
POŚWIĘCONY POLSKIEMU EWANGELICY ZMÓWI I EKUMENII



NASZYM ZDANIEM
W dniu 1 listopada cała Polska czci pamięć tych, którzy odeszli z grona 
żywych. Tłumy gromadzą się na cmentarzach, płoną świece i lampki, groby 
rozkwitają. Podobno nigdzie w Europie zwyczaj ten nie jest tak świeży 
i rozpowszechniony, jak u nas. Bo też mamy kogo wspominać...
Społeczność reformowana w tym dniu też spotyka się na swoich cmen
tarzach. W zadumie i skupieniu wspominamy tych, którzy przez wiele lat 
byli najbliższymi istotami naszego ziemskiego życia, kimś najbardziej tu 
kochanym i drogim. Składamy na ich grobach żywe kwiaty, tak żywe, jak 
żywa jest nasza miłość. Miłość, która nigdy nie ustaje...
Wielu z nas zapala na grobach najbliższych światła. Obyczaj to nowy na 
cmentarzach reformowanych, wiadomo skąd przeniknął i pod jakim wpły
wem. Dla wielu naszych współwyznawców jest zgorszeniem. „To obyczaj 
pogański”. „Czy jesteśmy na cmentarzu katolickim, czy reformowanym?” — 
padają takie lub podobne uwagi. Trudno w tej kwestii zabierać głos auto
rytatywnie i wyrokować: palić światła na grobach czy nie. Wszyscy możemy 
zgodzić się, że zwyczaj to piękny — wzrusza, wprowadza nastrój podniosły, 
pełen zadumy i skupienia. Kto — idąc wieczorem wśród szpaleru rozświet
lonych grobów — duma na zimno nad pogańską historią tego obyczaju?
A gdyby już tak przeprowadzać taką analizę, to ileż świąt — dziś chrześci
jańskich — okazałoby się reliktem pogaństwa? Ważne jest to, j a k ą  t r e ś ć  
i j a k i  s e n s  dziś chrześcijanie takim świętom i obrzędom nadają. Tak 
więc każdy zapalający światło na grobie swych najbliższych musi sam sobie 
odpowiedzieć, dlaczego to robi i czy w tym momencie dokonuje aktu po
gaństwa, czy aktu miłości chrześcijańskiej.
Inna sprawa, która wzbudza pewne kontrowersje, to „problem krzyża”. 
Wiadomo, i trzeba to sobie jeszcze raz powiedzieć, że nasze reformowane 
cmentarze przestały być cmentarzami wyznaniowymi. Chowamy na nich 
braci różnych konfesji: metodystów, baptystów, zjednoczonych, rzymskich 
katolików. Tej posługi nasz Kościół nie odmawiał nigdy nikomu. W daw
nych czasach (a i nie tylko w takich dawnych) „reformowana” ziemia przyj
mowała nawet doczesne szczątki tych biedaków, którzy nie byli godni spo
czywać w „poświęconej” ziemi. Dziś, w dobie ekumenizmu, wiele się w tej 
dziedzinie zmienia. Coraz częściej księża rzymscy przestępują progi cmen
tarzy „braci odłączonych” i chowają w „kalwińskiej” ziemi członków swojej 
społeczności. Coraz więcej przybywa grobów ludzi, którzy nie byli wyznaw
cami naszego Kościoła. Coraz więcej też krzyży z wizerunkiem Chrystusa. 
Jest to problem trudny do rozwiązania, i na pytanie: pozwalać wznosić 
krzyże z rozpiętą na nich postacią, czy nie pozwalać — trudno dać jedno
znaczną odpowiedź. Może powiemy tak!
Drodzy Bracia reformowani! Rozumiemy doskonale, co wielu z was czuje 
i myśli na widok rozpiętej na krzyżu sylwetki Tego, który j e d e n  jedyny 
r a z  został ukrzyżowany, r a z  j e d e n  i na  z a w s z e  poniósł ofiarę za nas, 
a przez swoje z m a r t w y c h w s t a n i e  wybawił nas z upadku i mocy 
śmierci. Ofiara poniesiona na tamtym Krzyżu nie była daremna. Nie trzeba 
jej będzie już nigdy więcej powtarzać. Taka jest wiara nasza i słuszna to 
wiara. Trwajcie więc w tym przekonaniu i od niego nie odstępujcie, ale po
starajcie się sami rozważyć następujący problem. Gdyby zwrócono się do 
naszego pastora z prośbą o pochowanie żyda lub mahometanina, to czy 
pastor odmówiłby tej przysługi? Oczywiście nie, bo przestąpiłby w tym 
miejscu przykazanie miłości bliźniego. A gdyby rodzina żydowska lub ma- 
hometańska pragnęła wyryć na grobie zmarłego gwiazdę syjońską lub pół
księżyc, odmówilibyśmy na to zgody? Jeśli tak, to jakiż sens miałby pierw
szy czyn miłości?
Inna sprawa, że Kolegia Kościelne, które decydują o formie wznoszonych 
pomników, powinny w tych przypadkach, w których wiadomo, że nie będą 
zranione uczucia religijne osoby występującej z prośbą o zezwolenie na 
postawienie pasyjki, podejmować taką decyzję, która nie urazi uczuć reli
gijnych w s p ó ł w y z n a w c ó w .
Na zakończenie jeszcze jedna uwaga. Wszystkim tym, którzy wyrażają 
zdziwienie z powodu odbywania nabożeństw na cmentarzu reformowanym 
w dniu Wszystkich Świętych, odpowiadamy krótko: tam, gdzie są ludzie, 
tam jest okazja, więcej — o b o w i ą z e k  i n a k a z  głoszenia Słowa Bożego.
I Kościół temu nakazowi będzie posłuszny.

C O  W N U M E R Z E ?
Listopad, miesiąc opadających li
ści, nastraja smutkiem, gdy przyro
da przygotowuje się do zimowego 
snu, gdy gaśnie życie. W tym na
stroju smutku obchodzimy 1 listopa
da Święto Zmarłych. W tym roku 
ma ono dla nas szczególną wymowę 
ze względu na wyjątkowo obfite 
żniwo, jakie śmierć zebrała w wy
niku II wojny światowej, której 30 
rocznicę wybuchu obchodziliśmy. 
Tym, którzy padli w obronie Ojczy
zny, zaginęli, zostali zamęczeni, po
święcone jest kazanie na str. 3. Ten 
sam temat kontynuuje spis osób wy
znania ewangelicko-reformowanego, 
które zginęły na skutek działań wo
jennych (str. 7).

W jaki sposób okazać pamięć tym, 
których kochaliśmy, a którzy ode
szli do innego świata, lecz których 
śmierć nie rozerwała związków mi
łości? Prosimy przeczytać „Nasze 
zdanie” na ten temat.
Artykuł „Refleksje porocznicowe” 
wychodząc od tych samych tematów 
— 30-lecia wybuchu wojny, 25-lecia 
Powstania, śmierci, przechodzi do 
sprawy wychowania młodego poko
lenia. Jest to problem wielkiej wagi, 
problem bardzo złożony — dom, 
szkoła, Kościół i wiele innych czyn
ników, jak np. środki masowego 
przekazu, wpływają na kształtowa
nie postawy młodego pokolenia. Ro
dzice znajdą temat do przemyślenia 
w artykule już wspomnianym, a tak
że w innym pt. „Czy tylko Ko
ściół?” (str. 6).

„Z nadzieją” — tak zatytułowali
śmy i kazanie i modlitwę. Teologią 
nadziei zajmuje się bardzo dziś po
pularny teolog ewangelicki, Jurgen 
Moltmann, którego sylwetkę prezen
tujemy na str. 11 w dziale „Dla nie- 
teologów”, gdzie Czytelnik znajdzie 
również obok słowniczka dalszy ciąg 
cyklu o zasadach wiary pt. „Klucze” 
(str. 10).
Chociaż więc listopad nastraja 
smutno, chociaż śmierć zakryta jest 
mrokiem tajemnicy, to jednak wie
rzący chrześcijanie nie smucą się jak 
ci, którzy nadziei nie mają.

NASZA OKŁADKA:
1 września 1969 r. na cm entarzu ew a n 
gelicko-reform ow anym  w  W arszawie od
była się uroczystość złożenia kw iatów  
pod pom nikiem  pośw ięconym  pamięci 
poległych , zaginionych i zam ęczonych  
W spółw yznaw ców  podczas działań II 
w ojny św iatow ej.
Strzaskane kam ienie, spięte żelaznym  
łańcuchem , m ają wyobrażać barykadę, 
w zniesioną przeciw ko przem ocy i n ie
w oli, ale chyba bogatsze będzie odczy
tanie ich w ym ow y za Słow ackim : „Lecz 
zaklinam , niech żyw i nie tracą nadziei... 
A k iedy trzeba, na śm ierć idą po kolei, 
jak kam ienie przez Boga rzucane na 
szaniec’ .
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Ks. BOGDAN TRANDA

Z  n a d z i e j q

Ocal mnie od moich nieprzyjaciół, o Boże mój, i ochroń mnie przed tymi, 
którzy przeciw mnie powstali. Ocal mnie od czyniących zło i wybaw mnie 
od mężów krwi, bo czyhają na moją duszę.

Ps. 59:2—4.

Ziemia ojczysta jest tu, gdzie nasze matki dały 
nam życie.1 Ziemia ojczysta jest tu, gdzieśmy 
wzrastali i uczyli się poznawać twarze bliskich, 
gdzieśmy chwytali pierwsze słowa naszej mo
wy, gdzieśmy śledzili lot jaskółek do gniazda 
i słuchali wiosennego śpiewu skowronka. Zie
mia ojczysta jest tu, gdzie rolnik sieje ziarno 
na chleb dla swych braci, gdzie górnik dobywa 
węgiel i sól, i siarkę, gdzie robotnik w fabry
ce buduje maszyny, gdzie człowiek w trudzie 
i znoju czyni sobie ziemię poddaną. Ziemia oj
czysta jest tu, gdzie ziemia i morze i żywioł 
wszelki śpiewają na chwałę wielkiego Boga, 
a człowiek obsypany bez miary Jego darami, 
przez Niego stworzony i ocalony, w mowie Oj
ców oddaje Mu cześć, poznaje Jego wolę i roz
głasza cnoty Tego, który go powołał z ciemno
ści do cudownej swojej światłości. I tu, gdzie 
groby tych, co zasnęli — jest ziemia ojczysta, 
z której powstaną w dniu ostatecznym. Tę zie
mię dał nam Bóg, abyśmy na niej żyli w pokoju 
i pracowali dla dobra naszych braci, abyśmy 
tworzyli ognisko rodzinne w kręgu rodowym ca
łej ludzkości.
Przed trzydziestu laty zwalił się najazd na tę 
ziemię ojczystą, która miała posłużyć do budo
wy ,,tysiącletniej Rzeszy”, wzniesionej na fun
damencie grabieży, krwi i łez, ku wiecznej hań
bie germańskiej rasy. Zdawało się wówczas, że 
rozpętane moce piekieł ruszyły do walki o pa
nowanie nad światem. Wybiła godzina próby 
dla naszych ojców i braci, zmuszonych do pod
jęcia walki na śmierć i życie w obronie ludzkiej 
godności. Ilu z nas ze skurczem serca wspomina 
dziś swych najbliższych, którzy padli na polu 
bitwy, zginęli w więzieniach i obozach koncen
tracyjnych, na ulicach naszych miast i pod gru
zami stolicy, skazanej na zagładę, dlatego, że 
mieli szczęście urodzić się Polakami, że mieli 
zaszczyt i chwałę żyć na tej ziemi i jej bronić? 
Ilu z nas ze skurczem serca wspomina mroczne 
lata okupacji, kiedy pomimo klęski kampanii 
wrześniowej naród nie złożył broni? Ani tu, w 
Poisce podziemnej, w miastach i lasach, ani ni
gdzie tam, gdzie toczył się bój o wolność — na 
ziemi francuskiej, pod mglistym niebem Anglii,

1 Powyższy tekst jest odtworzonym przemówieniem, 
które zostało wygłoszone dnia 1 września 1969 roku 
na warszawskim cmentarzu ewangelicko-reformowa
nym w trzydziestą rocznicę wybuchu II wojny świa
towej.

w północnej Norwegii, w gorących piaskach 
Afryki, na bezkresnych równinach rosyjskich — 
nie zabrakło naszych braci i ojców. Tutaj, w 
kraju, pozbawiony wszelkich praw ludzkich, tro
piony i prześladowany, z bezprzykładnym boha
terstwem i poświęceniem dawał dowody ludz
kiej solidarności ratując jeszcze bardziej zagro
żonych, skazanych na totalną zagładę braci- 
-Żydów, płacąc za to nieraz cenę własnego ży
cia.
Ci, którzy polegli, zasłużyli sobie na naszą 
wdzięczność i pamięć tak długo, jak długo na 
tej ziemi biły będą polskie serca, jak długo du
sza ludu będzie reagowała na strofy Reja, Ko
chanowskiego, Mickiewicza, Norwida, Baczyń
skiego, Tuwima, na nuty Gomółki, Wacława 
z Szamotuł, Chopina, Moniuszki, Pendereckie
go, karmiła się Słowem — ,,Na początku stwo
rzył Bóg niebo i ziemię”, ,,Błogosławieni, którzy 
cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości”, 
„Amen, przyjdź Panie Jezu”.
Symboliczny pomnik, wystawiony tutaj rękami 
naszej młodzieży, dziś uścielony kwiatami, niech 
będzie znakiem tej wdzięczności i pamięci. 
Strzaskane kamienie spięte żelaznym łańcuchem 
mają wyobrażać barykadę, wzniesioną przeciw
ko przemocy i niewoli, ale chyba bogatsze bę
dzie odczytanie ich wymowy za Słowackim: 
„Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei... 
A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, Jak ka
mienie przez Boga rzucane na szaniec”. Oni wie
dzieli, kiedy trzeba...
Wspominając dzisiaj tragiczną i heroiczną prze
szłość, spoglądamy z nadzieją w przyszłość. Z 
nadzieją, że nasze dzieci i wnuki nie będą zmu
szone do składania ofiary krwi w obronie zie
mi ojczystej, ale że dla jej rozwoju i chwały 
będą równie ofiarnie pracować na polu sztuki 
i literatury, nauki i służby zdrowia, rolnictwa 
i przemysłu, budowy domów i dusz, pomni słów 
poety, że wielkość granic mierzy się wielkością 
dusz i praw.
Jako chrześcijanie zebrani na tym cmentarzu, 
jako dzieci Ewangelii mamy świadomość tego, 
że naszym zadaniem nie jest pragnienie odwe
tu, lecz przeciwnie, że powołani jesteśmy do 
służby pojednania. Jeśli chcemy być wierni te
mu powołaniu, jeśli serio traktujemy hymn 
anielski z nocy Narodzenia — „Pokój ludziom, 
w których Bóg ma upodobanie”, to wszystkie 
siły serca i umysłu oddamy tej służbie.



Zapomnieć — to żądanie ponad siły człowieka. 
Nie da się zapomnieć ruin Warszawy, kremato
riów Oświęcimia, nie da się zapomnieć cierpień, 
kalectwa, grobów. Ale też pamięć jest konieczna 
do tego, aby mogło nastąpić pojednanie przez 
przemianę ludzkiej duszy. Służba pojednania 
jest zadaniem człowieka wiary, nauczonego 
zmagać się ze sobą samym w nieustannej mod
litwie — „Jako i my odpuszczamy naszym wi
nowajcom”. Zadaniem człowieka, którego zna
kiem jest krzyż, skąd padły brzemienne cier
pieniem słowa „odpuść im, bo nie wiedzą, co 
czynią”. Zadaniem człowieka, który wie, jaką 
moc przetwarzającą ma miłość, który wie, że 
nie on sam, lecz Wiekuisty jest ostoją sprawied
liwości. Trzeba wydrzeć z serca nienawiść, aby 
nie powtórzyło się to, co tutaj z bólem wspomi
namy. O wielkości narodu stanowi wielkość du
cha. Dlatego naród musi wiedzieć, gdzie szukać 
źródeł odnowy, czym karmić swego ducha, aby 
z posiewu krwi i cierpień wyrosła nowa przysz
łość, Ojczyzna wielka, szanowana jako cenne 
ogniwo w kręgu rodowym całej ludzkości.

Uroczystość dzisiejsza odbywa się na cmentarzu, 
gdzie spoczywają prochy naszych bliskich, gdzie 
nagrobki noszą jeszcze ślady stoczonych tu przez 
powstańczy batalion „Parasol” walk. Ta ziemia 
jest przesiąknięta krwią obrońców Ojczyzny. 
Fakt zebrania się na tym miejscu ma dla nas 
swoją głęboką wymowę. Tę mianowicie, że ofia
ra synów Ojczyzny nie była daremna, albowiem 
wierzymy, że grób nie jest mrokiem i kresem. 
Dla dzieci Ewangelii odwalony kamień i pusty 
Grób jest rzeczywistością gwarantującą triumf 
sprawiedliwości. Zmartwychwstały zwyciężył 
moce piekieł, a żądło grzechu i śmierci pozbawił 
trującego jadu. Musiały upaść piekielne potęgi 
rozpętane trzydzieści lat temu. Od początku no
siły w sobie zaród śmierci. Sprawiedliwość osta
teczna realizuje się już tu, na ziemi.
Tak więc, bracia moi mili, bądźcie stali, nie
wzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla 
Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny 
w Panu. (I Kor. 15:58).

z nadzieją
Znad grobów poległych, 
zamęczonych i zaginionych, 
otrutych cyklonem, 
spopielonych w krematoriach, 
rażonych promieniami bomby A, 
spalonych napalmem, 
wołamy do Ciebie, dzieci Adama!

Ocal nas, Boże, 
od Kainowego dziedzictwa!
Niech brat na brata 
nie podnosi zbrojnej dłoni, 
nie przelewa krwi niewinnej, 
nie odbiera dzieciom ojców, 
nie odbiera matkom synów.

Ocal nas, Boże, 
od piekielnej wizji, że 
za trzydzieści parę lat, 
jak dobrze pójdzie, 
pozostanie tylko ślad 
na białym murze...

Z ufną nadzieją i mocną wiarą, 
odkupieni ofiarą Syna Twego, 
w imieniu Jezusa Chrystusa 
prosimy — wybaw nas, Panie!
Daj nam w ręce broń pokoju, 
zaciągnij nas do armii miłosierdzia, 
pozwól dawać chleb głodnym, 
ocierać łzy płaczącym,

towarzyszyć samotnym, 
nieść ulgę cierpiącym, 
sprawiać, by nasyceni byli 
łaknący i pragnący sprawiedliwości, 
by głusi słyszeli, 
a ślepi przejrzeli, 
chromi chodzili,
a ubogim była Ewangelia zwiastowana. 

Wysłuchaj nas, Panie!

4



Refleksje porocznicowe
Mamy więc już poza sobą XXV 
rocznicę Powstania Warszawskiego, 
XXX rocznicę Września, ani się 
obejrzymy, gdy nadejdzie XXV ro
cznica końca II wojny światowej. 
Jak wyglądają te rocznice w pry
watnym życiu? Czasem przybierają 
nawet tak karykaturalne formy, jak 
w filmie „Polowanie na muchy”. 
Cóż, rodzice lub dziadkowie wspo
minają, dzieci słuchają. Dzieci nad
stawiają uszu i marzą sobie. Każde 
dziecko marzy o przygodach, śni o 
szabelce lub raczej o karabinie m a
szynowym, bo jest dzieckiem, i to

polskim dzieckiem. Uważa, że ci do
rośli mieli bądź co bądź szczęście — 
przeżyli tyle ciekawych chwil. 
Dorosłych najczęściej nietrudno na
mówić na wspomnienia. Opowiadają, 
jak będąc właściwie jeszcze dziećmi, 
z własnej woli, mniej więcej do
słownie, chwycili za broń. Nie mieli 
młodości, byli żołnierzami.
Ci sami dorośli w chwilach mniej 
refleksyjnych, w godzinach bardzo 
przyziemnego szarego dnia, przypo
m inają swym dzieciom, że oni w 
tym wieku byli właściwie zupełnie 
dorośli, zaradni, odpowiedzialni.

I czar wojny pryska. W tych mo
mentach dzieci nie lubią tej wojny, 
którą przeżyli dorośli, bo nie czują 
się winni, że żyją w czasach pokoju 
i jeszcze się im wytyka, że mają 
lżejszą młodość.

Właśnie w związku z minionymi 
rocznicami ukazał się na ekranach 
film „Od września do m aja”. Nie 
widziałem tego filmu, mimo to chcę 
o nim pisać. Ciągle nurtu je mnie 
sprawa, dlaczego na filmy o miłości 
z byle powodu zabrania się chodzić 
dzieciom poniżej tylu to a tylu lat, 
a tak mało zwraca się uwagę na 
dolną granicę wieku przy filmach, 
w których pokazane jest okrucień
stwo? Na filmie „Od września do 
m aja”, wśród migawek z obozu kon
centracyjnego, pokazana jest m art
wa, odarta z ubrania kobieta leżąca 
na śniegu. Oczywiście jeden trup, 
gdy samych Polaków zginęło pod
czas tej wojny 6 milionów, to w ła
ściwie drobnostka.
Ale nie w tym rzecz. Proszę sobie 
wyobrazić, że wyżej opisany obraz 
ukazuje się na ekranie kina, w któ
rym wszystkie krzesła zajęte są 
przez dzieci z wyższych klas szkoły 
powszechnej. W sali kinowej rozlega 
się w tym momencie śmiech. Nie 
jakich pojedynczy cichot. Śmieje się 
cała sala. Nagość leżącej kobiety 
stanowi dla dzieci niezdrową sen
sację. Nie kojarzą obrazu w żadnym 
przypadku z wojną, tylko widzą cia
ło ludzkie pozbawione jakiegokol
wiek ubrania. Naszym dzieciom 
zdarza się to bardzo rzadko oglą
dać, dlatego chciałyby obraz mieć 
jak najdłużej przed oczami. Cieszą 
się widokiem, który jest na co dzień 
zabroniony, obnażone ciało (nawet 
m atrwej1 kobiety) kojarzą najczęś
ciej z niemoralnością. Jaka szkoda, 
że w naszej ojczyźnie ludzie m ają 
zbyt mało kultury na to, aby wzo
rem NRD czy Rumunii stworzyć 
plaże dla nudystów, gdzie dziecko 
od małego mogłoby się przyzwy
czaić do oglądania innych ludzi nie 
upiększonych strojami i wiodących 
normalne życie po prostu nago. 
Wtedy w scenie na śniegu można 
by zobaczyć całą tragedię 'wyda
le n ia ,  a nie tylko jej efekt zew
nętrzny.
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Gdy jednak na e’:ranie kina, w in
nym filmie, oczom dzieci ukazał się 
stary człowiek poganiany przez nie
mieckich strażników między bara
kami obozu koncentracyjnego i gdy 
staruszek potknął się i przewrócił w 
błoto, widownia też się śmiała, cho
ciaż człowiek nie był goły.
Śmieją się nie tylko te złe dzieci, 
które nie mają litości dla zranionego 
zwierzęcia, które wytykają kalectwo 
kolegi lub drwią z niedołęstwa sta
rego człowiek. Śmieją się wszystkie 
dzieci: normalne, dobre dzieci, na
sze dzieci. Dzieci, które — zwyczaj
nie — nie rozumieją tego, o czym

opowiada obraz na ekranie. Dzieci, 
które kojarzą krew z kolorową far
bą używaną do symulowania krw a
wiących ran w filmach kowboj
skich, dzieci dla których cierpienie 
jest pojęciem abstrakcyjnym, dla 
których wojna to piękny mundur 
lub żyłka ryzykanctwa w pracy kon_ 
spiratora. Te same dzieci mają wiele 
wiadomości z dziedziny współczesnej 
techniki, znają się na nowoczesnej 
muzyce, sypią nazwiskami sportow
ców. Źródłem wielu tych pozaszkol
nych wiadomości jesteśmy my, ro
dzice. Ci sami rodzice, którzy po
nosimy winę za chóralny śmiech

dzieci oglądających na białym ekra
nie kina ludzką tragedię. Ten śmiech 
oskarża nas, że nie wytłumaczyliśmy 
dzieciom okrucieństwa wojny, nie 
wykształciliśmy w nich nienawiści 
do jej bezcelowości i bezsensu. Nie 
nauczyliśmy w pe!ni przykazania: 
nie zabijaj.

Nim ustroimy się w odświętność, 
aby brać udział w następnej rocz
nicowej uroczystości, uczcijmy pa
mięć tych, którzy zginęli zamiast 
nas, nauczmy nasze dzieci szacun
ku do tych tragicznych dni.

as.

C z y  t y l k o  K o ś c i ó ł ?
W niedzielny poranek zasiadamy w 
kościele. Wzrok błądzi po rzędach 
ławek. Siwe głowy, pochylone ple
cy. Tu i ówdzie młoda sylwetka — 
niewielki procent wśród tych, któ
rzy przyszli na nabożeństwo. Bo
lączka wielu społeczności chrześci
jańskich w dzisiejszych dniach... Czy 
zawinił ksiądz, który źle prowadzi 
pracę czy formy kultu się przeży
ły, czy „ta młodzież dzisiejsza, pro
szę pani! Kto by ją tam zrozu
miał?” A może... Właśnie. Zastanów
my się dziś nad może jeszcze inną 
przyczyną takiego stanu rzeczy i 
spróbujmy bliżej przyjrzeć się, jak 
to w naszym Kościele i w naszych 
domach wygląda problem wychowa
nia chrześcijańskiego dzieci, które 
za kilka lat — ani się spostrzeże
my — awansują do grupy mło
dzieży.

Chcę kilka słów napisać c Szkole 
Niedzielnej. Od tego bowiem punk
tu niejeden z nas rozpoczynał pe
wien etap swojego życia. Gwoli rze
czowości, muszę posługiwać się kon
kretam i i faktami, a więc czymś co 
znam z własnego doświadczenia, z 
czym bezpośrednio zetknąć się mo
głam w swojej parafii. Jeśli uwagi 
moje zabrzmią zbyt krytycznie, to 
dlatego, że piszę o jednym aspek
cie zagadnienia, w oparciu o m ate
riał z jednej parafii, a wiadomo, 
że na problem wychowania i nau
czania składa się przynajmniej kil
kanaście różnych spraw, zagadnień, 
no i — oczywiście — postaw. Wia
domo, co człowiek, to inne spojrze

nie na to samo zjawisko. Miło mi 
będzie usłyszeć o lepszych i innych 
doświadczeniach, jakie w tej dzie
dzinie mają inni pracownicy Ko
ścioła.
W moim zborze jest spora grupa 
dzieci objętych nauczaniem w Szko
le Niedzielnej. Rok szkolny rozpo
czyna się najczęściej w drugą nie
dzielę września uroczystym nabo
żeństwem, a już od następnej nie
dzieli trw a normalna nauka. Zróżni
cowanie wieku duże, stąd podział 
na grupy — trzy albo cztery. Do 
pierwszej, najmłodszej należą m a
luchy — przedszkolacy i „pierwsza
cy”. Pierwsze zetknięcie ze Szkołą 
Niedzielną, to duże przeżycie dla 
5- lub 7-letniego człowieka, który 
nierzadko (najprawdziwsza prawda!) 
dopiero tu dowiaduje się, co to za 
książka to Pismo św. i kto to jest 
Pan Jezus. Tak więc dla wielu dzie
ci kontakt ze Szkołą Niedzielną, to 
p i e r w s z y  kontakt z Panem Je 
zusem i Biblią. Zwróćmy uwagę na 
ten fakt i spójrzmy nań raz jeszcze 
w następującym kontekście: do 
Szkoły Niedzielnej przychodzą dzie
ci ludzi w i e r z ą c y c h ,  dzieci z 
domów ewangelickich, w których — 
jak słyszę od znajomych katolików 
— Biblia jest podobno lekturą co
dzienną. Przepraszam za tę przy
krą dla wielu uwagę, ale spójrzmy 
prawdzie w oczy. Dziecko, pochodzą
ce z domu, w którym rodzice czy
tają Biblię i modlą się, przychodzi 
do Szkoły Niedzielnej już ze sporą 
wiedzą biblijną i umie Panu Jezu
sowi dziękować i prosić.

Wielu rodziców uważa, że Kościół 
jest od tego, by wychowywać „reli
gijnie”, szkoła — by kształcić i za
pobiegać chuligaństwu, a dom? Czy 
zadanie i rola domu zaczyna się i 
kończy na odpowiednim wykarmie- 
niu, ubraniu dziecka i zapewnieniu 
mu bardziej lub mniej godziwej roz
rywki? Nauczyciele w szkołach 
świeckich skarżą się na zbyt słabe 
współdziałanie domu ze szkołą w 
dziele wychowania. Co mają wobec 
tego powiedzieć nauczyciele szkół 
niedzielnych, którzy nie mają do 
dyspozycji żadnych sankcji?
Aby nie być gołosłownym — przy
kłady. W 10-osobowej grupie m a
luchów regularnie na lekcje uczęsz
cza dwoje lub troje dzieci. F rek
wencja w tej grupie uzależniona jest 
w sposób oczywisty od uczestnictwa 
rodziców w nabożeństwie. W gru
pach starszych, dzieci nierzadko sa
me przyjeżdżają na lekcje. Proszę 
sobie teraz wyobrazić, jak w takiej 
sytuacji wygląda lekcja i czy w ogó
le można tu mówić o realizowaniu 
rocznego planu nauczania i wycho
wania, przewidzianego przez pasto
ra dla tej grupy? Stale kogoś brak, 
lekcje trzeba powtarzać. Tych dwo
je, troje, którzy przychodzą regular
nie, zna już na pamięć np. historię 
Józefa. Nudzą się, zniechęcają, n a
tomiast ich koledzy o Józefie jesz
cze nigdy nie słyszeli.
Przyczyny absencji ? A, żeby to nau
czyciel wiedział! Dopiero od dziecka 
dowiaduje się, że poprzedniej nie
dzieli było w kinie, w ogrodzie zoo
logicznym, na łyżwach, u cioci Zosi 
na ciastkach itd. itd. (tak, tak, ro
dzice dbają o prawidłowy rozwój 
fizyczny i psychiczny dziecka). P ra 
wie nigdy nie zdarza się, by rodzi
ce usprawiedliwili nieobecność syna 
lub córki. Oczywiście myślę o uspra.
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wledliwieniu ustnym, bo „dzienni
czek” w Szkole Niedzielnej nie ist
nieje, gdyż nauka jest tu d o b r o -  
w o l n  a. Powtarzam więc raz jesz
cze: tu przychodzą dzieci ewange
lickie z domów w i e r z ą c y c h ,  i 
ten dom od początku kształtuje w 
dziecku przekonanie o ponadobo- 
wiązkowości — żeby nie powiedzieć 
— zbędności lekcji religii. Na pew
nym etapie wszystko jest ważniej
sze: i poranek w kinie, i misie w 
ZOO, i ciekawy mecz w telewizji, 
który tak bardzo zafrapował ta tu 
sia, że ten zrezygnował z przypro
wadzenia na lekcję gotowego już 
do drogi malca. To jest wypadek au
tentyczny, opowiedziany przez dziec
ko z wielkim żalem i wyrzutem. 
Szkoda, że rodzic ów nie mógł w te
dy obejrzeć wyrazu buzi swego 
syna.
Póki dziecko jest małe, uczciwie 
przyznaje gdzie było, co robiło. Ale 
już u 5-letniego malucha powstaje 
w główce pytanie: kto ma rację — 
tatuś czy „pani”? Co ważniejsze — 
mecz tatusiowy, czy lekcja? I tak 
rodzi się pierwsza sprzeczność, by
stro odnotowana przez dziecko, mię
dzy tym co robi, co mówi d o m  i 
s z k o ł a .

Ten sam ojciec-kibic po kilku la
tach z największym zdziwieniem od
kryje, że w ławce kościelnej siedzi 
sam. Zabrakło obok niego syna, 
który jeszcze tak niedawno czuł żal, 
że nie przyprowadzono go na lek
cję Szkoły Niedzielnej, a teraz sie
dzi przed telewizorem i ogląda do

skonały western. Jakiego użyć argu
mentu, by wytłumaczyć, że chłopiec 
powinien być w tym czasie w ko
ściele na nabożeństwie? Co powie
dzieć, by nie stać się w oczach włas
nego dziecka zakłamanym obłudni
kiem?
Inna sprawa. Stałe spóźnianie się do 
kościoła. W moim zborze piętnasto
minutowe spóźnienie na nabożeń
stwo jest czymś najzupełniej nor
malnym, i choć wielu współwyz
nawców, bolejąc nad tym stanem 
rzeczy, wniosło nawet sprawę na 
Synod — niewiele się zmieniło. A 
wszystko zaczęło się od spóźnień na 
lekcje szkoły niedzielnej: po 5, 10, 
15 minut. Czy z równie spokojnym 
sumieniem spóźniamy się do zakła
dów pracy, do kin, teatrów? Oczy
wiście nie. Dlaczego? Odpowiedź 
jest tak prosta, że każdy — na swój 
własny użytek — niech cicho szep
nie to sobie do ucha. Czy nasze 
dzieci s y s t e m a t y c z n i e  spóź
niają się codziennie do szkoły? Jeśli 
im się to zdarzy kilka razy w mie
siącu z pewnością mają obniżoną 
ocenę ze sprawowania. W Kościele 
ocen się nie stawia, a szkoda. Przy
dałyby się, i to głównie dorosłym. 
I jeszcze jedno. Nauczyciele, egze
kwując wiadomości od dziecka, nie
jednokrotnie stwierdzają nieprzygo
towanie do lekcji. Jedno nie nauczy
ło się zadanego psalmu, inne nie 
wkleiło obrazka, jeszcze inne zapo
mniało zeszytu. Niby nic wielkiego. 
Każdemu zdarzy się nie odrobić lek
cji lub zapomnieć zeszytu. To oczy

wiste. Problem zaczyna się dopiero 
wtedy, gdy nauczyciel Szkoły Nie
dzielnej z przykrością i żalem od
krywa, iż wielu rodziców po prostu 
nie wie, że dziecko ma coś zadane. 
Ba, żeby „tylko” to. Wielu nie zda
je sobie sprawy z tego, jaki m a
teriał jest aktualnie w szkole prze
rabiany.
Można powiedzieć: są tacy rodzice i 
siacy, dobrzy i źli, interesujący się 
dzieckiem i nie intersujący. Ośmie
lam się jednak twierdzić, że wielu z 
tych rodziców, którzy godzinami pil
nują dziecka przy odrabianiu lekcji 
„świeckich”, wielu z tych, którzy 
dwa razy w tygodniu pędzą do pani 
wychowawczyni z pytaniem: „jak 
tam mój Maciuś, Zbysio, Wojtuś, 
Jasio się spraw uje?”, wielu z tych, 
tu — w odniesieniu do nauczania 
kościelnego — wykazuje dziwną 
beztroskę i brak, właśnie, czego? 
Jaki jest powód tak krańcowych 
stanowisk i to u ludzi, którzy s a m i  
przyznają się do chrześcijaństwa, 
s a m i  przyznają się do s p o ł e c z- 
n o ś c i wierzących?
Uwagi powyższe nie wyczerpują ca
łego zagadnienia. Choć przykre i 
bolesne, nie dotkną jednak tych ro
dziców, którzy należycie wypełniają 
swój chrześcijański obowiązek wo
bec dziecka. Innym może pomogą 
odpowiedzieć na pytanie: „w jaki 
sposób jestem przed Bogiem odpo
wiedzialny za moje dziecko” oraz 
„na czym polega istota wychowania 
chrześcijańskiego w domu i Ko-
ściele”? i r e NA STRAWSKA

D rukujem y listę  naszych w spółw yznaw 
ców , g łów nie parafii w arszaw skiej, p o 
ległych  w Pow staniu W arszawskim , w 
obozach koncentracyjnych , bądź też w 
w yniku działań w ojennych. Na liście  
tej znajduje się też kilka nazwisk osób 
innych w yznań. Są to żołnierze AK, 
którzy zg inęli podzas Pow stania 1944 na 
teren ie cm entarza reform ow anego w 
W arszawie. Listę sporządziło Kolegium  
W arszawskie na podstaw ie danych do
starczonych przez rodziny i przyjaciół. 
Zdajem y sobie spraw ę, że spis ten  jest 
niepełny i m oże zaw ierać nieścisłości. 
D latego prosim y C zytelników  o n ad sy
łanie pod adresem  parafii warszaw skiej 
w szelkich uwag i uzupełnień.

Jednocześnie in form ujem y (patrz ok ład
ka), że m łodzież warszawska w łasnym i 
rękam i i za pomocą w łasnych środków  
w zniosła na cm entarzu pom nik p ośw ię
cony pam ięci ofiar II w ojny św iatow ej. 
Poniew aż szereg osób pragnie przyłączyć  
się do tej akcji, inform ujem y, że p a
rafia w arszawska z w dzięcznością przyj
m ie w płaty , które przeznaczone zostaną  
na u k w iecen ie i utrzym yw anie w n a le
żytym  porządku otoczenia pomnika. 
O fiary prosim y przekazyw ać na konto: 
Parafia Ew angelicko-R eform ow ana w  
W arszawie, al. Św ierczew skiego 76a, VIII 
OM W arszawa, nr 153-14-920176.

Ci  k t ó r z y
Feliks ALABURDA, ps. „Jur”, st. 
strzelec AK, lat 25, zginął w Pow
staniu Warszawskim na terenie 
cmentarza ewangelicko-reformowa
nego dn. 2.VIII.1944 r.
JERZY MIECZYSŁAW BART, ur. 
29.11.1903 r., zabrany dn. 7.IV.1944r. 
z mieszkania prywaitnego na Żolibo
rzu, przewieziony na Pawiak, zgi
nął bez śladu.
Gustaw Fryderyk BENDER, urzęd
nik, syn Fryderyka i Natalii z d. 
Weinschneider, ur. dn. 20.X.1896 r. 
w Wołkowyszkach w ziemi Suwal
skiej, zginął dn. 26.X.1944 w obozie 
w Dachau.
Anna BŁASZKOWSKA z Cubów, 
córka Józefa i Anny z Bubeników, 
nr. w r. 1894 w Pradze Czeskiej, 
żona Henryka — późniejszego pre
zesa i honorowego prezesa Synodu 
Kościoła Ew.-Ref. — zaginęła bez 
wieści w Powstaniu Warszawskim 
w służbie powstańczej.

p o l e g l i  . . .
Zbigniew BŁASZKOWSKI, żołnierz 
AK, syn Henryka i Anny z Cubów. 
ur. 16.1.1921 r. w Pradze Czeskiej 
— zginął podczas Powstania W ar
szawskiego.
Milada z Błaszkowskich KAWAL- 
SKA, sanitariuszka AK, córka Hen
ryka i Anny z Cubów, ur. 25.IX. 
1919 r. w Pradze Czeskiej — zagi
nęła podczas Powstania Warszaw
skiego.
Jan Michał BORKOWSKI, plut. 
podch. 7 pułku ułanów Jazłowiec- 
kich, syn Ferdynanda i Zofii z d. 
Drege, ur. dn. 9.XI.1918 r., zginął 
wiosną 1945 r. koło miejscowości 
Knin.

Stanisław Stefan BORKOWSKI, 
aptekarz, syn Wacława i Agnieszki, 
ur. dn. 15.VIII.1884 r. w Warszawie, 
zginął w czasie Powstania W ar
szawskiego na skutek bombardo
wania dn. 15.IX.1944 r.
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Wacław BORKOWSKI, lekarz, po
rucznik, syn Stanisława Stefana i 
Michaliny z d. Sznajder, ur. dn. 
18.VII.1913 r. w Inowłódzu n. Pili
cą, ostatnia wiadomość z grudnia 
1939 r.

Stanisław BRETSCH, sekretarz 
Konsystorza Kościoła Ewangelicko- 
Reformowanego i Parafii Warszaw
skiej, syn Edwarda, organisty P a
rafii Warszawskiej, i Marii. Żył lat 
55, zginął w Powstaniu Warszaw
skim dn. 6.VIII.1944 r., zastrzelony 
na schodach kościoła ewangelicko- 
reformowanego.
Helena BRETSCH, żona Stanisła
wa, wywieziona po Powstaniu W ar
szawskim do obozu Ravensbruck, 
zginęła tam w początkach 1945 r.
Zofia BRODZIKOWSKA, z d. Han- 
kiewicz, zginęła w styczniu 1944 r. 
na Pawiaku.
Władysław BURMAJSTER, syn J a 
na, b. intendenta cmentarza para
fialnego, i Apolonii z d. Hamer, ur. 
dn. 5.IV.1875 r., rozstrzelany na Wo
li dn. 5.VIII.1944 r., w czasie Pow
stania Warszawskiego.
Maksymilian CZAPEK, zasłużony 
społecznik i działacz Kościoła E- 
wangelicko-Reformowanego, ur. w 
1878 r., zginął dn. 24.X.1939 r. na 
Kresach w miejscowości Szereszew.
Adelajda Bronisława EBINGER, z 
d. Schwan, ur. dn. 28.IX.1878 r., 
Edward EBINGER, jej mąż, ur. dn. 
28.IX.1881 r. — zginęli w Powsta
niu Warszawskim, na ulicy Sło
wackiego 5/13, w sierpniu 1944 r.

Juliusz FELLER, handlowiec, ur. 
dn. 20.IV.1878 r., rozstrzelany w
czasie Powstania Warszawskiego 
dn. 5.VIII.1944 r., w gmachu Gesta
po, przy al. Szucha.

Mieczysław FIEDLER, m jr dypl. 2 
pułku ułanów w Suwałkach, syn 
Henryka i Anny z Gąsiorowskich, 
ur. dn. 15.IV.1899 r. Ostatnia wia
domość z 1940 r.
Mieczysław GĄSIOROWSKI, czło
nek władz parafialnych w Warsza
wie, syn Wilhelma, powstańca z 
1863 r., i Władysławy z Thiemów, 
ur. dn. 8.VI.1883 r., zginął pędzo
ny przed nacierającymi czołgami, 
w czasie Powstania Warszawskiego, 
dn. 5.VIII.1944 r.

Stanisław GĄSIOROWSKI, kapitan 
AK, dowódca batalionu, syn Sta
nisława i Marii z Michnickich, ur. 
dn. 20.VII.1913 r., poległ w Powsta
niu Warszawskim na Woli, dn. 
1.VIII.1944 r.

Władysław GĄSIOROWSKI, inż. le
śnik, por. rez. 2l pułku piechoty w 
Warszawie, syn Władysława i Pa- 
uliny, ur. 22.XI.1902 r. w Warsza
wie. Ostatnia wiadomość z 1940 r.

Zbigniew GĄSIOROWSKI, mary- 
narz-ochotnik, syn Janusza i Marii 
z Kurowskich, ur. dn. 9.XI.1923 r., 
zatonął dn. 4.V.1940 r. u brzegów 
Norwegii, pod Narwikiem, na okrę
cie wojennym „Grom”.

Danuta GLANC, sanitariuszka AK, 
poległa w czasie Powstania W ar
szawskiego na Starym Mieście.
Jan Zbigniew GLANC, żołnierz AK 
pułku „Baszta”, poległ w czasie 
Powstania Warszawskiego na Słu
żewcu.

Kazimierz GOŁKOWSKI, podpuł
kownik, dowódca 94 pułku piecho
ty, syn Wilhelma i Marii z Zawadz
kich, ur. w 1894 r. w Grodnie.

Jerzy GRZYB, uczeń, syn Bernarda 
i Janiny z Gąsiorowskich, ur. dn.
8.VIII.1926 r. w Warszawie, poległ 
dn. 17.IX.1944 r., w czasie Powsta
nia Warszawskiego, zabrany przez 
Niemców do oczyszczania miasta.
Roman HALICKI, żołnierz AK, syn 
Romana i Haliny z d. Sauer, ur. dn. 
3.X.1919 r. w Warszawie, zginął w 
1943 r. we Lwowie, rozstrzelany 
przez hitlerowców.

Jakub HERMAN, syn Adama i An
ny z d. Fingelstejn, żył lat 62, zgi
nął dn. 20.XI.1944 r. w obozie w 
Oświęcimiu.

Jan HERMAN, ;syn Adama i Anny z 
d. Fingelstejn, żył lat 57, zginął dn. 
20.VIII.1944 r. przy ul. Radomskiej 
20, podczas Powstania Warszaw
skiego.

Emil HERMAN, syn Adama i Anny 
z d. Fingelstejn, żył lat 42, zginął 
w październiku 1944 r. w obozie w 
Dachau.

Leonard HERYNG, student, ur. dn. 
19.11.1912 r., zginął dn. 21.VII.1941 
r. w Oświęcimiu.

Leokadia HETMANEK, jej mąż 
oraz dwoje dzieci — zginęli na te 
renie cmentarza ewangelicko-refor
mowanego w pierwszych dniach 
Powstania Warszawskiego.
Stanisław HETMANEK, urzędnik 
państwowy, syn Jana i Marii z d. 
Hulka, ur. dn. 14.IV. 1895 r. w W ar
szawie.

Jerzy JELEŃ, ksiądz, proboszcz 
Parafii Ewangelicko-Reformowanej 
w Łodzi, syn Fryderyka, księdza, i 
Anieli z d. Semadeni, ur. dn.
8.VII.1900 r. w Warszawie, areszto
wany w 1941 r. w Łodzi, przebywał 
w obozie w Radogoszczy, skąd wy
wieziony do Dachau, zginął dn. 
26.XII.1942 r.

Juliusz KADEN-BANDROWSKI, li
terat, żołnierz AK, syn Juliusza i 
Heleny z d. Kaden, ur. dn. 26.11.1885 
r. w Rzeszowie, poległ na Mokoto
wie dn. 8.VIII.1944 r., w Powstaniu 
Warszawskim.
Andrzej KADEN-BANDROWSKI, 
student, podporucznik AK, syn Ju 
liusza i Romany z d. Szpak, ur. dn 
13.XI.1920 r. w Warszawie, zginął 
dn. 3.VI.1943 r. przed Pocztą Głów
ną w Warszawie.

Paweł KADEN-BANDROWSKI, stu
dent, żołnierz AK, zgr. „Czata 49”, 
bat. mjr. Witolda, komp. ppor. 
Głoga, syn Juliusza i Romany z d. 
Szpak, ur. 13.XI.1920 r. w Warsza

wie, poległ dn. 15.IX.1944 r. na ul. 
Okrąg na Czerniakowie.
Andrzej KMICIC-SKRZYŃSKI, żoł
nierz AK, syn Ludwika i Stefanii, 
z d. Wąsowicz, ur. 30.VIII.1921 r. w 
Urlach k. Warszawy, zginął podczas 
Powstania Warszawskiego dn.
7.VIII.1944 r. na Żoliborzu.
Władysław KMICIC-SKRZYŃSKI, 
pseudonim „Woj”, żołnierz AK plu
tonu por. „Rygla”, syn Ludwika i 
Stefanii z d. Wąsowicz, ur. 1.11.1924 
r. w Ciechanowie, zginął dn. 9.IX. 
1944 r. na Bielanach, w  akcji 'od
działu Dywersji Bojowej „Śród
mieście”.
Melania KOSECKA-MARCINIAK, 
sanitariuszka AK, poległa w Pow
staniu Warszawskim w Alejach 
Jerozolimskich róg Brackiej, w dn. 
2.VIII.1944 r.
Zbigniew KROTOFILSKI, pseudo
nim „Mirski”, urzędnik, żołnierz 
AK, pułk „Baszta”, kompania B 1, 
syn Stanisława i Anny z d. Sauer, 
ur. 22.XII.1922 r., poległ dn. 27.IX. 
1944 podczas Powstania Warszaw
skiego, na Mokotowie, przy ul. 
Dworkowej.
Kazimierz KROTOFILSKI, pseudo
nim „Wysoki”, handlowiec, żołnierz 
AK, pułk „Baszta”, kompania B 1, 
syn Stanisława i Anny z d. Sauer, 
ur. dn. 6.VI.1925 r., poległ dn. 27.IX. 
1944 r., podczas Powstania W ar
szawskiego, na Mokotowie przy ul. 
Dworkowej.
Andrzej KRZAK, ur. dn. 15.11.1926 
r., zginął dn. 15.11.1944 r. w więzie
niu na Pawiaku.
Stanisław LASEK, żołnierz AK, lat 
35, poległ w Powstaniu Warszaw
skim dn. 7.VIII.1944 r.
Zbigniew Adam LORETZ, ps. „Mi
łosz”, st. strzelec AK, pułk. „Basz
ta”, syn Władysława i Serafiny z d. 
Zakrzewskiej, ur. dn. 7.1.1926 r., po
legł w Powstaniu Warszawskim dn. 
31.VIII.1944 r. na Sadybie Oficer
skiej.
Jerzy LUXEMBURG, kapitan Woj
ska Polskiego, syn Maksymiliana i 
Stefanii z d. Lipczyńskiej, ur. dn. 
17.11.1898 r., więzień polityczny obo
zu w Oświęcimiu, zginął d. 20.VI. 
1942 r.
Antoni LUXEMBURG, mgr ekono
mii, syn Maksymiliana i Stefanii z 
d. Lipczyńskiej, ur. dn. 24.VI.1968 
r., zginął w sierpniu 1942 r. w obo
zie niemieckim.
Helena LUXEMBURG z d. Fiedo- 
siewicz, zginęła w sierpniu 1942 r. 
w obozie niemieckim.
Wacław MACIEJEWSKI, rozstrze
lany w 1943 r. na Pawiaku jako 
zakładnik.
Andrzej MACIEJEWSKI, rozstrze
lany w 1943 r. na Pawiaku jako za
kładnik.
Zbigniew Andrzej MACIEJEWSKI, 
ps. „Bernard”, żołnierz AK, kapral 
batalionu „Wigry”, żył lat 25, zgi
nął dn. 18.VIII.1944 r. w Powstaniu 
Warszawskim w okolicy ul. Prze
jazd.
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Jan i Alicja MORZKOWSGY, zgi
nęli podczas okupacji niemieckiej.
Mirosław NIEWIECZERZAŁ, nau
czyciel, oficer 31 Pułku Strzelców 
Kaniowskich, syn Jana i Elżbiety z 
d. Buresz, ur. 30.XI.1905 r. w Ku- 
cowie, poległ w pierwszych dniach 
września 1939 r. w okolicach Siera
dza.
Dobromił PASCHALIS-OCHĘDO- 
SKI, żołnierz AK, syn księdza 
Władysława i Heleny z d. Tepper, 
ur. 26.X.1926 r. w Warszawie, po
legł w Powstaniu Warszawskim na 
Woli dn. 8.VIII. 1944 r.
Borys PASŁAWSKI, rozstrzelany w 
czasie_ okupacji.
Helena PERKOWSKA z d. Herman, 
córka Józefa, lat 28, zginęła pod
czas Powstania Warszawskiego, w 
czasie bombardowania.
Fryderyk Piotr PETERS, zmarł na 
serce w więzieniu SS, tuż przed 
wyzwoleniem.
Radomiła Zofia ze Śląskich PIĄT
KOWSKA, ps. „Misia”, studentka 
Uniwersytetu Warszawskiego, łącz
niczka oddziału IV „Wachlarz”, 
córka Władysława i Jadwigi z Bia
łeckich, ur. 22.VIII.1920 r., zginęła 
w więzieniu na Pawiaku dn 8.X. 
1942 r.
Wiesław PIĄTKOWSKI, student, 
podchorąży, zginął dn. 8.1.1941 r. w 
Oświęcimiu.
Stefania z Kerntopfów PIĄTKOW
SKA, zginęła dn. 8.X.1943 r. w 
Oświęcimiu.
Jan  POTOCKI, ksiądz, kapelan 
ewangelicko-reformowany Wojsk 
Polskich.
Tadeusz PRAUSS, pułkownik lot
nik, dca pułku lotniczego we Lwo
wie, syn Tadeusza i Janiny z Gą- 
siorowskich, ur. dn. 21.XII.1896 r. 
w Warszawie. Ostatnia wiadomość 
z 1940 r.
Wacław PREKIER, ur. 28.1.1884 r., 
zginął dn. 3.III.1945 r. w obozie w 
Buchenwald.
Jan Kazimierz RADOMSKI, żołnierz 
AK, syn Adolfa Edwarda i Jadw i
gi z d. Komendarczyk, ur. dn. 19X1. 
1924 r., zginął podczas Powstania 
Warszawskiego.
Tadeusz RAYSKI, syn Walerego 
i Marii, ur. dn. 20.V.1919 r. w Gro
dzisku Mazowieckim, wywieziony 
podczas Powstania Warszawskiego 
do Gross-Rosen, został zamordowa
ny w drodze do Austrii, wiosną 
1945 r.
Władysław RODYS, sędzia, syn dra 
Władysława i Zofii z d. Hoch, ur. 
dn. 9.X.1903 r., rozstrzelany 11.XI. 
1939 r. w obozie w Radogoszczy.
Kazimierz ROJOWSKI, por. 7 puł
ku ułanów i szwadronu przybocz
nego Marszałka Józefa Piłsudskie
go, syn Kazimierza i Henryka z 
Boduszyńskich, ur. dn. 28.VII.1898 
r. w Sobianowicach, w woj. lubel
skim, poległ dn. 3.IX.1944 r. na ba
rykadzie w Al. Jerozolimskich po
między Kruczą i Bracką.
Jerzy ROSENBAND, pracownik 
kancelarii Parafii Ewangelicko-Re

formowanej w Warszawie, żołnierz 
AK, pułk „Baszta”, ur. w 1917 r. 
rozstrzelany dn. 2.VIII.1944 r. na 
Grochówie.
Władysław ROSTROPOWICZ,
adwokat, oficer rezerwy 21 pułku 
piechoty, syn W ładysława i Anieli 
z d. Szniersztajn, ur. dn. 21.XI.1903 
r. w Warszawie, poległ dn. 23.IX. 
1939 r. w obronie Warszawy na 
Czerniakowie.
Ludwik SANDER, urzędnik Banku 
Polskiego, syn Karola i Marii, ur. 
dn. 28.XI.1887 r., zginął dn. 15.VIII. 
1942 r. w obozie koncentracyjnym 
w Oświęcimiu.

Piotr SCHUCH, ps. „Szajba”, żołnierz 
AK — 1 Dywizjonu A rtylerii Kon
nej, syn Stanisława i Stefanii z 
Hamanów, ur. dn. 3.V.1918 r., zagi
nął na Czerniakowie w czasie Po
wstania Warszawskiego w drugiej 
połowie sierpnia 1944 r.
Tadeusz SEMADENI, sędzia, syn 
księdza Władysława i Heleny z d. 
Haberkant, ur. 4.VI.1902 r. w Ka
liszu, zginął podczas Powstania 
Warszawskiego na terenie Politech
niki Warszawskiej lub na Polu Mo
kotowskim, dn. 19.VIII.1944 r.
Allan Andrzej SEMADENI, żołnierz 
AK, syn Tadeusza i Ireny z Kono
packich, ur. dn. 17.IV.1928 r. w 
Warszawie, zginął podczas Powsta
nia Warszawskiego na terenie Po
litechniki Warszawskiej dn. 19.VIII. 
1944 r.
Kaj SILVERSKJOLD, ur. dn. 2.II. 
1942 r. w Warszawie, w więzieniu 
na Pawiaku, zmarł tamże dn. 
26.VIII.1942 r. Najmłodszy więzień 
Pawiaka.

Edward SITARZ, ps. „Biały”, stu
dent, podchorąży plutonu AK, ba
talionu „Wigry”, lat 24, z Radomia, 
zginął podczas Powstania Warszaw
skiego dn. 18.VIII.1944 r.

Leonard SKIERSKI, emerytowany 
generał dywizji, inspektor armii, 
syn Henryka i Heleny z d. Hass- 
man, ur. w 1866 r. w Stopnicy w 
woj. kieleckim. Ostatnia wiadomość 
z r. 1940.

Adam ŚLOSARSKI poległ dn. 9.IX. 
1944 r.
Leopold Hugo STAHL, syn Filipa 
i Emilii z Zajdlów, ur. dn. 28.X.1910 
r. w Warszawie, zaginął podczas 
Powstania Warszawskiego dn.
6.VIII. 1944 r.
Otylia STAL z d. Stockinger, cór
ka Gottfryda i Anny z d. Raam, ur. 
dn. 6.VIII.1893 r. w Warszawie, 
Hanna STAL, absolwentka Żeńskiej 
Szkoły Architektury, córka B ernar
da i Otylii z d. Stockinger, ur. dn. 
22.11.1922 r. w Warszawie,
Elwira STAL, uczennica, córka 
Bernarda i Otylii z d. Stockinger, 
ur. dn. 14.1.1928 r. w Warszawie, 
Ulrych STOCKINGER, rencista, syn 
Jakuba i Katarzyny z d. Messer- 
schmidt, ur. dn. 10. IV. 1868 r. w 
Warszawie — wszyscy rozstrzelani 
w czasie Powstania Warszawskiego, 
dn. 5.VIII.1944 r. na Moczydle.

Zofia z Kurowskich SZOPSKA, lat 
61, zginęła od bomby w Powstaniu 
Warszawskim dn. 8.VIII.1944 r.
Wacław TEICHFELD, inżynier, ur. 
dn. 31.VIII.1906 r., zaginął dn. 31.IX. 
1939 r. we wsi Placówka k. W ar
szawy.
Helena z Chełmińskich TOSIO, ur. 
dn. 31.VII.1888 r., spalona żywcem 
w Powstaniu Warszawskim ok. dn.
6.VIII.1944 r., na rogu ul. Chłodnej 
i Żelaznej.
Olimpia TREPKA-NEKANDA, z d. 
Łodzia-Kurnatowska, ur. w 1882 r., 
zamordowana w Powstaniu War
szawskim, przy ul. Wawelskiej 14, 
dn. 7.VIII.1944 r.
Aleksander WERTHEIM, lekarz, 
pułkownik, Janina WERTHEIM, 
jego żona, Bronisław i Stanisław 
WERTHEIM, ich synowie — roz
strzelani w 1942 r.
Mieczysław WŁODKOWSKI, czło
nek Kolegium Kościelnego Parafii 
Ew.-Ref. w Warszawie w latach 
1941-1944, przemysłowiec, syn Mie
czysława i Amelii z d. Hahn, ur. 
dn. 28.VIII.1897 r. Wywieziony dn. 
2.IX.1944 r w czasie Powstania W ar
szawskiego, przebywał w obozach 
koncentracyjnych w Oświęcimiu i 
Mauthausen, zmarł dn. 4.V.1945 r. 
w transporcie z obozu Mauthausen.
Henryk ZAJDER, ur. dn. 3.X.1905 
r. w Warszawie, Helena z Owsian- 
ków ZAJDER, żona Henryka, ur. 
dn. 21.VIII.1909 r., Edmund BER- 
NASIŃSKI, ur. dn. 2.1.1918 r. w 
Warszawie — zaginęli bez wieści, 
zabrani przez Niemców w czasie 
łapanki ulicznej.
Anna ZAUNAR, córka Jana i Elż
biety, po Powstaniu Warszawskim 
wywieziona do obozu koncentra
cyjnego w Ravensbriick, a stamtąd, 
po wyzwoleniu obozu, do Szwecji, 
gdzie zmarła w kwietniu 1945 r. w 
wieku 52 lat.
Ludwik ZAUNAR, ksiądz, pro
boszcz Parafii Ewangelicko-Refor
mowanej w Warszawie, syn Jana i 
Elżbiety, ur. dn. 15.V.1896 r. w Czę
stochowie. Po Powstaniu Warszaw
skim wywieziony do obozu koncen
tracyjnego w Dachau, gdzie zginął 
dn. 21.11.1945 r.
Maria ZAUNAR,. studentka Kon
serwatorium Warszawskiego, żoł
nierz AK, córka księdza Ludwika 
i Ireny z d. Sander, ur. dn. 9.V.1925 
r. w Łodzi. Zginęła w Powstaniu 
Warszawskim w okolicy Ratusza 
dn. 5.VIII.1944 r.
Zbigniew ZIEMICHÓD, żołnierz 
AK, 3 pl. „Ostoja”, 3 komp. zgr. 
„Folwark Ludwikowo”, syn Euge
niusza i Ludwiki z d. Stockinger, 
ur. dn. 4.1.1924 r. w Warszawie, roz
strzelany w Warszawie dn. 2.VIII. 
1944 r. w siedzibie Gestapo przy al. 
Szucha.
Izabela ZYMAN, ur. dn. 12.XII.1885 
r., wywieziona z Warszawy do obo
zu koncentracyjnego, zginęła w 
1942 r.
Jan ZYMAN, ur. dn. 27.VII.1885 r. 
rozstrzelany w 1944 r. w Warsza
wie.
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DLA NIETEOLOGÓW

K l u c z e
Czytelnik Biblii może szukać w 
niej wielu bardzo różnych rze
czy. Może zainteresować się, 
na przykład, informacjami his
torycznymi, bo jest ona nieza
stąpionym źródłem poznania 
dziejów zamieszkałej w strefie 
Bliskiego Wschodu ludzkości, 
która wycisnęła trwałe piętno 
na naszej kulturze. Może zain
teresować się Biblią, jako zbio
rem wspaniałych dzieł literatu
ry pięknej, prozy i poezji. Znaj
dzie w niej kodeksy prawne, 
opisy obyczajów panujących 
przed wiekami, obraz wierzeń i 
kultu religijnego. Jak z tego wi
dać, treść Biblii może być inte
resująca dla każdego kultural
nego człowieka, który biorąc ją 
do ręki, wcale nie musi kiero
wać się pobudkami religijnymi. 
Biblia jest dziełem różnorod
nym, powstawała w ciągu dzie
sięciu wieków, pisana i redago
wana przez wielu znanych nam 
i nieznanych, nawet z imienia, 
autorów. Działo się to w okreś
lonych warunkach, wynikało z 
potrzeby i odnosiło się do kon
kretnych sytuacji. Jest więc Bi
blia dziełem mocno tkwiącym w 
rzeczywistości i nie ma charak
teru wydumanej opowieści. Na 
treść jej składają się wydarze
nia, a nie fantazja czy fikcja li
teracka. Jeśli nawet niektóre 
pisma biblijne można zaliczyć do 
literatury pięknej, w niczym to 
nie zmieni charakteru całego 
dzieła. Stwierdzenie tego faktu 
jest bardzo ważne dla zrozumie
nia, czym w istocie jest Pismo 
Święte. Wydarzenia bowiem 
tworzą podłoże, na którym Bóg 
daje się ludziom poznać. Dla 
nas, ludzi wiary, decydujące 
znaczenie ma Biblia jako inte
gralna całość, z różnymi jej 
warstwami, gatunkami literac
kimi, w całej jej różnorodności. 
Pozorny zlepek nie związanych 
ze sobą pism nabiera charakte
ru dopiero, gdy spojrzy się nań 
pod kątem widzenia objawienia 
Bożego w dziejach.
Biblia jest niewątpliwie dziełem 
ludzi, którzy mieli określone,

właściwe dla swej epoki wyo
brażenia o otaczającym ich 
świecie. Sądzili na przykład, że 
Słońce, tak jak Księżyc, obraca 
się dookoła Ziemi (Jozue 10:12), 
że serce jest źródłem myśli (np. 
Ps. 49:4), że zając przeżuwa (III 
Mojż. 11:6). Nie potrafili oder
wać się od czysto ludzkich reak
cji: ,,Córko babilońska... szczę
śliwy ten, który twoje dzieci 
pochwyci i roztrzaska o skałę” 
(Ps. 137:9), ale gotowi byli przy
znać się do swoich słabości i nie
posłuszeństwa. Takimi to ludź
mi posłużył się Bóg, aby skiero
wać do nas swe Słowo. Oni, 
działając pod natchnieniem Du
cha Świętego, pisząc o wydarze
niach i sprawach ludzkich, jed
nocześnie wyrażali prawdy o 
Bogu i od Boga. Tak przedsta
wia się dwojaki, ludzki i boski, 
charakter Pisma Świętego.
Spośród mnóstwa różnych pism 
Kościół chrześcijański wyróżnił 
właśnie te, uznając je za jedy
ne świadectwo autentycznego 
Słowa Bożego. Jesteśmy przeko
nani, że ten wybór nie został 
dokonany przypadkowo, lecz 
pod kierunkiem i z woli samego 
Boga. Jest to więc księga przez 
Boga ofiarowana Kościołowi.
Duch Święty, pod którego 
tchnieniem pisali autorzy, nie 
jest związany literą. Dlatego 
Biblia nie może być dla nas ani 
..papierowym papieżem”, ani 
zbiorem reguł, ani tym bardziej 
arsenałem polemicznej amunicji. 
Najważniejszym kluczem do 
zrozumienia treści Biblii jest 
modlitwa. Musimy prosić Boga, 
aby zechciał przez Ducha Świę
tego ożywić martwą literę i po
zwolił usłyszeć żywe Słowo. Sa
mo otwarcie Biblii nie zmusi 
Boga do mówienia, bo On odzy
wa się tylko wtedy, kiedy chce, 
kiedy to jest potrzebne. Mil
czenie Boga jest nie mniej wy
mowne n/ż Jego Słowo.
Drugim kluczem do zrozumie
nia tej księgi jest jej czytanie 
i medytowanie nad nią w spo
łeczności Kościoła, który ma da
ną obietnicę, że Orędownik, 
Duch Święty, którego Ojciec 
pośle w imieniu Jezusa Chry
stusa, nauczy nas wszystkiego 
i przypomni wszystko, co Jezus 
powiedział (Jan 14:26). W spo
łeczności Kościoła można Biblię 
rozumieć tak, jak pojmowały ją 
dziesiątki pokoleń chrześcijan,

którzy z niej czerpali i czer
pią codzienny chleb. Powstała 
w określonych okolicznościach, 
mocno tkwiąca w historycznych 
realiach, dając świadectwo o 
faktach i wydarzeniach zacho
dzących w czasie, wskazuje ku 
przyszłości, na Tego, który 
przyjść ma, na Tego, który był, 
jest i będzie wiecznie (por. Obj. 
1:8, 22:17.20; Hebr. 13:8). Ini
cjuje nieustanny dialog człowie
ka z Bogiem: „ Dz i s i a j ,  jeśli 
głos Jego usłyszycie, nie zatwar- 
dzajcie serc waszych” (Ps. 
95:7.8; Hebr. 3:7; 3:15; 4:7). Ten 
dialog odbywa się w nieustan
nym „ d z i s i a j ” i dlatego 
przemienia martwą literę w ży
we Słowo Boże. Żywa obecność 
Boga jest właśnie tajemnicą Bi
blii. Od chwili, gdy spotykamy 
Go twarzą w twarz, ta księga 
przestaje być podobna do in
nych. Spostrzegamy, że jej 
obietnice i nakazy dotyczą n a s  
o s o b i ś c i e ,  wymagają od 
n a s  wiary i posłuszeństwa, u- 
kazują nam najgłębsze pokłady 
naszej własnej duszy, tak jak
byśmy samych siebie oglądali po 
raz pierwszy, ukazują nas nie 
takimi, jakimi chcielibyśmy sie
bie widzieć, ale takimi, jakimi 
rzeczywiście jesteśmy, takimi, 
jakimi jesteśmy w oczach Bo
żych. „Słowo Boże jest żywe i 
skuteczne, ostrzejsze niż wszel
ki miecz obosieczny, przenika
jące aż do rozdzielenia duszy i 
ducha, stawów i szpiku, zdolne 
osądzić zamiary i myśli serca” 
(Hebr. 4:12). Tym, do kogo 
zwraca się Słowo, nie jest ani 
prorok, ani apostoł, ani uczeń, 
ani mój sąsiad, nie jest nim „ten 
drugi”, lecz j a. Dotyczy ono 
m n i e  i ja mam na nie od
powiedzieć.
Kościół nie musi dowodzić au
tentyczności Biblii, tak jak dzie
cko nie musi dowodzić, że okre
ślona kobieta jest jego matką; 
wystarczy, jeśli powie: to moja 
matka. Kościół narodził się ze 
Słowa Bożego i przez to Słowo 
żyje. Taka jest prawda. Auten
tyczność Biblii dla człowieka 
wierzącego wynika z faktu spot
kania z żywym Bogiem, a lek
tura Pisma Świętego daje do te
go jedyną okazję. „Badacie Pis
ma, bo sądzicie, że w nich żywot 
wieczny macie, a one składają 
świadectwo o mnie” (Jan 5:39).

B. Tr
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Diaspora (gr. ~  rozproszenie). W 
Nowym Testamencie oznacza judai
styczne lub chrześcijańskie zbory 
poza terenem Palestyny (Jan 7:35; 
Jak. 1:1; 1 Ptr. 1:1). W obrębie całej 
Biblii należy odróżnić niewolę, wy
siedlenie lub zsyłkę od diaspory. 
Wysiedleniu podlegały całe skupiska 
judaistyczne, które następnie żyły 
razem w jednej miejscowości. Dia
spora ma miejsce wówczas, gdy wy
znawcy judaizmu lub chrześcijanie 
znaleźli się w wiejskich lub m iej
skich ośrodkach poza terenem Zie
mi św., a jednocześnie zachowali 
prawo do migracji lub reemigracji. 
Pojęcie diaspory przejęte zostało 
przez koła chrześcijańskie ze świata 
judaistycznego (Jak 1:1; I P tr 1:1). Po 
uznaniu chrześcijaństwa za religię 
państwową (IV w. po Chr.), pojęcie 
diaspory znika by pojawić się znów 
właściwie dopiero na gruncie prote
stanckim, a w ostatnich czasach — 
jako skutek faktycznego zróżnico
wania i rozbicia chrześcijaństwa na 
wiele wyznań oraz jakc wynik gwał
townych przemian cywilizacyjnych 
w świecie. Te ostatnie zwłaszcza 
przyczyny sprawiły, że chrześcijań
stwo skurczyło się niezmiernie. Jest 
faktem, że szereg Kościołów prote
stanckich, zwłaszcza tzw. mniejszo
ściowych, w krajach tradycyjnie ka
tolickich lub prawosławnych żyje w 
sytuacji diaspory. Istnieje także zja
wisko podwójnej diaspory — w 
sensie konfesyjnym i narodowościo
wym. Dotyczy ono tych społeczności 
kościelnych, które posiadają swoje 
zbory-parafie poza granicami m a
cierzystych krajów. Wszystkie Ko
ścioły nierzymskokatolickie w na
szym kraju są Kościołami diasporal- 
nymi. Życie w diasporze bardzo czę
sto prowadzi do obumarcia tego lub 
innego Kościoła, wskutek utraty sił 
żywotnych. I odwrotnie, życie w 
diasporze może wyzwolić nowe siły 
i rodzaje aktywności w poszczegól
nych Kościołach, a te z kolei mogą 
oddziaływać ożywczo na cały Ko
ściół powszechny.
Historia wykazuje, że Kościół jest 
jakby na zawsze przeznaczony do 
życia w diasporze, której kres poło
ży dopiero paruzja Chrystusa.

Jurgena Moltmanna 

„Teologia nadziei“

Jesienią 1964 roku ukazała się książ
ka młodego, czterdziestoletniego pro
fesora teologii systematycznej w 
Bonn — Jurgena Moltmanna, pt. 
„Teologia nadziei”. Nosiła ona 
skromny podtytuł: „Badania nad 
uzasadnieniem i konsekwencjami 
chrześcijańskiej eschatologii”1. P ra 
ca ta osiągnęła sześć wydań w prze
ciągu niespełna trzech lat oraz zo
stała przełożona na języki: angiel
ski, holenderski, włoski i japoński. 
Powodzenie książki Moltmanna by
ło o tyle znamienne, iż nie było to 
dojrzałe dzieło życiowe. Sam autor 
powiada, że książka ma charakter 
eksperymentalny. Jednak środowi
ska teologiczne — i nie tylko one — 
dojrzały w niej nowy program teo
logiczny, obok którego nie można 
przejść obojętnie. Nad „Teologią 
nadziei” dyskutowali zarówno ewan
gelicy, jak i katolicy, czytano ją na 
Zachodzie i na Wschodzie. Poza teo
logami zajęli się nią historycy, so
cjologowie i filozofowie. Wybór naj- 
charakterystyczniejszych głosów w 
dyskusji ukazał się dwa lata temu 
w osobnej pozycji książkowej2. 
Czym można wytłumaczyć niebywa
ły sukces tej książki? Składa się na 
to szereg czynników. „Teologia na
dziei” była pewną reakcją na nie
dociągnięcia i braki tak „teologii 
dialektycznej” Karola Bartha, jak 
i „teologii egzystencjalnej” Rudolfa 
Bultmanna. Moltmann zarzuca im, 
że w swoich pracach za mało 
uwzględniają eschatologię. On sam 
zresztą pod mianem „eschatologia” 
rozumie coś innego niż tradycyjna 
dogmatyka. Moltmann podejmuje 
próbę nowego ujęcia biblijnego te 
matu nadziei i rozciągnięcia go na 
cały obszar wiary i teologii. Stw ier
dza on wyraźnie, że cała teologia 
musi być określona i przeniknięta 
przez nadzieję.
Moltmann zaczyna swą książkę od 
„Medytacji nad nadzieją”. Już od 
strony formalnej jest to niezwykły 
początek dla dzieła teologiczno-sy- 
stematycznego. „Przez długi czas — 
powiada Moltmann — nazywano 
eschatologię »nauką o rzeczach osta
tecznych«. Pod tymi rzeczami osta
tecznymi rozumiano wydarzenia, 
które kiedyś, u kresu czasu, nawie

dzą świat, historię i ludzi... Odra
czając jednak te wydarzenia do 
»Sądu Ostatecznego« spowodowano, 
iż zatraciły one swoje znaczenie 
wskazujące, pokrzepiające i krytycz
ne dla wszystkich tych dni, które 
spędzano tutaj... w historii”. Molt
mann stwierdza dalej, że od mo
mentu, gdy chrześcijaństwo przeję
ło dziedzictwo rzymskiej religii pań
stwowej, pozostawiono eschatolo
gię i jej mobilizujące, rewolucyjne 
i krytyczne oddziaływanie w historii 
entuzjastycznym sektom i rewolu
cyjnym grupom. Nadzieja „wyemi
growała” niejako z Kościoła.
W przedsięwzięciu Moltmanna naj
ważniejsze jest bodaj to, że u nie
go eschatologia z „nauki o rzeczach 
ostatecznych” staje się jakby „nau
ką o pierwszych rzeczach”, od któ
rych wszystko się zaczyna i które 
wszystko określają. Element escha
tologiczny nie jest tylko jednym z 
elementów chrześcijaństwa, lecz 
„po prostu centralnym punktem 
chrześcijańskiej wiary... Dlatego 
eschatologia nie może być właści
wie . cząstką nauk chrześcijańskich. 
Raczej jest tak, iż całe zwiastowa
nie chrześcijańskie, każda egzysten
cja chrześcijańska i cały Kościół 
mają charakter eschatologiczny”. 
Stąd wypływa dla Moltmanna wnio
sek, iż istnieje tylko jeden rzeczy
wisty problem wiary chrześcijań
skiej: problem przyszłości. Bóg nie 
jest Bogiem wewnątrz świata lub 
ponad światem, lecz „Bogiem na
dziei” (Rzym. 15:13), dlatego nie 
można Go mieć ani ,,w sobie”, ani 
„ponad sobą”, lecz tylko „przed so
bą”. Określenie, że Boga można 
„mieć”, też nie jest właściwe. Jego 
można tylko oczekiwać w „czynnej 
nadziei”.
Powiedzieliśmy już, że decydującym 
wymiarem całej wiary chrześcijań
skiej jest — dla Moltmanna — przy
szłość. Lecz nie chodzi tu o przy
szłość pojętą w spoisób ogólny, ty l
ko o przyszłość Jezusa Chrystusa, a 
jeszcze ściślej — o przyszłość za
szczepioną w Jego zmartwychwsta
niu. Eschatologia chrześcijańska — 
powiada Moltmann — „uznaje rze
czywistość wskrzeszenia Jezusa i 
zwiastuje przyszłość Zmartwych-
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wstałego”. „Jeśli jednak ukrzyżo
wany Chrystus przez wskrzeszenie 
ma przyszłość, to i odwrotnie, 
wszystkie wypowiedzi i sądy o Nim 
muszą jednocześnie wypowiadać coś 
o oczekiwanej od Niego przyszło- 
ści”. Innymi słowy, zmartwychwsta
nie Jezusa nie jest zdarzeniem zam
kniętym w przeszłości, lecz rozwija 
się dalej i wskazuje na przyszłość. 
Ta perspektywa przyszłości jest jed
nak w pewnym sensie ograniczona, 
gdyż znajduje swoje wypełnienie w 
tym wydarzeniu, które Biblia nazy
wa „ponownym przyjściem” Chry
stusa. A więc historia rozciąga się 
od zmartwychwstania do ponowne
go przyjścia Jezusa i właśnie to na
daje wszystkiemu, co się w niej 
dzieje, nieodwracalne zorientowanie 
na przyszłość.
Na pierwszy rzut oka mogłoby się 
zdawać, że Moltmann, tytułując swą 
książkę „Teologia nadziei”, chciał 
napisać jedynie monografię teolo
giczną o chrześcijańskiej cnocie na
dziei. Tak jednak nie jest. Idzie 
mu raczej o nakreślenie całej teo
logii z punktu w rzen ia  nadziei. 
Zdaniem Moltmanna nadzieja wy
pełnia całą teologię, jest ona „fun
damentem” i „siłą napędową” całej 
myśli teologicznej. Znaną definicję 
Anzelma z Canterbury (teologia ja 
ko wiara poszukująca zrozumienia, 
Fides ąuerens intellectum) przekła
da Moltmann na „nadzieję poszuku
jącą zrozumienia” (spes quaerens in
tellectum), a odpowiednie zdanie 
Anzelma: „wierzę, aby poznać” (cre
do, u t intelligam), na: „ufam, aby 
poznać” (spero, ut intelligam). Na
dzieja jest tym elementem, który 
„mobilizuje” myśl wiary, jej reflek
sję zarówno nad istotą człowieka, 
jak i nad historią społeczeństwa.
Podkreślenie przyszłości, jako decy
dującego wymiaru wiary chrześci
jańskiej, ma też konsekwencje dla 
społecznego postępowania chrześci
jan. W świetle nadchodzącego Kró
lestwa zmartwychwstałego Chrystu
sa nie idzie już tylko o in terpreta
cję świata, lecz o jego zmianę, już 
nie tylko o przemianę osób, lecz o 
stworzenie nowych instytucji, już 
nie tylko o utrzymanie istniejącego 
stanu rzeczy, lecz o służenie temu, 
co nadchodzi. Krótko mówiąc: w 
świetle nadchodzącego Królestwa 
zmartwychwstałego Chrystusa idzie
0 zorientowanie teraźniejszości na 
przyszłość. Marks w jedenastej te 
zie o Feuerbachu powiedział, że „fi
lozofowie tylko interpretowali ina
czej świat, teraz idzie o to. by go 
zmienić”. Moltmann, nawiązując do 
tej tezy, powiada, że „teologom nie 
chodzi tylko o inną interpretację 
świata, historii i człowieczeństwa, 
lecz o ich zmianę w oczekiwaniu na 
Bożą zmianę”.
Nadchodzącego Królestwa zmar
twychwstałego Chrystusa — powia
da w innym miejscu Moltmann — 
„nie można tylko spodziewać się i 
oczekiwać”. Nadzieja i oczekiwanie 
pozostawiają ślad w życiu, działaniu
1 cierpieniu społeczeństwa w historii. 
Dlatego posłannictwo jest nie tylko 
rozszerzaniem wiary i nadziei, lecz 
także historyczną zmianą życia. Na
dzieja ewangeliczna wybawia czło

wieka od religii i ideologii. Co wię
cej — odnosi się to również do 
praktycznego życia oraz do stosun
ków, jakie w nim panują. W prak
tycznym oporze i w twórczej prze
budowie „nadzieja chrześcijańska 
kwestionuje istniejący stan rzeczy 
i służy w ten sposób przyszłości”. 
Jak praktycznie realizuje się nadzie
ja chrześcijaństwa? Od początku 
myśli Moltmanna krążą wokół tego 
zagadnienia. Chcąc zrozumieć sta
nowisko Moltmanna, musimy przed
tem poznać jego wypowiedzi o Ko
ściele i zborze. Zbór, który spoty
kamy w Starym i Nowym Testa
mencie, określa on mianem „zboru 
wyjścia” (Exodusgemeinde). W ten 
sposób chce Moltmann powiedzieć, 
że rzeczywistość chrześcijaństwa, to 
rzeczywistość „wędrującego ludu 
Bożego”. Powołuje się tutaj na sło
wa Listu do Hebrajczyków: „Wyjdź
my tedy do niego poza obóz, znosząc 
pohańbienie Jego. Albowiem nie 
mamy tu miasta trwałego, ale tego 
przyszłego szukamy” (13:13—14).
W tych dwóch wersetach biblijnych 
zawiera się cały program etyczny 
Moltmanna. Przestrzega chrześci
jan, by nie byli w społeczeństwie

M Ł O D A

„A głupich rozpraw i rodowo
dów, i kłótni, i sporów o Zakon 
u n ik a j; albowiem są niepoży- 
teczne i próżne” (Tyt. 3:9). Ta
kich i tym  podobnych zaleceń (I 
Tym. 4:7; 6:4; II Tym. 2:23) 
znaleźć można w Biblii wiele. 
Czy czasem „13” nie wykracza 
przeciw nim w swej działalno
ści? Albo przynajm niej przeciw 
elem entarnem u nakazowi o w ła
ściwym użytkowaniu danego 
nam czasu? Bronić się przed ta 
kimi zarzutam i oznacza to samo, 
co chwalić siebie, bo przecież 
należałoby zacząć od udowod
nienia, że nasze rozprawy nie 
podpadają pod określenia użyte 
w powyższym cytacie. Chcemy 
obrać inną drogę, a mianowicie 
ustalić na podstawie dotychcza
sowych rozważań, co w naszym 
rozumieniu oznacza słowo „dy
skusja”.
Słowniki wyrazów obcych i en
cyklopedie pod hasłem „dysku
sja” podają: „wym iana zdań na 
jakiś tem at, wspólne roztrząsa
nie sprawy, rozmowa, słowna 
w ym iana poglądów, polemika,

„łatwo przystosowującą się grupą” 
i nie przyjmowali bezkrytycznie ist
niejących stosunków. Nie mają oni 
służyć ludzkości, by utrzymać status 
quo na świecie, lecz „by (świat) się 
przeobraził i stał tym, co mu zosta
ło obiecane”. „Kościół dla świata” 
znaczy „Kościół dla Królestwa Bo
żego”, a przez to dla odnowy świa
ta. I właśnie dlatego ma nastąpić 
exodus, wyjście zboru poza „obóz”. 
Chrześcijaństwo nie może swej na
dziei zatrzymać dla siebie, lecz m u
si ją przekazać całemu społeczeń
stwu. Przez krytykę istniejącego 
stanu rzeczy wchodzi ono ze społe
czeństwem „w partnerstwo pełne 
konfliktów, lecz owocne”. Chrześci
jaństwo powoduje „stały niepokój w 
społeczeństwie”, jest ono w świecie 
jakby „drogowskazem wskazującym 
przyszłość”. Szuka ono okazji do te 
go, by być coraz bardziej zgodne z 
obiecaną przyszłością. Ma przy tym 
do czynienia nie tylko z osobami, 
a więc z ratowaniem jednostek, lecz 
zawsze też ze stosunkami, a więc 
z odnową społeczną. W ten sposób 
chrześcijaństwo rozwinie „inną stro-

(Ciąg dalszy na str. 14)

J E D N O T A

spór” . Zgadzając się, w zasa
dzie, z takim i określeniami, 
pragniem y zwrócić uwagę na to, 
że prawdziwy obraz dyskusji 
otrzym ujem y dopiero wówczas, 
gdy znamy jej cel. Z tego punk
tu  widzenia dyskusje można po
dzielić na takie, które prowadzi 
się wyłącznie w  celach rozryw
kowych (jak grę towarzyską), na 
dyskusje mające na celu pozna
nie poglądów w spółdyskutan- 
tów, na dyskusje o określonym 
celu pozapoznawczym (np. w y
warcie na kogoś nacisku, wpro
wadzenie na fałszywy trop lub 
choćby... zmarnowanie komuś 
czasu), i wreszcie — na dysku
sje światopoglądowe. Ponieważ 
z założenia in teresują nas tylko 
te ostatnie — przyjrzyjm y się 
im bliżej.
Chrześcijanie przyjm ują, iż rze
czywistość jest tylko jedna, czyli 
jedna jest tylko Prawda, jako 
miedza o tej rzeczywistości. Nie
stety, człowiek nie jest w  stanie 
poznać jej w  całości, gdyż jego 
zmysłom dostępny jest zawsze 
tylko większy lub mniejszy

Przedstawiając nowy odcinek rozważań, w których grupa młodych ludzi 
podpisujących się wspólnym pseudonimem „13” polemizuje z pewnymi, 
stawianymi im zarzutami, zapraszamy wszystkich do nadsyłania wypowie
dzi zarówno na tem at niniejszego artykułu, jak też i na tem at całego cyklu.

Redakcja

I s t o t a  d y s k u s j i
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fragm ent, przy czym różni lu
dzie widzą różne fragm enty rze
czywistości. Jest to niemal pełna 
analogia do oglądania skompli
kowanej bryły geometrycznej, 
np. zabytku architektury, przez 
grupę obserwatorów — tu ry 
stów, z których każdy patrzy z 
innego miejsca. Ich poglądy na 
oglądany obiekt będą się tak 
różniły od siebie, jak  świato
poglądy ludzi żyjących w róż
nych w arunkach. Gdy turyści 
zechcą później ze sobą porozma
wiać o tym, co widzieli, w ystą
pi między nim i naturalna różni
ca zdań, przejaw iająca się w 
formie dyskusji. I teraz, w  zar 
leżności od stopnia ich mądrości 
(doświadczenia życiowego), dy
skusja będzie albo jałowym spo
rem o to, kto ma rację (np. czy 
budynek jest różowy, jak to w i
dział obserw ator od strony 
wschodniej, czy niebieski — jak 
od zachodniej), albo rzeczową 
wym ianą informacji, dającą po
gląd na całość lub część budyn
ku. W tym  drugim  przypadku 
pozytywny rezultat dyskusji 
uzależniony jest także od tego, 
w jakim  stopniu dyskutanci 
wzajemnie się znają. Wiadomo 
przecież, że słuchanie relacji 
człowieka o tym, co widział, nie 
jest oglądaniem fotografii. Po
szczególni ludzie do opisu tych 
samych w rażeń mogą użyć zu
pełnie innych słów, nie mówiąc 
już o tym, że jedni wielu szcze
gółów w ogóle nie zauważą, a 
inni znaczną ich część zrodzą we 
własnej imaginacji. Dochodzimy 
tu do najistotniejszej sprawy: 
wiarogodności rozmówcy i zna
jomości jego języka. Nie przy
padkowo najgorętsze dyskusje 
toczą między sobą ludzie młodzi. 
Mało jeszcze widzieli, m ają m a
łe doświadczenie (co łączy się z 
przyjm owaniem  lub odrzuca
niem wiarogodności informacji) 
i nie najlepiej u nich z opano
waniem języka (w najszerszym 
znaczeniu tego słowa, włączając 
aparat pojęciowy).

Takie dyskusje są, naszym zda
niem, najbardziej potrzebne. 
Zwłaszcza wśród chrześcijan, 
którzy wspólny język i wspólny 
pogląd o Jedynej Prawdzie m u
szą zdobyć, jeśli chcą wypełnić 
podstawowe zadanie swego ży
cia: być wiarogodnymi świadka
mi swego Pana.
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Księże Redaktorze!
Chciałbym dziś w takiej trochę delikatnej sprawie. Być mo
że powie ktoś, że ten list jest nie bardzo ekumeniczny, gdyż chcę 
skrytykować coś, co obserwuję w Kościele katolickim. Ale mnie 
się wydaje, że ekumenizm nie polega na tym, aby wzajemnie 
prawić sobie dusery, lecz przeciwnie, jeśli widzimy coś, co po
winno być skrytykowane, należy być szczerym. Myślę, Księże 
Redaktorze, że taka postawa sprzyja ekumenizmowi. I dlatego 
ten list.
W ostatnim czasie zwróciłem uwagę na to, że nasi bracia kato
licy często nadużywają krzyża, powiedziałbym więcej, degradują 
krzyż do roli ornamentu. Ja wiem, Księże Redaktorze, że czyn
nik estetyki, piękna, czy to w samym kościele, czy też w otocze
niu kościoła, jest czymś bardzo ważnym. Ale przecież jest tyle 
różnych motywów dekoracyjnych, że nie potrzeba do tego uży
wać krzyża. W jednym z kościołów widziałem nowe żyrandole 
i kinkiety. W każdy żyrandol wkomponowano kilka krzyży, a w 
każdy kinkiet, nieduży kinkiet, po jednym krzyżyku. Gdzie in
dziej oglądałem krzesła, które służyć mogą również jako klęcz- 
niki. Gdy się na tym  krześle-klęczniku siedzi, wówczas krzyż 
wkomponowany w ten sprzęt (albowiem krzesło jest sprzętem), 
służy jako oparcie (!). W jeszcze innym kościele oglądałem nowy 
parkan, zbudowany z metalu, starannie pomalowany. W każdej 
części parkanu, znajdującej się pomiędzy słupami, zostały umie
szczone, jako motyw dekoracyjny, dwa krzyże: jeden — więk
szy — w elipsie, drugi — mniejszy — w okręgu. Widziałem też 
kościół, w którym zrobiono nową bramę, prowadzącą na dzie
dziniec około kościoła. Została ona tak skonstruowana, że gdy 
się ją zamknie, wówczas środkowa jej część tworzy krzyż, gdy 
się zaś ją otwiera, krzyż dzieli się na połowy. W innej miejsco
wości każdy z czterech słupów przy bramie i furtkach, prowa
dzących na teren przykościelny, został ozdobiony ustawionym na 
szczycie krzyżem. Można by tak przytaczać wiele przykładów, ale 
myślę, że tych jest dosyć. I myślę, Księżę Redaktorze, że używa
nie krzyża jako ozdoby, motywu dekoracyjnego, ornamentu, to 
nie tylko degradacja krzyża. Wydaje mi się, że można tu użyć 
ostrzejszego sformułowania. I takiego właśnie chcę użyć. Uwa
żam, że to jest sponiewieranie krzyża. Ja wiem, że to nie jest 
zamierzone, że to jest pomyślane jako przejaw pobożności, może 
nawet jakiejś gorliwości. Ale to zostało „pyrzepobożnione’ . I właś
nie dlatego, że się krzyżem szafuje, sprawia to wrażenie tak ujem
ne, jak to wyżej określiłem. Nie razi mnie, jeśli nakrycie ołtarza 
czy Stołu Pańskiego lub naczyń komunijnych zostanie przyozdo
bione krzyżem. Tu to bardziej pasuje. Ale i w tym  wypadku 
oszczędność w używaniu krzyża dla upiększenia liturgicznych ele
mentów jest wyrazem, subtelności. A chyba, Księże Redaktorze, 
właśnie w kościele potrzeba dużo subtelności. Tego powinno się 
oczekiwać.
Ja nie chcę, Księże Redaktorze, robić wykładu na temat roli i zna
czenia krzyża. Bo to może Ksiądz Redaktor wie i rozumie lepiej. 
Ale ja bym bardzo chciał, aby krzyż pozostał szanowanym, ce
nionym znakiem łaski i miłości Bożej, aby przypominał chrześci
janom wielką ofiarę Chrystusa na Golgocie. Tę rolę będzie mógł 
spełniać tylko wtedy, gdy nie będzie sprowadzany do roli orna
mentu, gdy nie spowszednieje.
I chcę także napisać, Księże Redaktorze, że bardzo się cieszę, 
iż w naszych, ewangelicko-reformowanych kościołach bywa tak 
skromna ornamentacja, a krzyż pozostaje ważnym, istotnym zna
kiem tego, co przyniósł nam Chrystus. I cieszę się także, że nasza 
liturgia jest tak oszczędna w pobożne gesty.

Przesyłam serdeczne pozdrowienia
WESS'



nę” pojednania z Bogiem, tę, która 
w dziejach Kościoła była stale za
niedbywana. Moltmann wymienia 
tirtaj: ,,urzeczywistnianie sprawied
liwości”, „humanizację człowieka”, 
„socjalizację ludzkości”, „pokój dla 
całego stworzenia”. W ten sposób 
chrześcijaństwo daje nowe bodźce 
kształtowaniu publicznego, społecz
nego i politycznego życia człowieka. 
Z tego, co powiedziano wyżej, wy
nika, dlaczego Moltmann poddaje 
krytyce teologię egzystencjalną 
Bultmanna, której zarzuca, że redu
kując historię (Geschichte) do dzie
jów (Geschichtlichkeit) egzystencji 
ludzkiej1, czyni z niej splot abstrak
cyjnych indywidualnych stosunków. 
W ten sposób zanika uniwersalno- 
-historyczny aspekt działania Boże
go. Bultmann — jak wiadomo — 
kładzie główny nacisk na 'tzw. „sa- 
mozrozumienie człowieka”. W związ
ku z tym Moltmann stawia pyta
nie, „czy w ogóle jest do pomyśle
nia takie samozrozumienie człowie
ka, które nie byłoby określone przez 
stosunek do świata, historii, społe
czeństwa”. Jednostronność in ter
pretacji egzystencjalnej Bultmanna 
polega — jego zdaniem na tym, iż 
biblijną nadzieję daną dla całego 
świata zawęża do nadziei pojedyn
czej duszy. Sam Moltmann widzi za
danie teologii „w rozwijaniu pozna
nia Boga przez korelację rozumie
nia świata z rozumieniem samego 
siebie”.
Jeden z recenzentów książki Molt- 
manna powiedział, że „teologia na
dziei oznacza prawdziwą nadzieję 
dla teologii”1 2 3. Jest w tym stw ier
dzeniu dużo racji. Bultmann, kładąc 
nacisk na teraźniejszość i decyzję 
wiary, którą każdy musi indywi
dualnie podjąć, popadł w skrajność, 
bo z pola widzenia znikły mu, z 
jednej strony, przeszłość i przy
szłość, z drugiej zaś — społeczeń
stwo i świat. Książka Moltmanna 
jest niejako reakcją na te braki teo
logii egzystencjalnej. Jak  to jednak 
zwykle w takich przypadkach by
wa, skrajność rodzi skrajność. Dla 
Moltmanna istnieje w zasadzie ty l
ko jedna forma czasu: przyszłość. 
Teraźniejszość z trudem dochodzi u 
niego do głosu, a przeszłość trak to
wana jest tak, jakby w ogóle nie 
istniała. Moltmann ma rację, gdy 
powiada, że zadaniem chrześcijan 
jest nie tylko zachowanie, ale i 
przemiana, i odnowa, nie tylko osób, 
lecz też istniejących stosunków. Nie 
ulega wątpliwości, że w teologii na
dziei zawarty jest pewien program. 
Cała rzecz w tym, że jest to jednak 
program nieco utopijny. Pytanie: 
jak zrealizować go w konkretnej sy
tuacji historycznej? — pozostawia 
Moltmann bez odpowiedzi.
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1 Jürgen M oltmann: Theologie der Hoff- 
nungi Chr. Kaiser Verlag — München 
1964.

2 D iskussion über die „Theologie der 
H offnung” von Jürgen Moltmann, Chr. 
Kaiser Verlag — München 1967.

3 Manfred Kühn: „Theologie der H off
nung” — Hoffnung für die Theologie, 
„Zeichen der Zeit” nr 11/1965, s. 403.

BI W niedzielę, 5.X.br., w kościele 
ewangelicko-augsburskim przy pl. 
Małachowskiego w Warszawie odby
ła się uroczystość poświęcona pa
mięci chrześcijan poległych w latach 
II wojny światowej. W świątyni ze
brali się członkowie i przedstawicie
le zwierzchności kościelnych oraz 
duchowni parafii warszawskich 
wszystkich Kościołów członkowskich 
Polskiej Rady Ekumenicznej, goście 
ze Światowej Rady Kościołów, 
przedstawiciele władz wyznanio
wych na szczeblu centralnym i m iej
skim oraz bardzo liczni wierni. Sło
wo wstępne wygłosił prezes PRE, 
ks. bp Jan Niewieczerzał (Kościół 
reformowany), a następnie przemó
wienie okolicznościowe — ks. bp A. 
W antuła (Kościół augsburski). W 
końcowej części zgromadzenia ks. 
sup. W. Benedyktowicz odczytał 
tekst Odezwy Kościołów członkow
skich PRE, w której znalazły się 
m. in. następujące słowa: „Kieruje 
my stąd także głos do .chrześcijan w 
Niemczech, szczególnie w Niemczech 
Zachodnich, a za ich pośrednictwem 
do społeczeństwa Republiki Federal
nej, które dotychczas nie zamknęło 
obrachunku z przeszłością. Jako 
chrześcijanie i część narodu, który 
pierwszy doświadczył skutków stra 
szliwej i nieludzkiej nienawiści, 
mającej swe źródło w pysze i za
borczości, doceniamy w pełni dzia
łanie sił na rzecz pokojowej przysz
łości narodu niemieckiego i jesteśmy 
dla nich pełni uznania. Pozdrawia
my te siły słowem nadziei i pokoju. 
Niechaj ich głos uświadomi wszyst
kim Niemcom, że przed trzydziestu 
laty Polska stanęła nie tylko w ob
ronie własnej, ale także w obronie 
Niemców przed ich własnym wro
giem, odżywającym ciągle militaryz- 
mem, który znalazł swego wyrazi
ciela w hitlerowskim faszyzmie. 
Przypominając społeczeństwu za- 
chodnioniemieckiemu tragedię
sprzed lat trzydziestu, pragniemy 
dzisiaj nie tylko go ostrzec, lecz 
także dopomóc mu w przezwycięże
niu poniżającej przeszłości, w uwol
nieniu się od sił militarystycznych 
i rewizjonistycznych oraz w oparciu 
jego bytu na trwałych pokojowych 
zasadach współżycia z innymi nara
dami naszego kontynentu.
W murach odbudowanej ze zgliszcz 
świątyni wznosimy myśl do Boga, 
który zliczył wszystkie cierpienia 
ludzkie i do którego należy ostatnie

P R Z E G L Ą D  E
słowo. «Głos krwi brata twego wo
ła do mnie z ziemi» — mówi Pan 
(Gen. 4:10). Niech to będzie przestro
gą dla wszystkich, którzy przez wie
ki podnoszą oręż na braci swoich”. 
Uroczystość zakończono odmówie
niem wspólnej modlitwy „Ojcze 
nasz” i pieśnią „Boże coś Polskę”. 
Podczas zgromadzenia śpiewał chór 
„Harfa” pod dyrekcją prof. Kołacz
kowskiego. Kilka godzin wcześniej 
delegacja Kościołów członkowskich 
PRE złożyła wieńce przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza oraz przed 
pomnikiem Warszawskiej Nike, od
dając w ten sposób hołd pamięci 
chrześcijan i niechrześcijan, którzy 
oddali życie za Polskę.

■  W dniach 23 i 24IX br. odbyła 
się w Wiedniu konsultacja Kościo
łów mniejszościowych ewangelicko- 
reformowanych z terenu Europy, w 
której wzięli udział przedstawiciele 
12 krajów. Kościół reformowany w 
Polsce reprezentował radca Konsy- 
storza — ks. Zdzisław Tranda. W 
konsultacji brali udział także: se
kretarz generalny Aliansu Reformo
wanego, przedstawiciele komitetu 
administracyjnego europejskiego od
działu Aliansu oraz, jako goście, ks. 
dr Testa (Kościół prezbiteriański w 
USA) i ks. H. Puffert z SRK. Kon
sultacja poświęcona była omówieniu 
niektórych problemów Kościołów 
mniejszościowych Europy oraz za
gadnieniu stosunków z Kościołem 
rzymskokatolickim w tych krajach, 
gdzie reformowani stanowią zdecy
dowaną mniejszość.

kU W dniach 15—18 V br. pod ha
słem „Oto wszystko nowym czynię”, 
odbyła się w diakonacie żeńskim 
Eben-Ezer w Dzięgielowie k. Cieszy
na konferencja 30 przedstawicielek 
Kościołów wchodzących w skład 
Polskiej Rady Ekumenicznej. Była 
to druga tego rodzaju konferencja 
w Polsce. Poprzednia miała miejsce 
w roku ubiegłym, w dniach 14—17 
III, w ośrodku Kościoła metodysty- 
cznego w Klarysewie k. Warszawy. 
Cechą charakterystyczną obydwu 
konferencji była panująca na nich 
atmosfera miłości chrześcijańskiej, 
którą odczuwały wszystkie kobiety 
biorące udział w konfrencjach. „Od
dalone od codziennych trosk i obo
wiązków, mogłyśmy cały czas po
święcić na słuchanie i rozważanie 
Słowa Bożego, na modlitwy, na wza-
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jemne poznawanie siebie oraz Koś
ciołów przez nas reprezentowanych i 
na rozmowy o tym, co nas nie dzieli, 
lecz łączy” — napisała w korespon
dencji skierowanej do nas uczest
niczka tego spotkania p. past. Janina 
Trandowa. Podczas konferencji wy
głosiły prelekcje następujące osoby: 
s. Jadwiga z Dzięgielowa (temat: 
„Niewiasta w służbie Ewangelii” — 
na podst. Jana 2:5), Maria Pawlaso- 
wa z Wisły — „Postawa ekumenicz
na chrześcijanki”; prof. dr Zofia 
Lejmbach — „Służba chrześcijańska 
wobec chorych”; Rut Królowa mó
wiła na temat: „Matka w wierzącej' 
rodzinie”. Prelekcje wygłosili także 
trzej duchowni: ks. Al. Kircun, ks. 
Fiszkal oraz ks. bp A. Wantuła. Ks. 
Fiszkal w nawiązaniu do hasła kon
ferencji powiedział m. in.: „...w każ
dym Kościele jest tak  wielkie pole 
do pracy, że nie musimy wkraczać w 
pracę innego Kościoła. Bóg dał 
wszystko wszystkim, ale nie dał 
wszystkiego jednemu. Nie można 
siać, gdy grunt jest nie uprawiony. 
N o w e  — jest spotkanie z Bogiem. 
Tego n o w e g o  potrzeba całemu 
światu, ale najpierw musi być nowy 
człowiek dopasowany do Bożego 
planu”. P. Lidia Bendetsonowa, se
kretarz sekcji kobiet PRE, złożyła 
sprawozdanie z ubiegłorocznej kon
ferencji i powiadomiła uczestniczki 
o odbytych jednodniowych ekume
nicznych konferencjach kobiet, ja 
kie miały miejsce w Warszawie 
(trzykrotnie) oraz w Łodzi, Krako
wie, Katowicach i Poznaniu. Na 
konferencji powzięto m. in. następu
jące uchwały: 1) Szkoła Niedzielna 
uczyć ma dzieci zbierania pieniędzy 
(kolekty) nie z myślą o sobie, ale o 
innych, 2) kolekty z ekumenicznych 
nabożeństw organizowanych przez 
kobiety przekazywać na pomoc dla 
głodujących w Indiach, 3) myśleć o 
tym, aby kierować ręce do pracy w 
domu opieki w Dzięgielowie. Kościół 
reformowany reprezentowany był 
przez p. Janinę Trandową, pastoro
wą z Zelowa oraz przez p. Wandę 
Godlewską z Warszawy.
■  W maju br. z inicjatywy i pod 
przewodnictwem ks. Waldemara 
Preissa, proboszcza parafii ew.-aug- 
sburskiej w Bydgoszczy, powstał 
nowy Oddział Polskiej Rady Eku
menicznej, zrzeszający wszystkie 
wyznania będące członkami PRE. 
Wiceprzewodniczącym Oddziału byd
goskiego zostali wybrani: ks. kan. 
E. Mironowicz — dziekan prawo
sławny z Torunia i ks. J. Zieliński — 
proboszcz parafii polskokatolickiej 
w Toruniu. Powołano do życia tak 

że trzy sekcje: teologiczną, wycho
wania chrześcijańskiego oraz do 
spraw kontaktów ekumenicznych. 
Ponadto utworzono referat do spraw 
Chrześcijańskiej Konferencji Poko
jowej. W dniu 20 lipca br. Oddział 
zorganizował w kościele ew.-augs- 
bunskim św. Szczepana w Toruniu 
pierwsze uroczyste nabożeństwo z 
okazji 25-lecia PRL, w którym wzię
li udział duchowni i wierni sześciu 
Kościołów członkowskich. 31.VIII.br. 
odbyło się w Bydgoszczy, w kościele 
ew.-augsburskim p. w. Zbawiciela, 
uroczyste nabożeństwo ekumeniczne 
poświęcone 30 rocznicy Września. 
Nowy Oddział przygotowuje się do 
zebrania informacyjnego i dysku
syjnego, poświęconego zagadnieniom 
współczesnego ruchu ekumenicznego 
i chrześcijańskiej etyki społecznej, 
które zaplanowano na listopad br.
K W czasie dorocznej konferencji 
Szwedzki Związek Baptystów (27 
tys. członków) przegłosował wniosek 
o prowadzeniu dalszych rozmów 
unijnych z Kościołem kongregacjo- 
nalistów w Szwecji, liczącym ponad 
90 tys. wyznawców, oraz Kościołem 
metodystycznym (9,5 tys. członków).
■  Według komunikatu PAP z 3 VII 
br. w ciągu 6 ostatnich lat 7137 księ
ży katolickich zwróciło się do Wa
tykanu o pozwolenie zawarcia 
związku małżeńskiego. Agencja 
Reutera, powołując się na informa
cje z kół watykańskich, donosi, że 
oficjalnie zezwolenie na zawarcie 
małżeństwa — co jest równoznacz
ne ze zrzuceniem szaf duchownych 
— otrzymało 5652 księży. Badania 
'wykazują, że liczba duchownych 
pragnących wstąpić w związki m ał
żeńskie stale wzrasta.
■  Anglikański abp Dublina, dr 
George O. Simms (59), otrzymał 
godność arcybiskupa Armagh i sta
nowisko prymasa Irlandii. Kościół 
anglikański na terenie Irlandii sku
pia ok. pół miliona wyznawców, z 
czego 120 tys. znajduje się w pół
nocnej części kraju, zwanej Ulste- 
rem. W czasie tegorocznych sierp
niowych walk zginęło w Ulsterze 8 
osób, a przeszło 200 odniosło rany. 
Prymas Simms, który w ub.r. został 
wybrany w Upsali do Komitetu Na
czelnego SRK, uważany jest za 
zwolennika budowania mostów mię
dzy anglikanami i rzymskckatolika- 
mi w tym tradycyjnie katolickim 
kraju.
|  Na temat ewangelizacji obrado
wała w Wiedniu, w dniach od 6 do 
10.VIII.br. konferencja Europejskiej 
Federacji Baptystów. Brało w niej 
udział ponad 3 tys. uczestników, w
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Inż. Bogusław Niewieczerzał — 
50 zł; Maria Brzezińska — 
100 zł; Florentyna Zielińska — 
20 zł; Maria Buzek — 25 zł; 
Romana Pielin — 100 zł; Wła
dysława Kopeć — 100 *zł; Jan 
Marek — 60 zł; Kościół Chry
stusowy w Sopocie — 100 zł. 
Przypominamy, że ofiary na 
Wydawnictwo Jednota można 
przekazywać na konto: PKO 
Warszawa VIII OM, nr 153-14- 
-920651. Dziękujemy!

tym 1000 osób z krajów wschodnio
europejskich. Wśród referentów byli 
m. in. główny pastor moskiewskie
go zboru ewangelicznych chrześci- 
jan-baptystów, Michał Żidkow. W 
zborze tym pracuje 26 pastorów. W 
roku ubiegłym społeczność moskie
wska powiększyła się o 114 osób 
(powyżej 18 lat), a łącznie w zborach 
na terenie całego kraju  przybyło po
nad 5 tys. nowych członków.
■  Na zaproszenie Wydziału Prasy 
PRE przebywała z wizytą w Polsce 
Tatiana Athanasiadis, redaktor nie
mieckiej wersji biuletynu prasowego 
SRK. Od 22 do 27 września p. A tha
nasiadis zwiedziła większe ośrodki 
ewangelickie i prawosławne w na
szym kraju i odbyła wiele rozmów z 
przedstawicielami poszczególnych 
Kościołów oraz władz państwowych. 
Spotkała się m. in. z ks. bp J. Nie- 
wieczerzałem, ks. bp A. W antułą, ks. 
bp Bazylim, prorektorem ChAT — 
ks. doc. J. Klingerem, a także od
była rozmowę z posłem na Sejm — 
Januszem Makowskim. Podróżując 
po Polsce, odwiedziła: Warszawę, 
Częstochowę, Kraków, Oświęcim, 
Kraków i Śląsk Cieszyński. W dru
gim dniu pobytu spotkała się z 
dziennikarzami i redaktoram i pism 
chrześcijańskich. Podczas tej konfe
rencji p. Athanasiadis zreferowała 
przebieg i najważniejsze uchwały 
podjęte podczas obrad Komitetu Na
czelnego SRK w  Canterbury (sier
pień 1969), m. in. kwestię współ
pracy i kontaktów z Kościołem 
rzymskokatolickim, problem walki z 
rasizmem, problem Wietnamu, K u
by (SRK żąda od St. Zjednoczonych 
podjęcia normalnych stosunków go
spodarczo - handlowych z Kubą), 
kwestię koordynacji prac regional
nych Rad Ekumenicznych z SRK, 
konflikt Nigeria-Biafra itp.
Następne posiedzenie Komitetu Na
czelnego SRK odbędzie się w r. 1971, 
w Etiopii.
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Z P R A S Y
W bieżącym numerze wrócimy 
jeszcze na krótko do kilku spraw 
i tematów sprzed paru miesięcy.
W związku z wizytą papieża w sie
dzibie SRK w Genewie, pragniemy 
zaitrzymać uwagę Czytelników na in
teresującej wypowiedzi prezydenta 
Federacji Luterańskiej, ks. Schiot- 
za, która znalazła się w ZWIASTU
NIE 16/69, w artykule poświęconym 
temu wydarzeniu: „Wizytę papieża 
w Światowej Radzie Kościołów oce
niam jako wydarzenie pozytywne w 
historii chrześcijaństwa. Miałem 
wrażenie, że papież czuł się jak by 
był między braćmi w Chrystusie — 
wbrew temu, co powiedział o swo
im imieniu Piotrowym. Jego wystą
pienie było proste, skromne i b ra
terskie. Żałuję, że w jego świcie nie 
było żadnego polskiego biskupa 
rzymskokatolickiego. Byłoby to z 
pewnością pomocne dla Kościołów 
mniejszościowych w Polsce. Pełne 
znaczenie i wydźwięk tej wzrusza
jącej wizyty cędą odczuwane w 
późniejszym czasie. Dzisiaj możemy 
powiedzieć, że przez swroją wizytę 
w Genewie papież wniósł cenny 
wkład do dalszego rozwoju stosun
ków międzykościelnych”.
W 14—15 numerze „Zwiastuna” 
zwracamy uwagę na artykuł „Czy 
możesz tak ślubować?”, którego au
tor, podpisujący się Grojan, zdecy
dowanie krytycznie ustosunkowuje 
się do praktyk stosowanych przez 
niektórych księży katolickich w na
szym kraju, przy ceremonii udzie
lania ślubu csobcm o różnych kon
fesjach. Wypowiedź swoją podbu
dowuje obowiązującym aktualnie 
tekstem „Rytuału Kościoła Rzym
skokatolickiego...” (wydanie z r. 
1963), i nie bez słuszności praktyki 
te nazywa antyekumenicznymi.
Trzecią Zwiastunową pozycją (nr 
17 i 18), jaką pragniemy tu przy
pomnieć, jest interesujące wspom
nienie E. Szulca — „Twierdzą nam 
będzie każdy próg” — poświęcone 
walkom powstańczym na terenach 
cmentarzy ewangelickich na Woli.
Temat martyrologii polskich ewan
gelików poruszono w artyku
le „Bolesne wspomnienia” (SŁO
WO PRAWDY 9/69). Pismo wymie
nia nazwiska wielu aktywnych 
członków Kościoła baptystów, któ
rzy zginęli z rąk Niemców w la
tach wojny i okupacji.
We wrześniowym numerze PIEL
GRZYMA POLSKIEGO, ks. dr Be- 
nedyktowicz zamieścił wstępną in
formację o konferencji w Zagorsku 
(1—5.VII.br.), która była poświęco

na sprawie walki o pokój i pojed
nania między narodami. W konfe
rencji brali udział nie tylko chrze
ścijanie różnych wyznań, ale także 
buddyści, muzułmanie i żydzi. A r
tykuł redakcyjny przypomina rocz
nicę wybuchu II wojny światowej. 
W cyklu „myśli w ramce” druko
wanym przez PP, znalazło się traf
ne zdanie Bonhoeffera „O głupocie”.
Wakacyjny num er ZNAKU (181— 
182) prezentuje m.in. rezultaty roz
szerzonej dyskusji redakcyjnej, po
święconej mistrzom naszego czasu. 
W dyskusji wzięło udział ponad 20 
osób. Oto imiona i nazwiska ludzi 
z różnych epok historycznych, któ
rych uczestnicy wielkiej dyskusji 
zakwalifikowali do galerii s w o i c h  
mistrzów: Arystoteles, Platon, Kant/ 
J. P. Sartre, Emmanuel Mounier, 
Jacques Maritain, Teilhard de Char
din, Simone Weil; z Polaków: St. 
Brzozowski, St. Ossowski, K. Tw ar
dowski, T. Kotarbiński, B. Leśmian; 
dalej Einstein, Jan  XXIII, Tomasz 
z Akwinu i św. Teresa od Dzieciąt
ka Jezus, J. S. Bach, Karol Popper 
(teoretyk nauki i ekonomista ang.), 
para małżeńska Jean i Hildegarda 
Gcss Mayr — działacze chrześcijań
skich organizacji pacyfistycznych. 
Dla niektórych mistrzem są nie jed
nostki, lecz grupy, np. chłystowie 
lub surrealiści. Na szczęście w tej 
galerii postaci nie zabrakło zdecydo
wanego głosu o jedynym Mistrzu — 
Jezusie Chrystusie. „Wydaje mi się, 
że dzisiaj w sposób szczególny Chry
stus działa bezpośrednio... Nowe, 
intensywniejsze działanie Chrystusa 
powoduje, że to źródło zaczyna ema
nować większą energią i dlatego też 
w Kościole rośnie zrozumienie pew
nych elementów, które dotąd znaj
dowały się w cieniu. Czy to, że dzi
siaj świat tak bardzo tęskni za po
kojem, nie dowodzi, że Chrystus jest 
rzeczywistym Mistrzem naszej epo
ki? ...Czy dążenia do powszechnej 
jedności, ekumenizmu, integracji 
świata rozbitego przez liczne kon
flikty nie należy przypisać także 
wzmagającej się mocy Zmartwych
wstałego Chrystusa? Oczywiście 
Chrystus Zmartwychwstały może 
działać na wielu ludzi nie wprost, 
lecz przez swych uczniów”. Cytat 
powyższy jest fragmentem wypowie
dzi ks. doc. Klingera — teologa p ra
wosławnego. W ankiecie przypom
niano też sentencję A. Einsteina: 
„Pana Boga nie obchodzą nasze 
trudności matematyczne. On całkuje 
empirycznie”.
Tę ciekawą, lecz bardzo trudną lek
turę polecamy wszystkim, którzy lu
bią czytać rzeczy niełatwe, albo 
którzy mają trudności z wyraźnym 
zadeklarowaniem „moim mistrzem 
jest...”. Może ich wybór padnie rów
nież na Chrystusa?

Nie możemy też pominąć artykułu 
Andrzeja Tokarczyka „Polska Bur- 
schów i Michejdów”, zamieszczone
go w KULTURZE nr 40/69. „To 
pięknie, że «Kultura» zamieściła ta 
ki artykuł — powiedział ktoś z na
szego grona — ale i jednocześnie 
smutne, że ciągle trzeba u d o 
w a  d n i ać prawo ewangelików do 
polskości i patriotyzm u”. We wpro
wadzeniu do tem atu p. Tokarczyk 
pisze: „Ugruntowane w świadcmo- 
ści wielu pokoleń mniemanie, że 
«protestant» czy «ewangelik» — to 
«Niemiec», i «obcy», przetrwało w 
wielu środowiskach po dzień dzisiej
szy. Nie przekreśliła go nawet ... 
druga wojna światowa, kiedy to za 
swą patriotyczną postawę i polskość 
ginęli z rąk hitlerowskich oprawców 
liczni świeccy i duchowni wyznaw
cy owej rzekomo «niemieckiej wia
ry», a wśród nich: ks. Juliusz B ur
sche, biskup naczelny Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Pol
sce, cała jego najbliższa rodzina, 
ks. Władysław Pawlas, prezes Pol
skiej Młodzieży Ewangelickiej na 
Śląsku, ks. Gustaw Ożana, kateche
ta z Trzyńca, ks. Józef Nierostek z 
Kielc, ks. F. (powinno być L. — bo 
Ludwik — przyp. rec.) Zaunar, re 
daktor kalwińskiej „Jednoty” i jego 
córka, sanitariuszka Powstania W ar
szawskiego z 1944 r.” Przypomnie
nie nazwisk i osiągnięć protestan
tów polskich, poczynając od wieku 
Reformacji aż do naszych czasów, 
jest inicjatywą ze wszechmiar słusz
ną i konieczną. W ogólności, jak i 
w szczegółach, jesteśmy zgodni z 
wywodami autora, chociaż popełnił 
kilka błędów i nieścisłości, które 
jednak nie m ają wpływu na istotę 
poruszonego zagadnienia. Jedyna u- 
waga krytyczna (nie w sensie pole
micznym, lecz w sensie krytyki po
magającej i uzupełniające), jaka na
suwa się po przeczytaniu artykułu 
jest następująca: wprawdzie autor 
zamyka ewangelickość polskich 
Burschów i Michejdów, Buzków, 
Bartlów, Niewieczerzałów, Trandów, 
Trenklerów i innych «Polaków- 
-ewangelików» w ramach jednego 
„z dwu Kościołów: Ewangelicko- 
-Augsburskiego (luterańskiego) lub 
Ewangelicko-Reformowanego (kal
wińskiego)”, to obok tych Kościo
łów, do dziedzictwa Reformacji m a
ją prawo nawiązywać także inne 
Kościoły ewangelickie typu wolne
go, z których jedne istnieją lub 
działają na naszych ziemiach prze
szło 100 lat, inne krócej. Baptystom, 
ewangelicznym chrześcijanom, me
todystom nie można odmówić prawa 
przynależności do rodziny ewange
lickiej. Ostatnia refleksja, jaka n a 
suwa się nam, to ta, że prasa świec
ka umie cieplej pisać o «Polakach- 
-ewangelikach» niż bracia katolicy.
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