności
z naszego położenia wynikają
ce. Wiadomo, jak trudno zwła
szcza w dużych miastach zgro
madzić zbór na nabożeństwach
niedzielnych, nie mówiąc już
o jakiejś imprezie w ciągu ty
godnia, czy o zebraniu młodzie
ży. Trudno znaleźć wspólne za
interesowania na skutek różne
go poziomu wykształcenia, in
teligencji i innych czynników
różnicujących ludzi. Poważnym
niebezpieczeństwem, grożącym
naszej młodzieży, zwłaszcza tej
pozbawionej
wpływu swego
środowiska wyznaniowego, jest
uleganie urokowi większości.
Przykłady możnaby, oczywiś
cie, mnożyć. Każda wszak sy
tuacja obok dodatnich ma ujemne strony.
Należałoby się zastanowić,
jaki ma być cel naszej pracy
z młodzieżą. Musimy przy tym
pamiętać, że grono młodzieży,
jakkolwiek powinno mieć, mo
im zdaniem, dość dużą autono
mię, stanowi integralną część
zboru. Stąd wynikają dwa
wnioski. Cel pracy z młodzieżą
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musi leżeć na jednej linii z ce
lem, ku któremu dąży Kościół
jako taki, a działalność powin
na się wiązać w całości z dzia
łalnością Kościoła. I jedno i
drugie, rzecz oczywista, nie
może abstrahować od specyfi
ki środowiska, nie może więc
pomijać psychiki, upodobań,
temperamentu i innych cech,
właściwych dla młodego wie
ku. Zdarza się, że młodzi by
wają traktowani jak coś w ro
dzaju zła koniecznego; skoro
młodzi już są, to trzeba ich ja
koś zająć. Program zebrań i
pracy układany jest więc od
przypadku do przypadku, na
zasadzie ,,co by tu z nimi dzi
siaj zrobić” . Zdarza się, że
platforma działalności sprowa
dza się do kontaktów czysto to
warzyskich, urozmaicanych, czy
może raczej obciążanych od
czasu do czasu z grzeczności
wysłuchanym referatem.
Uwzględniając w swych
założeniach zasadniczy cel, dla
którego Kościół istnieje, praca
nasza musi zmierzać do kształ
towania charakterów młodych
ludzi w myśl zasad ewangeli
cznych tak w dziedzinie etyki,
jak i w sferze myślenia i od
czuwania w kategoriach chrze
ścijańskiej wiary. Wychodząc
z tych założeń określiłbym cel
pracy z młodzieżą przy parafii
jako kształtowanie chrześcijań
skiej duszy i wprowadzenie
młodego człowieka w pełnię za
gadnień życia zboru, przy uży
ciu środków, właściwych mło
demu wiekowi.
Formułując to, co wyżej
powiedziano, nie mam na my
śli, że praca tego grona ma się
sprowadzać wyłącznie do mod
litwy, studium Pisma Św., to
są nieodzowne, ale nie jedyne
czynniki kształtujące
duszę.
Często nie doceniamy wpływu,
jaki wywierają czynniki zew
nętrzne, pozornie nic wspólne
go nie mające z religijnym ży
ciem. Różne wydarzenia w ży
ciu społecznym, politycznym,
stosunki między ludźmi, praca,
warunki życia, stosunki rodzin
ne wyciskają niezatarte piętno
na osobowości zwłaszcza mło
dego człowieka. Człowiek to nie
tylko jednostka fizyczna i psy
chiczna, ale także to wszystko,
co on wytworzył i czym żyje.

Ewangelia
uzyskuje
pełnię
swej wartości wówczas, gdy
znajduje kontakt z przejawami
życia. Wielu odchodzi na sku
tek braku tego kontaktu i nie
można się temu dziwić, skoro
Kościół nie daje odpowiedzi na
dręczące ich pytania, lub choć
by nie stara się dać im mate
riału do samodzielnego znale
zienia odpowiedzi. Szukają jej
więc gdzie indziej. Stąd płynie
wniosek, że w naszej pracy mu
simy znaleźć równowagę po
między pogłębianiem jednost
kowego i społecznego życia
wewnętrznego a zainteresowa
niem dla spraw świata zewnę
trznego i oceną jego przeja
wów. Znaczy to, że modlitwa,
lektura biblijna, nabożeństwo,
to, co nazwalibyśmy praktyka
mi religijnymi we właściwym
znaczeniu, mają stworzyć dys
pozycję, zdolną do oceny zja
wisk zewnętrznych. Życie reli
gijne chrześcijanina nie może
tworzyć samego w sobie, zam
kniętego kręgu, ale w sposobie
myślenia i działania ma w y 
tworzyć właściwy stosunek do
otaczającego świata, w którym
został postawiony, który został
mu dany do zdobywania.

Kluczowym zagadnieniem,
od którego zależy rozwiązanie
wielu trudności jest odpowiedź
na pytanie — KTO? Kto ma
wziąć w swoje ręce ułożenie i
realizację programów? Wspo
mniałem już, że młodzież po
winna korzystać z pewnej au
tonomii, to znaczy, że sama po
winna sobą kierować według
tej zasady, że kto się nadaje, obejmuje przewodnictwo, inicja
tywę. Dodam, że duchowny,
tym bardziej, jeżeli nie ma da
ru młodzieńczego (niestety, ten
talent nie wszystkim dany)
powinien czuwać raczej na
drugim planie (ale nie zosta
wiać pracy swojemu biegowi),
najlepiej
za
pośrednictwem
młodych z inicjatywą. Znamy
takie przypadki, kiedy ducho
wni tak energicznie zabierali
się do kierowania młodzieżą,
że dziś., nie mają nic. Nie ma
ludzi, powiadamy? Nieprawda,
są! Trzeba tylko chcieć, choć
o to najtrudniej. Geniusze mu
zyki nie rodzą się na kamieniu.

Równie mało jest chyba też lu
dzi, którym słoń na ucho na
depnął i nie mogliby się nau
czyć ładnie i harmonijnie grać
na jakimś instrumencie. Uro
dzeni wodzowie zdarzają się

rzadko, alo mózg dostał każdy.
Niemal każdy też może coś dać,
wnieść swój wkład w pracę
młodzieży przy zborze.
Ks. B. Tranda

Decezjalne Wydziały Młodzieżowe
Synod Kościoła Ewangelic
ko-Augsburskiego uchwalił w y
tyczne pracy młodzieżowej, po
wołując do życia Wydziały
Młodzieżowe zarówno przy Ra
dach Parafialnych, jak i przy
diecezjach. W myśl tych w yty
cznych Diecezjalny Wydział
Młodzieżowy ma koordynować
pracę wśród młodzieży ewang.augsb. na terenie całej diecezji.
Składa się on zasadniczo z 5
osób, przewodniczy najczęściej
diecezjalny duszpasterz mło
dzieżowy, mianowany
przez
Biskupa Kościoła.
Diecezjalny Wydział Mło
dzieżowy inicjuje zakładanie
nowych ośrodków pracy wśród
młodzieży, organizuje konfe
rencje i zjazdy oraz kursy z za
kresu pracy religijnej, popisy
chórów, rozgrywki sportowe
itp. Sprawdza też działalność
parafialnych wydziałów w ob
rębie diecezji. Wydatki zwią
zane z jego działalnością po
krywa kasa diecezjalna. Oczy
wiście, inaczej wygląda praca
w diecezji cieszyńskiej, gdzie
ewangelicy mieszkają w zwartej
masie a inaczej w typowej die
cezji diaspory, jaką jest diecezja
warszawska, obejmująca swoim
zasięgiem aż 5 województw!
Dlatego też młodzież diecezji
cieszyńskiej może się znacznie
częściej ze sobą spotykać i wza
jemnie się odwiedzać, częściej
może też być odwiedzana przez
duszpasterza młodzieżowego i
członków Wydziału Diecezjalne
go. Sprawy te są daleko trud
niejsze do przeprowadzenia na
terenie diecezji warszawskiej ze
względu na olbrzymie odległo
ści między poszczególnymi pa
rafiami i odpowiednio do tego
wysoki koszt przejazdów. A
przecież właśnie młodzież z
diaspory potrzebowałaby takich
kontaktów jak najwięcej! Mło
dzież z diaspory musi się za
wszelką cenę wyzbyć komplek

su niższości wobec katolików,
musi zobaczyć, że nie liczy ty l
ko kilka, czy kilkanaście osób w
swojej parafii, ale razem wzię
ta stanowi dość poważną i licz
ną grupę. Takim celom służą
urządzane przez nas spotkania
wszystkich 9 chórów z diecezji,
a także wspólne wieczory ad
wentowe, czy pasyjne. W ubie
głym roku gościliśmy na terenie
naszej diecezji jeden z najlep
szych chórów naszego Kościoła,
45-osobowy chór z Goleszowa
w diecezji cieszyńskiej. Spotka
nia takie są niezwykle cenne dla
obydwu stron. Młodzież cie
szyńska, poznając nasze rozpro
szenie, uczy się cenić jak w iel
kim dobrodziejstwem jest żyć w
przeważającym otoczeniu ewan
gelickim. Nasza młodzież nato
miast może pokrzepić się, wi
dząc, że w naszym kraju jest
jednak
sporo
ewangelików.
Chór goleszowski dał dwugo
dzinny koncert muzyki religij
nej, co było również doskonałą
propagandą ewangelicyzmu wo
bec licznie zgromadzonego spo
łeczeństwa katolickiego.
Niezależnie od imprez o szer
szym zasięgu młodzież prowadzi
pracę na terenie swojej parafii,
posługując się nie tylko daw
nymi metodami pracy, jak udział w chórze, godziny biblij
ne, kolportaż czasopism i litera
tury
kościelnej,
działalność
świetlicowa,
gry towarzyskie,
herbatki, czy wieczorki — ale
starając się także wprowadzić
nowe i atrakcyjniejsze metody.
Jest to więc wspólne oglądanie
filmów, czy sztuk teatralnych
i dyskusja nad nimi, konkursy
„zgaduj - zgaduli“ na tematy
biblijne - kościelne, zbiorowe
słuchanie arcydzieł muzyki re
ligijnej z płyt lub taśmy, w y
świetlanie pasków filmowych o
tematyce biblijnej, bądź historyczno-kośtcielnej. Staramy się
także o to, aby wciągnąć mło

dzież do praktycznej pracy, jak
porządkowanie terenów kościel
nych i cmentarnych, pomoc przy
prowadzeniu szkół j. niedzielnej,
czy odwiedzanie chorych. Wśród
różnych trudności warto pod
kreślić specjalnie jedną bolącz
kę. Tylko stosunkowo mała
garstka młodzieży oddaje się z
chęcią pracy czysto religijnej.
Większość okazuje brak zainte
resowania dla tego rodzaju pra
cy, a nade wszystko nie ma
należytego przygotowania, któ
rego nie wyniosła z domów ro
dzicielskich, nie mając w nich
często dostatecznego religijnego
oparcia. Wielu młodych ludzi w
okresie powojennym wyrosło i
wychowało się bez domu ro
dzinnego i bez Kościoła, posia
da olbrzymie braki w wychowa
niu religijnym, traci swe umi
łowanie, a nieraz i przywiązanie
do Kościoła. A to cechowało
drobną garstkę działaczy mło
dzieżowych, którzy ocaleli z po
żogi wojennej i z zapałem orga
nizowali pracę młodzieżową w
pierwszych latach powojenych.
Ci ludzie ze względu na swój
wiek i założenie rodzin od lat
już opuścili szeregi młodzieży.
Dlatego uważam za sprawę do
niosłej wagi przygotowanie no
wej kadry świeckich działaczy
młodzieżowych, którzy by po
trafili wnieść nowego ducha i
ożywić całą naszą młodzież, a
przede wszystkim wciągnąć do
pracy zobojętniałe rzesze naszej
młodzieży w ośrodkach wielko
miejskich.
Ks. J. Gryniakow

OD REDAKCJI
MŁODEJ JEDNOTY
Jak już wspomniano na ła
mach Jednoty, wynikły pewnz
trudności, które nie pozwoliły
nam przez kilka miesięcy na pu
blikowanie naszego działu. Ma
my nadzieję, że w bieżącym ro
ku nie zaistnieją podobne prze
szkody i będziemy mogli druko
wać Młodą Jednotę bez przer
wy. Za tak długą przenoę ser
decznie naszych Czytelników
przepraszamy.
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EKUMENICZNY TYDZIEŃ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Program na każdy dzień
18 — 25 stycznia 1962
i

D Z IE Ń

Intencja:
Jedność wszystkich chrześcijan.
M odlitwa: O Panie Jezu Chryste, który w przed
dzień swej męki modliłeś się, aby wszyscy ucznio
w ie bylti jedino jak Ty jesteś w Ojcu a Ojciec w To
bie, spraw, abyśmy dotkliwie cierpieli z powodu na
szej niewierności, przejawionej w rozerwaniu. O b
darz nas zdolnością uczciwego uznania i odwagą od
rzucenia wszelkiej ukrytej obojętności, podejrzliwo
ści! i wzajemnej wrogości. Spraw abyśmy odnaleźli
się w Tobie i aby z naszych serc i ust spłynęła nieu
stająca modlitwa o taką jedność chrześcijan, jakiej
Ty sobie życzysz, osiągniętą środkami zgodnymi
z Tw oją wolą. Spraw, abyśmy w Tobie, który jesteś
doskonałą miłością, znaleźli drogę do jedności w po
słuszeństwie dla Twej miłości i pawdy.
(Association Unitę Chretienne, Lyon.)
Temat:
Syn
(Mat. 20:28).
Lektura:

człowieczy

przyszedł,

aby

służyć

Jan 13:1— 15.

Rozmyślanie:
Chrystus nie przyszedł na świat,
aby jemu służono, lecz aby służył i oddał swoje ży
cie. Gdy mył uczniom stopy, Piotr był oburzony, że
Chrystus spełniał rolę sługi. Sam Pan zaś wyjaśnił,
że jeśli chcą mieć z nim cząstkę ,muszą od swego
mistrza przyjąć tę usługę. Chrystus oddaje się nam
wówczas, gdy przyjmujemy jego służbę bez ograni
czeń, gdy przyjmujemy w siebie Boga i jako mistrza
i jako sługę, abyśmy również my mogli służyć na
szym braciom chrześcijanom bez dyskryminacji, oraz
naszym braciom niechrześcijanom, za których Chrys
tus umarł.

nim jest bezwartościowe, musi umrzeć, aby oblicze
Chrystusa ukazało się w całej jasności i aby się oka
zał Kościołem pełnym chwały, świętym i niepokala
nym (Efez. 5:27).

JII D Z IE Ń
I n t e n c j a : prawosławni i inne Kościoły wschodnie.
M o d l i t w a : O Panie, błagamy Cię, abyś pamiętał
o Twym Świętym, Powszechnym, Apostolskim K o 
ściele, który rozciąga się od krańca do krańca ziemi.
Udziel pokoju temu Kościołowi, który zbudowałeś
bezcenną krwią Syna Twego Jezusa Chrystusa.
Utwierdź ten święty przybytek i utrzymuj go do
końca świata.
(Liturgia Sw. Bazylego)
Temat :
Kor. 4:5).

D Z IE Ń

Intencja:
rzymscy katolicy.
Modlitwa:
O Panie Jezu Chryste, który powie
działeś do swoich Apostołów: Pokój zostawiam wam,
mój pokój daje wam, patrz nie na grzechy nasze,
lecz na wiarę Kościoła i obdarz go pokojem i jed
nością według woli Twojej, Zbawicielu, który żyjesz
i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym, w Trójcy
jedyny Boże, na wieki wieków.
(Mszał Rzymski)
Temat :
Chrystus wydał samego siebie za Kościół,
aby go poświęcić (Efez. 5:25).
Lektura:
Efezjan 5:21— 32.
Rozmyślanie:
Kościół jest święty dzięki obec
ności w nim Sługi w osobie Jezusa Chrystusa, którv
wydał zań samego siebie. Pan służył aż do krzyżowej
śmierci. Dzieło krzyża wypełnia się w każdym człon
ku Kościoła przez chrzest i w ten sposób Chrystus
dalej prowadzi dzieło uświęcenia. Sakrament chrztu
w swym symbolicznym znaczeniu ukazuje, że jest
rzeczą konieczną umrzeć w Chrystusie, aby odrodzić
się i powstać na nowo razem z Nim. Jest również
prawdą, że Kościół-Sługa musi poznać, że to, co w
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imieniu Jezusa

(II

L e k t u r a : II Kor. 4:5— 15.
R o z m y ś l a n i e : Apostoł, a zatem każdy duchow
ny, czy świadek Chrystusa jest przede wszystkim
sługą ludzi dla (w imieniu) Jezusa Chrystusa. Musi
on dążyć do umniejszam ia siebie, aby Chrystus mógł
wzrastać, musi uśmiercać swą naturę, aby Pan mógł
świecić pełnym blaskiem w jego sercu, aby przez
niego mogło promieniować objawienie chwały B o
żej, która jest w obliczu Jezusa Chrystusa, co znaj
duje się w odpowiednim stosunku do przyjętej przez
Niego w pokorze postawy sługi, aby był bardziej
prze irzvsty i aby w jego kazaniu i świadectwie ob
jaw iał się jedynie Chrystus.

IV
II

Apostoł — sługą w

D Z IE Ń

I n t e n c j a : anglikanie i starokatolicy.
Modlitwa:
O Panie Boże, Ojcze naszego Pana,
Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela, Księcia po
koju. W łasce swojej spraw, abyśmy wzięli sobie
poważnie do serca niebezpieczeństwo, w jakim się
znajdujemy z powodu naszego nieszczęsnego podzia
łu. Racz oddalić wszelką nienawiść i uprzedzenia
oraz wszystko to, co może nam przeszkadzać w osią
gnięciu pobożnej jedności i zgody, abyśmy tak jak
jest jedno ciało, jedna wiara, jeden chrzest, jeden
Bóg i Ojciec nas wszystkich i my społem mogli odtąd
być jednego serca i jednego ducha, zjednoczeni w
jednym związku prawdy i pokoju, wiary i miłości,
a jedną myślą i jednymi ustami mogli Ciebie chwa
lić przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
(Book of Common Prayer. Kościół Anglikański'.
T e m a t : Darami swymi służcie jedni drugim
(I Ptr. 4:10).
L e k t u r a : I Ptr. 4:7— 11.
Rozmyślanie:
Ekumeniczna miłość
pokrywa
wiele grzechów podziału. Nasz Pan nakazuje nam,
aby każdy mógł z nami czuć się jak u siebie, co
w sensie praktycznym sprowadza się do tego, abyśmy
byli gościnnymi, zaś w sensie duchowym chodzi o to,

żebyśmy się jedni za drugich modlili. Jako dobrzy
szafarze rozlicznej łaski Bożej, możemy uleczyć bo
lączkę podziału,
praktykując ekumeniczną gościn
ność, chętnie witając u siebie członków innych K o 
ściołów i chętnie im służąc. To samo możemy czynić
przez ekumeniczną modlitwę podczas naszych w łas
nych nabożeństw i prywatnych modlitw, modląc się
w intencji innych Kościołów. ,,Gościnności nie zapo
minajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc,
Aniołów gościnnie przyjm owali” (Hebr. 13:2).

my wezwani do wzajemnej pomocy materialnej i du
chowej; będzie to znakiem naszej pokuty za podział
i nadzieję przyszłej jedności. Chociaż podzieleni, mo
żemy wszyscy stać się sługami naszych potrzebują
cych braci, żyjących w krajach mniej obficie obda
rowanych, niż nasz własny. Możemy się łączyć w po
mocy dla niechrześcijan, stawać się ich sługami po
prostu dla tej tylko przyczyny, że są takimi samymi
ludźmi jak my i że Chrystus za nas wszystkich
umarł.

V

V II D Z IE Ń

D Z IE Ń

I n t e n c j a : luteranie i reformowani.
M o d l i t w a : O Panie, który chcesz, aby wszystkie
dzieci Twoje były jedno w Tobie, prosimy Ciebie
o jedność Twojego Kościoła. Odpuść nam naszą py
chę i brak wiary, zrozumienia i miłości, który jest
przyczyną naszego rozbicia. W yzw ól nas wszystkich
od ograniczoności umysłu, szorstkości dla innych,
uprzedzeń. Uchroń nas od przyjmowania za natural
ne tego, co jest zgorszeniem dla świata i oskarżeniem
Twej miłości. Naucz nas rozpoznawać dary Twej
łaski pośród wszystkich, którzy Cię wzywają.

I n t e n c j a : wszyscy chrześcijanie, którzy nie byli
dotąd
przedmiotem
naszej
specjalnej
modlitwy
i członkowie Kościołów zjednoczonych.
Modlitwa:
Pamiętaj, Panie, o Twoim Kościele,
wyzwól go od złego i utwierdź w swej miłości. Z g ro 
madź z czterech stron świata Twój poświęcony K o 
ściół, zgromadź go w swym Królestwie, które dla
niego przygotowałeś, przez Jezusa Chrystusa, Syna
Twojego, a naszego Pana i Boga, który żyje i kró
luje z Tobą i z Duchem Świętym na wieki wieków.
(Didache)

(Liturgia Francuskiego Kościoła Reformowanego)
Temat :
Pamiętajcie... o cierpiących jako i sami
będący w ciele.
(Hebr. 13:3)
L e k t u r a : I Ptr. 4:12— 19.
Rozważanie:
Prześladowanie
chrześcijan
jest
znamieniem Ducha chwały w Kościele; uczestniczy
on w cierpieniach Chrystusowych. Jeżeli żyjemy w
szczęściu i pokoju, jako wierni słudzy naszych cier
piących braci musimy pamiętać o więźniach przez
nasze modlitwy w sposób konkretny tak, jakbyśmy
byli jako członki jednego ciała razem z nimi w w ię
zieniu i razem z nimi podlegli prześladowaniu. W ie
rzymy, że oni znoszą na swym ciele to, czego nie do
staje cierpieniom Chrystusowym, a dzieje się to dla
Jego Ciała, którym jest Kościół. Oni cierpią dla
Chrystusa i dla nas, a więc musimy dźwigać ich cier
pienia, jeżeli mamy uczestniczyć w dziele Chrystusa
i otrzymać Ducha Bożego.

Lektura:

Intencja:
dyści.

baptyści,

kongregacjonaliści,

meto

M o d l i t w a : O Boże Zbawicielu, Boże wszechświa
ta, Władco i Stworzycielu wszystkiego, co istnieje,
Ojcze jedynego Syna! W Nim wzbudziłeś swój żywy
i prawdziwy obraz; Ty posłałeś Go dla zbawienia
rodu ludzkiego; przez Niego powołałeś i pozyskałeś
ludzkość. Błagamy Cię o lud Twój tu zgromadzony;
ześlij Ducha Swego Świętego i spraw, aby Pan nasz,
Jezus Chrystus, zstąpił pośród nich, przemówił do
ich umysłów i serca ich zwrócił ku wierze. Niechaj
prowadzi wszystkie dusze do Ciebie, Boże wszelkiej
łaski'. Weź w sswe posiadanie wszystkich ludzi, którzy
są na tym miejscu i zgromadź ich w jedno przez
Twego jedynego Syna w Duchu Świętym, przez któ
rego niechaj Ci będzie chwała i moc teraz i na wieki
wieków.
(Euchologia Serafina)
wspólnota z potrzebami świętych (Rzym.

Lektura:

II Kor. 9:6— 15.

Rozważanie:
Równość jest tym, czego przede
wszystkim potrzeba. Chrześcijanin nie może znieść
bogactwa, gdy jego brat cierpi niedostatek. Dzielenie
dóbr doczesnych i duchowych jest znakiem społecz
ności w Chrystusie wszystkich ochrzczonych chrze
ścijan. Jako członkowie podzielonego Kościoła jesteś-

Rzym. 11:25— 32.

R o z w a ż a n i e : Bóg dał nam dar Ducha Świętego
i powołał nas na swoje sługi, jako znak i narzędzie
jedynego i doskonałego Sługi. Ten dar i to powoła
nie jest nieodwołalne. Jako nowy Izrael i sługa ludu
Bożego mamy zapewnioną Bożą wierność. Ta w ie r
ność musi w nas wzbudzić wdzięczność za wszystko,
co Bóg uczynił dla jedności w Kościele. On posta
nowił prowadzić nas ku jedności, powołał nas na
wierne sługi tego dzieła i tej modlitwy o jedność.
Modlitwa dnia dzisiejszego została poświęcona tym
z naszych braci, którzy dotychczas podzieleni, potra
fili się zjednoczyć. Módlmy się za te zjednoczone
Kościoły, módlmy się o łaskę jeszcze większej jed
ności.

V III

V I D Z IE Ń

Temat :
12:13).

T e m a t : Cenne dary Boga i Jego powołanie są nie
odwracalne.
(Rzym. 11:29)

D Z IE Ń

Intencja:
jedność całej
i prawdzie Chrystusowej.

ludzkości

w

miłości

M o d l i t w a : Wszechmocny Boże, który obdarzyłeś
nas teraz tą łaską, że zgodnie zanosimy nasze prośby
do Ciebie i który przyrzekasz, że gdzie dwóch albo
trzech jest zgromadzonych w Twoim imieniu, Ty
wysłuchasz ich próśb; wysłuchaj, o Panie, pragnień
i próśb Twych sług, obdarzając nas na tej ziemi zna
jomością prawdy, a w przyszłości życiem wiecznym.
(Modlitwa Św. Chryzostoma)
T e m a t : Chwała i cześć narodów’ będzie do niego
wniesiona.
(Obj. 21:26)
Lektura:

Objawienie 21:22— 27.

Rozważanie:
Służąc całej ludzkości.. Kościół
włącza do swej modlitwy jej cierpienia i jej na
dzieje. W ie on, że i ten świat może mu przypomnieć
jego duchową rolę, potrzebę służenia ubogim i tym,
którzy pragną sprawiedliwości. Kościół, sługa Chrys
tusowy, bogaty w Słowo Boga,i może być również
pobudzony przez doświadczenie ludzkie. Bóg zna po
nadto skarby w tym świecie, które zostaną przynie
sione do Jego Królestwa. Kościół w swej służbie
ludzkości może być wolny i śmiały, wiedząc, że ma
nie tylko dawać, ale może i otrzymywać skarby jed
nakowo poddane mocy Boga, który w swej przewi
dującej mądrości zachował je wśród ludzi.
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K O M U N IK A T Y LO K A LN E
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
Parafia Ewangelicko-Reformowana
ul. Świerczewskiego 74
1.1.1962. (N ow y Rok) —
godz. 11 — nabożeństwo z Kom. św.

Ks. Z. Grzybek

Parafia Ewangelicko-Augsb. św. Trójcy
Plac Małachowskiego 1
1.1.1962. (N ow y Rok)
godz. 11 — naboż. z Kom. św.

Ks. R. Trenkler

7.1.1962. (I niedz. po Epifanii)
7.1.1962. (I niedz. po Epifanii)
godz. 11 — nabożeństwo

godz. 11 — naboż. z Kom. św.
Ks. Z. Grzybek

14.1.1962. (II niedz. po Epifanii)
godz. 11 — nabożeństwo
Ks. J. Niewieczerzał
21.1.1962. (III niedz. po Epifanii)
godz. 11 — nabożeństwo
Ks. J. Niewieczerzał
28.1.1962. (IV niedz. po Epifanii)
godz. 11 — nabożeństwo
4.2.1962. (V niedz. po Epifanii)
godz. 11 — nabożeństwo

Ks. Z. Grzybek

Ks. J. Niewieczerzał

Ks. Z. Michelis

14.1.1962. (II niedz. po Epifanii)
godz. 11 — naboż. z Kom. św.
21.1.1962. (III niedz. po Epifanii)
godz. 9 — nabożeństwo synodalne
godz. 11 — naboż. z Kom. św.

Ks. R. Trenkler
Ks. A. Jagucki
Ks. Z. Michelis

28.1.1962. (IV niedz. po Epifanii)
godz. 11 — naboż. z Kom. św.

Ks. R. Trenkler

4.2.1962. (V niedz. po Epifanii)
godz. 11 — naboż. z Kom. św.

Ks. Z. Michelis

Uwaga.
Przed każdym
spowiedź o godz. 10,45.

nabożeństwem

głównym

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
EKUMENICZNEGO TYGODNIA MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
(od 18 do 25 stycznia)

18.1.1962 — czwartek
godz. 18 — naboż. w kościele Ewangelicko-Ref.
(ul. Świerczewskiego 74)

22.1.1962 — poniedziałek
godz. 18 — nabożeństwo w kościele Ewangel.Augsb. (Plac Małachowskiego 1)

19.1.1962 — piątek
godz. 18 — naboż. w kościele
(ul. Mokotowska 12)

Metodystów

23.1.1962 — wtorek
godz. 18 — naboż. w kościele Mariawitów
(ul. Wolska 186)

20.1.1962 — sobota
godz. 18 — nabożeństwo w kościele Baptystów
(ul. Waliców 25)

24.1.1962 — środa
godz. 18 — nabbż. w kościele Zjednocz. Chrze
ścijan (Aleje Jerozolimskie 99)

21.1.1962 — niedziela
godz. 18 — nabożeństwo w kościele PolskoKatolickim (ul. Szwoleżerów 4)

25.1.1962 — czwartek
godz. 18 — nabożeństwo w kościele Baptystów
(ul. Waliców 25).
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