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NASZYM ZDANIEM

Zwiastuję wam radość wielkq...
Powoli zapada zmierzch. Coraz luźniej na ulicach, przestronniej 
we wnętrzach autobusów i tramwajów. Ostatni spóźnieni prze
chodnie szybko znikają w  bramach domów. W oknach przybywa  
świateł. Przez czyste, lśniące szyby przebija na ulice blask ognia, 
którym zapłonęły choinki. Stopniowo zamiera ruch. Zgromadzeni 
w domach wokół białego stołu, łamiemy opłatek. Nadchodzi wilia. 
W pokoju i szczęściu obchodzimy najradośniejszy dzień w  roku. 
Wraz z ciszą, jaka spływa na świat, na nasze miasto i na naszą 
wieś, uciszają się serca ludzkie. Dziękujem y Ci, Nowonarodzony, 
za tę chwilę ciszy.
Zgromadzeni w  domach, wokół białego stołu i rozświetlonej cho
inki, łam iem y opłatek.

„Ciemne noce, aniołowie, w  naszej ziemi, 
ciem ne gwiazdy i śnieg ciem ny, i m iłość, 
i pod tym i obłokami ciemnemi 
nasze serce w  ciemność się zm ieniło”.

Słowa te pisał w wigilijną noc, zapadającą nad okupowaną P ol
ską, Krzysztof Kamil Baczyński. Słowa te, darujcie Czytelnicy, 
przypom inam y Wam dziś, gdy w  sercach W aszych zapanowały 
radość, cisza i spokój. Przypominamy, abyście poprzez śmiech 
Waszych dzieci, poprzez rozradowane ich twarze, pochylone nad 
gałązkami pachnącej choinki, pam iętali o „ciem nych nocach w  
naszej ziem i”.
Zgromadzeni w  domach, łamiemy opłatek. O czym m yśli każdy z 
nas, co czuje, co przeżywa? Czy spokojni, syci, zadowoleni i do
brze ubrani jesteśm y w  pełni szczęśliwi? Czy w  zapadającą dziś 
nad światem  noc w igilijną możemy czuć pełnię szczęścia? Taka 
sama noc zapada nad Indiami, W ietnamem, nad Bliskim W scho
dem i Stanami Am eryki Północnej. Tej nocy ludzie umierają z 
głodu, m atki w ietnam skie płaczą nad zwłokam i sw ych dzieci, 
a m atki am erykańskie szukają synów, których zabrała im wojna, 
nie pytając o zgodę. „Ciemne noce, aniołowie, w  naszej ziemi. 
Sam otność, głód, krew, nędza i rozpacz. I w  t a k ą  noc też rodzi 
się Zbawiciel. Przychodzi do wszystkich i do każdego z osobna. 
Przybywa do Twojego domu, Czytelniku, i do bam busowej chaty  
wietnam skiej, gdzie nikt nie dzieli się opłatkiem . Czy o tym  pa
m iętam y, łamiąc opłatek z najbliższym i? Czy w  zwodniczym  
św ietle  choinki, w  cieple i przytulności tzw. ogniska domowego, 
nie zapom inam y o sprawie w dniu tym  najistotniejszej: o bra
ciach i siostrach naszych? Przecież CZŁOWIEK narodził się 
LUDZIOM!

Łamiąc z Wami, Drodzy Czytelnicy, opłatek, pragniemy 
najmocniej i najszczerzej, aby w tym momencie społecz
ność nasza powiększyła się o cierpiących gwałt, ucisk 
i niesprawiedliwość, o głodnych i słabych, o samot
nych i opuszczonych, o płaczące matki w Wietnamie 
i Ameryce, o bitych, o palonych napalmem, o torturowa
nych i pognębionych, o Braci, którym zdeptano godność 
ludzką i zabrano nadzieję.
Bracia i Siostry z Planety Ludzi! Otwieramy przed Wami 
drzwi mieszkań naszych: stół nakryty i czeka. Posyłamy 
Wam, którzy przybyć nie możecie, modlitwę, chleb 
i n a d z i e j ę :  do NAS WSZYSTKICH przybywa dziś 
ZBAWICIEL!

G O  W N U M E R Z E ?
Drodzy Czytelnicy, 
oddajemy do Waszych rąk ostatni 
w tym roku numer Jednoty, a w 
nim zamieszczamy słowo o Radosnej 
Nowinie, która została dana całemu 
światu. Kazanie, wychwytujące w 
słowach zwiastowania trzy ‘naj
istotniejsze elementy: narodził się 
Wa m,  d z i ś ,  Z b a w i c i e l  — au
torstwa wielkiego teologa K. Bar- 
tha — drukujemy na s. 3.
Jak powinien dziś, w konkretnej 
rzeczywistości, postępować człowiek 
do którego dotarła Dobra Nowina? 
Rozważania na powyższy temat 
podjął WESS (s. 14), a także i my 
w „Naszym zdaniu” (s. 2), które za
wiera też szczególne życzenia zes
połu dla Was, Drodzy Czytelnicy, a 
także dla nas samych. O umiejęt
ność dzielenia wspólnoty z samotny
mi, smutnymi i oddalonymi — pro
simy Nowonarodzonego w modli
twie przy stole wigilijnymi (s. 4). 
Podstawową prawdę o narodzeniu, 
tę mianowicie, że Bóg objawił się na 
ziemi jako Człowiek i chce, aby szu
kać G o w d r u g i m  człowieku — 
zawiera kolejny odcinek „Dla nie- 
teologów”. W tym samym dziale 
prezentujemy sylwetkę teologa p ra 
wosławnego (po raz pierwszy!) — 
Sergija Bułgakowa. Pisze o nim 
młody polski teolog prawosławny — 
mgr Jan Anchimiuk, który debiu
tuje tym artykułem w Jednocie. 
Zgodnie z zapowiedzią, przekazuje
my na s. 5 szczegółową informację 
o Synodzie Kościoła Ewangelicko- 
Reformowanego w Polsce, którego 
zwyczajna sesja miała miejsce w 
Warszawie, od 18 do 19 październi
ka br. Na s. 7 drukujemy pełny 
tekst odezwy Synodu. Jako intere
sującą lekturę w wieczory świątecz
ne polecamy nieznane dotąd i nig
dzie nie publikowane listy P. Hulki- 
Laskowskiego do ks. Aleksandra 
Schoeneicha, znalezione przez ks. 
Janusza Narzyńskiego (s. 8-9).
Tym razem sporo miejsca poświę
camy listom do redakcji, których 
autorzy piszą na temat ekumeniz
mu.
Rok bieżący rozpoczęliśmy w „kon
wencji czarno-białej” — dotąd bo
wiem Jednota posiadała na okład
ce kolor zielony. Zmiana koloru w 
pewnym sensie odzwierciedlała też 
s y t u a c j ę ,  w jakiej znalazło się 
nasze pismo. Dzisiaj wszelako wol
no nam chyba już stwierdzić, że na 
naszym koncie (p. 12 numerów) nie 
zgromadziliśmy samych tylko „czar
nych” rezultatów, lecz również b i a- 
ł e. Tak więc, licząc w dalszym cią
gu na Waszą pomoc, życzliwość i 
zrozumienie, kontynuujemy rozpo
czętą „linię” i ufamy, iż Wasz udział 
przyczyni się do podniesienia na
kładu Jednoty.

NASZA OKŁADKA:
...abyście poprzez śmiech Waszych 
dzieci, poprzez rozradowane ich 
twarze, pochylone nad gałązkami 
pachnącej choinki, pamiętali o „cie
mnych nocach w naszej ziemi”.

o



KAROI. BARTH

D z i ś  n a r o d z i ł  s ię  w a m  Z b a w i c i e l

Rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam ra
dość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś 
narodził się wam  Zbawiciel” (Łuk. 2:10-11).

Moi drodzy Bracia i Siostry!

W łaśnie przed chwilą przeczytaliśmy historię 
Narodzenia Pańskiego. Mogło się zdarzyć, że 
akurat ktoś z was nieuważnie słuchał i całe to 
opowiadanie, jak m giełka dymu, przeszło mimo 
niego. Czy należałoby je przeczytać jeszcze raz? 
Ach, można by i dwa razy, nawet i sto razy, 
ale dzisiaj niech nam wystarczy to jedno czy
tanie. Ten i ów m ógł tekstu tego słuchać niby  
pięknej baśni, która nie ma nic wspólnego z 
rzeczywistością. Zbyt piękne, aby było praw
dziwe. Cóż mam powiedzieć? Czy podjąć dys
kusję? Być może kiedy indziej —  bardzo chęt
nie. W tej chw ili m am y jednak do zrobienia coś 
lepszego.
Brzmienie tego opowiadania być może przywo
łuje komuś na pamięć dawne dni dzieciństwa, 
ślicznie przybraną płonącą światłam i choinkę, 
całe to piękno, które należy do przeszłości i któ
re już nie powróci. Czy mam zmarszczyć czoło 
i powiedzieć: tu nie chodzi o choinki, ani o m e
lancholijne wspom nienia, ale o historię Naro
dzenia? Nie, nie uczynię tego.
Chciałem tylko pokazać, jak traktujemy tę his
torię, która przecież nas dotyczy, a która jest
0 w iele  ważniejsza, prawdziwsza i poważniejsza 
niż to wszystko, o czym mówią książki histo
ryczne, powieści, gazety czy radio. Czynimy z 
Narodzenia mieszaninę, na którą składa się tro
chę nieuwagi, trochę niedowierzania i trochę 
sentym entu.

Anioł Pański z pewnością przechodzi tej nocy  
przez ulice, place i domy tego miasta. Znaj
duje się też pośród nas, aby do nas m ówić
1 abyśm y go usłyszeli. Ja zaś znalazłem się tu
taj po to, by powiedzieć wam, że on jest tu  
obecny, aby razem z wam i słuchać i m edyto
wać nad tym , co on chce nam powiedzieć.

Anioł jest posłańcem, przychodzącym z jakąś 
wiadomością. M usicie o nim m yśleć jak o listo
noszu, który przynosi wiadomości. Anioł Pań
ski jest posłańcem, który przychodzi zawiado
mić was o historii Narodzenia. Zwróćcie uwagę: 
jeśli on przynosi tę wiadomość, to kończy się 
nieuwaga, niedowierzanie i wzniosłe uczucia, 
bo Anioł Pański przychodzi do nas prosto od 
Boga. Spróbujmy uchwycić to, co Anioł Pań-

Tekist powyższy pochodzi ze zbioru kaziań Karola Bar- 
tha: „Aux capjtifs la libeitć”, wydanego przez Editkms 
Labor et Fides, Genewa 1964.

ski powiedział do pasterzy i co m ówi do nas w  
tej chwili. „Dziś narodził się wam  Zbawiciel”. 
Cała treść zawiera się w  tych trzech słowach: 
wam  —  dziś — Zbawiciel. Zajmijmy się nimi 
kolejno.
Anioł Pański, wskazując na Betlejem , mówi: 
dziś narodził się w a m  Zbawiciel”. Ze względu  
na w  a s Bóg nie chciał poprzestać na swym  bo
skim bycie, lecz chciał stać się człowiekiem. Stał 
się ubogim, aby w a s  wzbogacić. Oddał samego 
siebie, aby w a s  dźwignąć i ku sobie pociąg
nąć. N ie miał w  tym  ani żadnej korzyści, ani 
konieczności. Uczynił to tylko dla was, dla n a s .  
Historia Narodzenia jest w ięc historią, która nas 
dotyczy, w  której jesteśm y bezpośrednio zain
teresowani, jest wydarzeniem, które zaistniało 
ze względu na nas.
Co więcej, wiadomości o narodzeniu dziecka w  
Betlejem  nie m ożem y porównać z czymś, cze
go dowiadujem y się ze szkolnego podręcznika. 
Anioł Pański nie jest profesorem, jak ja. Pro
fesor m ógłby powiedzieć: narodził się Zbawiciel 
ludzi. No tak, ludzi w  ogóle! Można by w tedy  
pomyśleć: ja się tu nie liczę, to chodzi na pewr 
no o innych ludzi, tych w  kinie czy w  teatrze, 
którzy nie są „nami”. Anioł Pański zwraca się  
do pasterzy, a dziś zwraca się do nas. Wiado
mość od niego jest jasno sprecyzowana: dziś 
narodził się w a m  Zbawiciel. A  w ięc narodził 
się dla was. Zwiastowanie nie interesuje się 
tym, kim  jesteśm y, czy je rozumiemy, czy nie, 
czy jesteśm y ludźmi zacnymi i pobożnymi, czy 
nie. To, o co chodzi, to WY. To w łaśnie dla was 
ta rzecz się wydarzyła. To w y  ją widzicie. Bez 
nas nie ma historii Narodzenia.
W ydarzenie betlejem skie nie jest sprawą czysto 
prywatną. Oczywiście, anioł przemawia indyw i
dualnie do ciebie i do mnie, ale m ów i: w  a m, 
a w ięc wiadomość od niego dotyczy w szystkich  
razem. N ie ma pierwszego i ostatniego, uprzy
wilejowanego i upośledzonego, nikt nie jest po
krzywdzony. Ten, który się narodził w  tę noc, 
jest naszym  wspólnym  starszym Bratem. Dla
tego w  Jego im ieniu m ożem y m ówić: Ojcze 
n a s z  ...chleba n a s z e g o  powszedniego daj 
nam dzisiaj (a nie: m ojego chleba powszednie
go), odpuść n a m  n a s z e  w iny i n ie wódź 
n a s na pokuszenie, a le n a s  zbaw ode złego.
Z tego samego powodu idziem y do Stołu Pań
skiego i spożywam y jeden i ten sam chleb, pi
jem y z jednego i tego samego kielicha: bierzcie, 
jedzcie; pijcie z niego w szyscy. Całe życie
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chrześcijanina jest niepowtarzalną komunią, 
czyli wspólnotą ze Zbawicielem, a więc i ze 
wszystkimi. Gdzie nie ma wspólnoty.ze Zbawi
cielem, tam jej nie ma między ludźmi, a gdzie 
ta nie istnieje, nie ma wspólnoty ze Zbawicie
lem. To wszystko jest zawarte w anielskim 
wam;  tego chce nas on nauczyć.

*

DZISIAJ! Mówi Anioł Pański. Z narodzeniem 
Pana pośród nocy nastał nowy dzień, którego 
słońcem jest On. Dzisiaj, to nie tylko tamten 
dzień Narodzenia, to jest dzień naszego życia. 
Dzisiaj, a więc nie kiedyś, w przeszłości! Anioł 
Pański mówi do nas: „dzisiaj”, dokładnie tak sa
mo, jak wtedy do pasterzy. Bóg dał nam nowy

dzień, mianowicie w naszych ludzkich warun
kach i stosunkach, w historii naszego życia, a 
nawet w historii powszechnej — zaczęło się coś 
nowego, cały wczorajszy smutek, błędy i oba
wy, chociaż jeszcze istnieją, zostały zakryte 
przez łaskę, przez ten fakt, że narodził się nam 
Zbawiciel i już nic nie może nam zaszkodzić. 
Możemy nabrać odwagi, odzyskać zapał i uf
ność. To są rzeczy, których sami z siebie nie 
rozumiemy, lecz Anioł Pański nas tego uczy. 
Narodzenie Pańskie oznacza jutrzenkę całkiem 
nowego „dzisiaj”.
DZISIAJ. Więc nie tylko jutro. Owszem, jutro 
także. Ten, który narodził się kiedyś, już nie 
umrze. On żyje i panuje wiecznie. Nie speku
lujmy jednak o „jutrze”, w sensie powiedzon-

przy

wigi l i jnym  

stoi e

Dzisiaj, przy tym  stole w igilijnego czuwania, zasiadamy do ra
dosnego posiłku i wdzięczni jesteśm y Tobie, nasz Ojcze, że 
m ożem y łamać się opłatkiem , cieszyć się obecnością naszych  
bliskich, serdecznym i m yślam i w ybiegać ku nieobecnym , z na
dzieją wspom inać tych, których spośród nas zabrałeś do siebie, 
śpiewać kolędy i ofiarowyw ać sobie prezenty —  dowody m iłości. 
Prosim y Cię, Boże, niech to wszystko, czym teraz się cieszym y, nie  
przesłania nam narodzin Miłości. Pozwól w ięc dzielić naszą rodzinną 
wspólnotę z sam otnym i, dzielić się naszą radością ze sm utnym i. 
Niech dzień narodzin naszego Starszego Brata obudzi w  nas poczucie 
ludzkiej solidarności nie tylko w  sprawach codziennych, blisko nas, 
gdzie m ożem y sięgnąć własną ręką, ale i w  tych wielkich, odległych  
o tysiące kilometrów, gdzie sięgnąć m ożem y już tylko naszą m odli
twą i wiarą, że Ty, Ojcze, jesteś Panem  całego świata i że z Twojej 
woli również dzisiejszej nocy nad skołatanym światem  aniołowie 
śpiewają: „Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, 
w  których ma upodobanie”.
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ka „byle do jutra”. Nie chciałbym źle m ówić 
o bazylejeżykach, ale ich powiedzonko „zoba
czym y” 1 jest słowem  niebezpiecznym. Czy ju
tro będziem y jeszcze istnieć? Zbawiciel tak, na 
pewno, ale m y? Czy Słowo będzie jeszcze nam  
głoszone, czy będziem y mogli go słuchać, czy  
będziem y w  stanie je przyjąć? To nie zależy  
od nas. Wczoraj przypadkiem przeczytałem na
stępujące zdanie Jeremiasza Gotthelfa: „Życie 
nie jest światłem; św iatło mógłbym zapalić na 
nowo. Życie jest płomieniem  zapalonym przez 
Boga na ziem i jeden jedyny raz i już to się nie 
powtórzy”. Mol m ili przyjaciele, pilnujm y się, 
aby teraz —  tutaj i dzisiaj — nie przeszła obok 
nas godzina tego płomienia. Napisano: „Dzisiaj, 
jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc 
swoich!” To w łaśnie chce nam Anioł Pański po
wiedzieć przez słowo „d z i s i a j”.

* .

ZBAWICIEL! To jest w łaśnie samo sedno spra
w y Narodzenia. B yłoby w iele  do powiedzenia  
na ten temat, ale ograniczę się tylko do jedne
go-
Jakie skojarzenia w yw ołuje słow o „Zbawiciel”? 
Zbawiciel to jest ktoś, kto przychodzi nam z 
pomocą, przynosi wybawienie. Jest to W yzwoli
ciel, Zbawca, którym nie może być żaden czło
wiek, tylko sam Bóg. On nas w yzw ala od w szel
kiej nędzy, bez Niego bylibyśm y zgubieni. Otóż 
nie jesteśm y zgubieni, dlatego że On zjawił się  
jako Zbawiciel.
Przynosi nam zbawienie darmo, bez naszej za
sługi. Bez tego bylibyśm y niczym, bez tego  
przedstawiono by nam w  końcu rachunek do 
uregulowania. Pozostaje nam tylko chwycić rę

kę, przyjąć zbawienie i, jak obdarowani, zacho
wać wdzięczność.
Zbawienie przynosi On w s z y s t k i m  bez w y 
jątku, po prostu dlatego, że w s z y s c y  t e g o  
p o t r z e b u j e m y ,  i dlatego że j e s t  O n  
S y n e m  B o g a ,  O j c a  n a s  w s z y s t 
k i c h .  Stając się człowiekiem , stał się bratem  
nas wszystkich.
To jest w łaśnie historia Narodzenia. Nie można 
słuchać tego wszystkiego i nie odkryć, że dano 
nam łaskę odwrócenia naszych oczu od siebie 
samych, od naszego w łasnego życia, od tego  
wszystkiego, co nas zajmuje i przygniata. Oto 
On, nasz wielki Bóg i Zbawca, a m y stajem y  
wobec Niego, wobec Tego, który zjawił się tu 
dla mnie, dla ciebie. N ie m ożem y słuchać tej 
historii, nie słuchając jednocześnie naszej w łas
nej; nie zdając sobie jednocześnie sprawy z 
wielkiej przemiany, jaka dokonała się dla nas 
raz na zawsze, z w ielkiej radości jaka nam przy
padła w  udziale, z potężnego apęlu, który roz
brzmiewa w  sam ym  środku naszego życia, po
zwalając nam się dźwignąć i wyruszyć wskaza
ną drogą. I cóż teraz? Czy tak, jak na początku, 
nadal będziem y nie uważać, nie dowierzać, pod
dawać się sentym entom ? Czy też raczej stanie
m y się uważni, dźwigniem y się, ruszym y w  
drogę i n a w r ó c i m y  się? Anioł Pański niko
go nie zmusza, ani ja tego nie mogę uczynić. 
Historia Narodzenia nie ma w  sobie nic z przy
musu. Jest rzeczą ważną, abyśm y jej słuchali 
jako ludzie wolni i jako ludzie wolni w  niej 
uczestniczyli.

1 W ustach bazyle jeżyków słowo „zobaczymy” 
brzmi jak wykręt.

Synod

1969

Doroczny Synod Kościoła Ewange
licko-Reformowanego jest przeglą
dem działalności w  ciągu minionego 
roku. Ustrój Kościoła wymaga, aby 
ogół wiernych był poinformowany 
o tym, jak przebiega praca we 
wszystkich placówkach i decydował 
o wytycznych pracy na przyszłość. 
Dlatego wszystkie parafie, a także 
diaspora, są w  Synodzie reprezento
wane przez wybranych delegatów. 
Ich obowiązkiem jest dokładne za
poznanie się ze wszystkimi doku
mentami, które m ają być przedmio
tem obrad, wnieść te sprawy, lo
kalne i ogólne, 'które składają się 
na obraz życia i działalności całej 
naszej Jednoty, a następnie prze
kazać je w sprawozdaniach człon
kom reprezentowanych przez siebie 
zborów. W ten sposób, drogą po
średnią, realizuje się udział ogółu 
wiernych w odpowiedzialności za 
Kościół. Takim typowym, sprawoz
dawczym Synodem, nacechowanym 
troską o wszystkie sprawy Kościo
ła, była sesja tegoroczna, w dniach 
18 i 19 października.

Dla Konsystorza, jako naczelnej w ła
dzy administracyjnej Kościoła i or
ganu wykonawczego Synodu, prze
bieg sesji ma bardzo duże znaczenie. 
W swoim sprawozdaniu podkreśliła 
to Prezes Konsystorza, prof. dr Zo
fia Lejmbach: „Punktem wyjścia 
działalności Konsystorza w określo
nym roku intersynodalnym powi
nien być Synod Kościoła, i to nie 
tylko jego konkretne wnioski lub 
uchwały, ale także głosy w dysku
sji, 'które nieraz — aczkolwiek nie 
zakończone konkretnym wnioskiem 
lub uchwałą — są wyrazem głębo
kiej troski o dobro Kościoła”. 
Sprawozdanie zaangażowane, przed
stawiające zakres wykonanej pracy, 
ale przede wszystkim ukazujące ak
tualny obraz Kościoła i jego proble
my, może być źródłem nowej inspi
racji i przyczynkiem do rozwoju, a 
tym samym podstawą do żywej dy
skusji. Takie sprawozdanie złożył 
Konsystorz. Na przykładach zboru 
wiejskiego (Kuców) i miejskiego 
(Warszawa) pokazano, w jaki spo
sób lokalne placówki, w zależności
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od specyfiki środowiska, przekazu
ją treść problematyki synodalnej i 
podejmują dyskusję nad życiem i 
działalnością miejscowego zboru. 
Przedstawiono, jakie postanowienia 
zostały podjęte i oo konkretnego 
zrobiono ze strony Konsystorza dla 
ożywienia tych placówek, które wy
kazują apatię. Z wizytacji poszcze
gólnych parafii prezes Konsystorza 
wyniosła przekonanie, że niektóre 
zbory cierpią na kompleks „mało
ści”, który paraliżuje wolę działania, 
odbijając się niekorzystnie na spra
wach organizacyjnych i pracy da
nej placówki. „...Taka postawa jest 
z gruntu błędna, (jeśli chodzi o p ra 
cę w  Kościele. T u decyduje prze
de wszystkim jakość ludzi, a nie 
ilość”. W każdym zaś zborze istnie
je grono ludzi, na których można li
czyć i oprzeć się na nich w pracy. 
To zagadnienie prowadzi nas bez
pośrednio do jednej z podstaw re 
formowanego porządku kościelnego, 
jakim jest czynny i decydujący 
udział świeckich w sprawach Ko
ścioła. W niektórych zborach niedo
bre wpływy otoczenia ujawniają się 
w przekonaniu, że troska o Kościół 
to zadanie duchownych, zaś świec
cy pozostają czynnikiem biernym, 
„nauczanym”. Przykładem właści
wego rozumienia roli świeckich mo
gą być takie niewielkie zbory, jak 
Pstrążna i Strzelin, gdzie pod nie
obecność duchownego świeccy pro
wadzą niedzielne nabożeństwa. In
nym przykładem zaangażowania 
świeckich jest grupa osób pochodzą
cych z Kucowa, obecnie mieszkają
cych na Śląsku. Ich inicjatywie oraz 
pracy inż. Bogusława Niewieczerza- 
ła, kaznodziei kucowskiego, za
wdzięczać należy proces powstawa
nia nowej placówki w Katowicach. 
Omówiono również szereg innych 
spraw, z których w arto wymienić 
zagadnienie nauczania religii, wy
danie Katechizmu Heidelberskiego 
ze współczesnym komentarzem, 
sprawę naszego czasopisma „Jedno- 
ta ”, wizyty duchownych w diaspo
rze i współpracę z placówkami 
braitnich wyznań.
Wspomniano również o wspólnym 
posiedzeniu Konsystorzy, ewangeli
cko-augsburskiego i ewangelicko- 
reformowanego, w m aju br. i o po
stanowieniu wspólnego obchodzenia 
400 rocznicy uchwalenia „Ugody 
Sandomierskiej”.
Zainteresowanie Synodu skupiło się 
następnie na sprawozdaniu z życia 
Kościoła, przedstawionym przez bis
kupa, ks. dr Jana Niewieczerzała.

W związku z faktem, że w roku 
bieżącym 30-lecie wybuchu II w oj
ny światowej zbiega się z 25-leciem 
Polski Ludowej przedstawił on ogól
ną charakterystykę drogi Kościoła 
w okresie powojennym, jako okresu 
ważnego i szczególnego w naszej hi
storii. Odbudowa naszej społeczno
ści, cele inam przyświecające i owo
ce pracy winny być rozpatrywane 
nie tylko z punktu widzenia osiąg
nięć i zaniedbań, ale także na p ła
szczyźnie realiów życia współczes
nego. Następnie omówiono w spra
wozdaniu: a) istotne przejawy ży
cia religijnego w Jednocie reformo
wanej i ich źródła, b) stosunek Ko
ścioła do iruchu ekumenicznego w 
kraju i za granicą, c) problemy na
uczania kościelnego, pracy charyta
tywnej i społecznej, i wreiszcie d) 
ustosunkowanie się Kościoła do 
rzeczywistości społeczno-politycznej. 
Poddając krytycznej ocenie niedo
magania na poszczególnych odcin
kach pracy, jak np. zbyt małą ini
cjatywę zborów w zakresie pogłę
biania świadomości religijnej i spo
łecznej, powierzchowne traktowanie 
zagadnień ekumenicznych oraz prze
jaw iający' się niekiedy ekskluzy- 
wizm i niechęć do krytycznego spój - 
rżenia na samych siebie, mówca za
kończył akcentem optymistycznym, 
który opiera się na doświadczeniach 
powojennego dwudziestopięciolecia 
i na wierze, że każdy Kościół, zdają
cy sobie sprawę ze swego posłan
nictwa, może być twórczym czynni
kiem życia i wzbogacać nową rze
czywistość w  wartości służby, ofiar
ności i ducha pokoju dla dobra 
człowieka i dla chwały Bożej. 
Najważniejszym momentem drugie
go dnia obrad był referat pt. „Kie
runki rozwoju Kościoła”, wygłoszo
ny przez biskupa, ks. dr Jana Nie
wieczerzała. Punktem wyjścia refe
ratu było przedstawienie ogólnej 
sytuacji Kościoła w  dzisiejszym 
świecie. Historyczne wydarzenia 
ostatnich czasów oraz głębokie 
przemiany 'społeczno-polityczne w y
warły wielki wpływ również na 
stosunek Kościołów do aktualnych 
problemów życia. W całym chrze
ścijańskim świecie widoczne są wy
siłki zmierzające do odnowy i przy
bliżenia spraw wiary do współczes
nego człowieka. Wywołuje to ko
nieczność rewizji wielu elementów 
dotychczasowej działalności Kościo
ła, przemyślenia na nowo jego po
stawy względem otaczającego świa
ta. Zasadnicze pytanie brzmi, czy 
w służbie Kościoła dość jasno w y

raża się jego ewangeliczne posłan
nictwo skierowane do człowieka, w 
jakim stopniu Kościół jest i dzisiaj 
„solą ziemi”. Niezależnie od czasu 
i systemów społeczno-politycznych 
ma Kościół do spełnienia rolę tw ór
czego elementu życia. Należy więc 
uświadomić sobie dziś nasze zobo
wiązania względem przeszłości i za
dania wobec przyszłości. Istotne 
wartości religijne i społeczne tkw ią
ce w Kościele stanowiły w przeszło
ści fundament a zarazem źródło je
go duchowej siły. Te same w arto
ści decydują o zadaniach Kościoła 
w dniu dzisiejszym i jutrzejszym. 
Wiara wyrażona w  apostolskim 
„Credo”, wzór służby, poświęcenia 
i miłości uosobionej w Chrystusie, 
zwycięstwo życia nad śmiercią, 
spełnione w ukrzyżowanym i zmar
twychwstałym Panu Kościoła — oto 
najwyższe religijne i moralne pun
kty wyjścia do określania związku 
kościelnej przeszłości z przyszło
ścią. Na tym gruncie wyrasta prze
konanie o wartościach chrześcijań
skiej wiary i optymistyczna posta
wa wyznawców wobec teraźniejszo
ści i przyszłości. Głębsze poznanie 
aktualności zasad chrześcijańskiej 
wiary, etyki i moralności stanowi 
przesłankę do stałej odnowy Ko
ścioła, do zrozumienia słów „oto 
wszystko nowym czynię” (Obj. 2:5). 
Zadanie odnowy i ustalenia kierun
ków rozwoju dotyczy również i na
szego Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego.
Odnowa życia nie odbywa się w 
próżni. Należy brać pod uwagę 
wszystkie elementy stanowiące o 
kształcie i treści życia kościelnego. 
Błędem byłoby pomniejszanie do
robku wieków, który winien być we 
właściwy sposób spożytkowany w 
teraźniejszości. Nie może zabraknąć 
w Kościele współczesnym trudu po
szukiwania form i sposobów wier
nego spełniania posłannictwa wobec 
dzisiejszego człowieka i świata tak, 
abyśmy byli świadomi tego, że na
leżymy do społeczności pielgrzy
mów i do Kościoła reformowanego 
stale doskonalącego swe życie.
Synod, w  dyskusji nad sprawozda
niami i referatem (przeprowadzo
nej w odrębnych punktach progra
mu), poddał ocenie roczną działal
ność Kościoła i w sposób pozytyw
ny ustosunkował się do tez referatu. 
W końcowej części obrad Synodu 
uchwalono tekst odezwy do człon
ków Kościoła w zwiątzku z 30-le- 
ciem wybuchu wojny i 25-leciem 
odzyskania niepodległości. Tekst 
odezwy drukujemy osobno.
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Odezwa
Synodu Ewangelicko-Reformowanego w Polsce

Synod Ewangelicko-Reformowany do Braci i 
Sióstr rozproszonych po całej Polsce, wybra
nych według z góry powziętego postanowienia 
Bożego, przez Ducha poświęconych, aby byli 
posłuszni powołaniu i wierni Jezusowi Chrys
tusowi, Panu naszemu., Łaska Wam i pokój!

Błogosławimy Boga i Ojca naszego, wdzięczni, 
że pozwolił nam żyć i pracować w odrodzonej 
Ojczyźnie. Wspominamy dziś tragiczne chwile, 
kiedy przed trzydziestu laty nasi ojcowie i bra
cia musieli chwycić oręż, aby bronić naszej 
ojczystej ziemi i wolności oraz prawa do spo
kojnej pracy dla dobra narodu, do ludzkiej 
godności. Ojczyzna nasza w nierównej, choć 
bohaterskiej, walce uległa przemocy, ale jej 
dzieci nie złożyły broni ani w kraju, w szere
gach armii podziemnej, ani na obcej ziemi, 
walcząc o wolność przeciwko przemocy i ty
ranii. Dla nas, żyjących w okupowanej Ojczy
źnie, nastały lata prześladowań, ucisku, nagłej 
śmierci, które okryły nieustanną żałobą niemal 
wszystkie rodziny polskie. Ale były to też la
ta, kiedy we wspólnym cierpieniu ujawniła się 
głęboka, ludzka solidarność. Któż z nas nie 
wspomina dzisiaj ze ściśniętym sercem swoich 
najbliższych, brutalnie wydartych ze społecz
ności rodzinnej, kościelnej, narodowej. Skła
damy hołd tym wszystkim, którzy oddali życie 
w walce z najeźdźcą, którzy w wyniku okupa
cyjnego terroru zostali zamęczeni w więzie
niach, obozach koncentracyjnych, zamordowani 
w masowych egzekucjach lub zginęli pod gru
zami swoich domów.
Zapomnieć o tym wszystkim przerasta nasze 
ludzkie możliwości. Lata pogardy, deptania 
ludzkiej godności, bezprawia, prześladowań, 
grozy i śmierci —  wycisnęły trwały ślad na 
naszej historii, na bycie naszej Ojczyzny i K o
ścioła, na naszej duszy. Nie potrafimy wyma
zać tego z naszej pamięci.
Jednocześnie jednak, będąc dziećmi Nowego 
Przymierza, karmimy się Słowem, które mówi 
nam o tym, że Bóg i Ojciec Pana naszego Jezu
sa Chrystusa odrodził nas ku żywej nadziei (I 
Ptr 1:3). Z nadzieją też kierujemy nasze oczy 
ku przyszłości. Ofiara synów Ojczyzny nie by
ła daremna, z posiewu cierpienia i krwi wyra
sta nowa rzeczywistość, nasz dzień dzisiejszy i 
jutrzejszy, dzięki temu, że nasz Pan przez swą 
śmierć i zmartwychwstanie zadał ostateczny 
cios mocom ciemności. W zmartwychwstałym 
Panu mamy zapewnienie triumfu sprawiedli
wości, która opiera się nie na nas, ułomnych 
i omylnych ludziach, lecz na doskonałym i 
świętym Panu Stworzenia. Jego Słowo ukazu
je nam nowe perspektywy poprzez krzyż Bo
żego Syna. Przez Chrystusa bowiem Bóg świat 
z sobą samym pojednał, a nam, którzyśmy za 
Jezusem poszli, poruczył słowo i służbę pojed
nania. Nie jest to zadanie łatwe, ale ufamy, że

sam Pan będzie nam pomocą w zmaganiach z 
oporami serca i że On wskaże nam drogę, gdy 
w trudzie modlitwy o to Go prosić będziemy. 
Dziękujemy Bogu i Ojcu naszemu za naszą O j
czyznę, gdzie siew i żniwo, gdzie budowa do
mów i fabryk, gdzie praca i służba dla dobra 
bliźnich nie ustaje. W miarę naszych sił bierze
my udział we wszelkich poczynaniach, mają
cych na celu dobro naszego, odrodzonego po la
tach niewoli i walki, Państwa. Pracujemy w 
różnych dziedzinach, wszędzie tam, gdzie na
sze uzdolnienia są w stopniu maksymalnym 
przydatne do rozwoju naszego kraju. W ciągu 
dwudziestu pięciu lat nowej państwowości 
członkowie naszej Jednoty z oddaniem praco
wali i nadal pracować będą, w przekonaniu, że 
jest to służba bliźniemu. Czynimy to w nadziei, 
że pracą naszą przykładamy się do rozwoju 
materialnych i duchowych dóbr narodu, któ
ry doświadczony w przeszłości pragnie żyć w 
pokoju i przyjaźni z narodami sąsiednimi, 
pragnie przyczynić się do ustanowienia pokoju 
na całym świecie.

Głęboko odczuwamy ból tych, którzy jeszcze 
dziś cierpią z powodu rasowego lub narodowe
go prześladowania, którzy giną na skutek dzia
łań wojennych, którzy cierpią i umierają z 
głodu. Dlatego wspieramy czynem, dobrą wo
lą i modlitwą wszystkich, którzy pokojowymi 
środkami dążą do ustanowienia pokoju i spra

wiedliwości na ziemi. Dlatego wspieramy do
brą wolą i modlitwą wszystkich tych, którzy 
opowiadają się po stronie uciśnionych i gotowi 
są do podjęcia dramatycznych decyzji dla wal
ki z przemocą, rzucając na szalę ofiarę swego 
życia.

Mocno wierzymy, że znaczenie naszej społecz
ności ewangelicko-reformowanej może być 
większe niż niewielka liczba jej członków. Wie
rzymy, że spełniamy i spełniać będziemy na
szą rolę w Ojczyźnie w stopniu odpowiednim 
do wartości duchowych, jakie są naszym udzia
łem. Bóg i Ojciec obdarzył nas w Chrystusie 
wszelkim duchowym błogosławieństwem nie
bios, w Nim wybrał nas przed założeniem świa
ta, abyśmy byli święci i nienaganni przed ob
liczem Jego (Ef. 1:3-4). Świadomość tej łaski 
musi nas stale pobudzać do pogłębiania ducho
wych wartości, do stałego odnawiania się przez 
studiowanie Pisma Świętego i wsłuchiwania się 
w głos żywego Boga, którego wieczne Słowo 
wzywa nas do działania i do rozgłaszania Je
go chwały. Przyjmujemy napomnienie aposto
ła, abyśmy jako pielgrzymi i wychodźcy 
wstrzymywali się od wszystkiego, co walczy 
przeciwko duszy i prowadzili życie nienaganne, 
abyśmy byli poddani wszelkiemu ludzkiemu 
porządkowi ze względu na Pana, bo jest wolą 
Bożą, abyśmy wolności naszej nie używali na 
osłonę zła, lecz jako słudzy Boga (I Ptr 2).
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Ks. JANUSZ NARZYNSKI

Nieznane listy Pawła Hulki-Laskowskiego
Zadaniem  n ie  napisanej dotąd m onografii pośw ięconej Pa
w łow i H ulce-Laskow skiem u (będzie m . in. charakterystyka je
go p ostaw y ideow ej, poglądów  redigijno-teologicznych oraz 
szczegółow a analiza jego prac religioznaw czych. N ie w yczer
pały bow iem  tego zagadnienia anj. w artościow e prace C. Le- 
ohickiegoi, an i też c iek aw e uw agi J. Siennika, zam ieszczone  
w e w stęp ie  d o  pow ojennego w ydania >.Pięciu w iek ów  he
rezji’^. N ieco  św iatła  na to złożone zagadnienie rzucają n i
n iejsze  listy* k tóre zachow ały się  w  m ateriałach Archiw um  
P arafii Ewangedioko-Aiugsburskiej w  Lublinie, obecnie prze
chow yw ane w  zbiorach B ib liotek i Synodalnej K ościoła Ewan
gelicko-A ugsburskiego w  W arszawie. Adresatem  listów  jest 
ks. dr A leksander Schoen  eich з (1361—1939), w ielo letn i pro
boszcz parafii ew angelicko-augsburskiej w  L ublinie i  Super
intendent d iecezji w arszaw skiej, w yb itny pisarz 1 pub licy
sta ew angelicki, z  k tórym  H uika-L askow ski prow adził kore
spondencję przez w ie le  lat. P isarza łączy ły  z  uczonym  pa
storem  zainteresow ania ew angelicką m yślą teologiczną, tro
ska o  przyszłość polsk iego ew angelicyzm u, w reszcie  praca 
publicystyczna w  p ism ach ew angelick ich . Z b iegiem  lat ko- 
respondencyjna w ym iana m y śli przerodziła s ię  w  praw dziw ą  
przyjaźń. W lec ie  1902 r. rodzina p isarza spędziła w  tow a
rzystw ie ks. Schoeneicha urlop letn i na Hefliu. P o  pow rocie  
do Żyrardowa Huilka-La skow sk i pisał d o  k s. Schoeneicha: 
„ . . .W s p o m in a ją c  H e l b ę d ę  z a w s z e  i  p r z e d e  w s z y s t k i m  w s p o 
m in a ć  t e  c h w i le ,  k t ó r e  s p ę d z i l i ś m y  w  J e g o  banrdzo m i ł y m  t o 
w a r z y s t w i e .  M y ś lę ,  ź e  g d y b y  d o b r z e  s ię  w s z y s t k o  s k ła d a ło ,  
t o  w  p r z y s z ł y m  r o k u  m o g l i b y ś m y  w y n a j ą ć  c z y s t y  d o m e k  
i  u r z ą d z i ć  s ię  c a łk i e m  h ä u s l ic h ,  e n  f a m i l ie ,  ż y w i ą c  s ię  p r z y  
w s p ó l n y m  s to l e  i t d .  B y ł o b y  m i lo  i  ta n i e j  n i ż  w  p e n s jo n a 
c i e ...“4.
Odpowiedź (ks. Schoeneicha na list pisarza brzm iała:
„ W ie lc e  C z c ig o d n i  i  b a r d z o  K o c h a n i  m o i  D r o d z y ! S t o k r o t 
n e  d z i ę k i  z a  m i ł y  l i s t  i  z a  t a k  p o m y ś l n e  w ia d o m o ś c i  w  n im  
z a w a r t e .  C o  d o  m n ie  c z u j ę  s ię  b a r d z o  d o b r z e ,  j a k  j e s z c z e  
n ig d y  p o  w y w c z a s a c h  le tn ic h .  H e l j e s t  p i ę k n y ,  a le  s a m o  
p ię k n o  n a tu r y  n ie  w y s t a r c z a ,  m u s i  b y ć  k t o ś ,  z  k i m  m o ż n a  
s ię  p o d z i e l i ć .  T y m i  d o b r y m i  lu d ź m i  b y l i ś c i e  w y ,  m o i  d r o d z y  
P a ń s tw o .  J a , k t ó r y  p r o w a d z ę  ż y c i e  d o ś ć  s a m o tn e ,  m o g ę  o d 
c z u ć  k a ż d ą  s e r d e c z n o ś ć  s e r c e m  b a r d z ie j  o d  i n ń y c h .
M iło ś ć  i  p r z y j a ź ń  m a ją  s w o j ą  w ła s n ą  m a t e m a t y k ę :  d w o j e , 
t r o j e  lu b  с о т о г о  w  m i ło ś c i  t o  je d n o ,  u  n ie  2, 3 lub 4../*5. 
Św iadectw em  ted przyjaźni są  rów nież przedrukow ane poni
żej listy . P ierw szy  z  n ich , nap isany w  sierpniu 1928 r., przy
n osi spostrzeżenia H ulki-Laskow skiego n a  tem at pisarstw a  
Jana (Wiktora oraz stosunków  panujących  w  ów czesnym  p ol
sk im  św iec ie  literackim . P ow odow any (troską o przyszłość  
polsk iego ew angelicyzm u, H ulka-L askow ski k rytyku je n ie 
które u jem ne objaw y w ystęp u jące w  życiu  relig ijno-kościel
nym . W iele spraw  poruszonych przez pisarza przed czter
dziestu la ty  pozostaje, m im o upływ u lat, nadal aktualne.
W drugim  [liście i (z 1932 r.) p isarz pow raca do spraw y przy
sz łości /polskiego protestantyzm u. W drugiej częśc i listu  znaj
dujem y in teresu jące reflek sje  n a  tem at w łasnej pracy p isar
skiej i  stanow iska religij no-t eologiczn ego . Na list ten  odpo
w iedział (ks. A . Schoen  eich dnia 21X11932 r. N iestety , z  k o- * 
respondemcji tej n ie  zachow ały się  w  przetrzebionym  przez 
okupanta archiw um  parafialnym  żadne ślady.

(B iblioteka Synodalna, Lub. Varia H927—1934. Oryg. 2T7 X 21 cm . 
M aszynopis. O dręczne zakończenie listu).

Paweł Hulka-Laskowski 
Żyrardów, Szkolna 10.

D.(nia) 8 sierpnia 1928

Czcigodny i  Kochany Księże!

Bardzo serdecznie dziękuję za życzliwą pamięć i po
zdrowienia! Nawzajem przesyłam pozdrowienia jak 
najserdeczniejsze i śpieszę napisać słów kilka w spra
wie bliskiego i miłego m i Wiktora6. Przestudiowałem  
jego rzeczy gruntownie i chciałem napisać o nich stu
dium dla „Wiadomości Literackich*\ W tym  celu w y
świadczyłem nawet pewne grzeczności redakcji, aby

tym  pewniej znaleźć drogę do tego pisma. Niestety, 
zostałem uprzedzony przez recenzenta, który nie zaw 
sze wnika w istotę i rdzeń omawianych przez siebie 
rzeczy.
Pozatem, na ucho powiem Czcigodnemu Księdzu, że 
u nas w świecie literackim panują stosunki niedobre. 
Brać literacka dzieli się na kategorie polityczno-spo
łeczne, klany i kółeczka wtoajerrmej adoracji. O wzię- 
tości autora decyduje aż nazbyt często nie jego talent 
i jego wartość moralna, ale reklama, hałas czyniony 
dokoła jego osoby. W iktor to duży talent, a co naj
ważniejsze — charakter. Ma pewne ideały i jest im  
wiem y. To m u raczej przeszkadza w  karierze literac
kiej przy naszej beztideowości. Ale przeszkadza tylko 
na razie. Dzisiejsze „wielkoludy” poezji, wyniesione na 
czoło przez reklamę, przepadną w niepamięć, gdy 
ozwie się uczciwa, rzetelna krytyka, natomiast te war
tości, które W iktor wnosi do literatury, pozostaną. 
Jestem trochę zgorzkniały tym i stosunkam i Nazywam  
je po imieniu: zakłamanie. Polityka, życie społeczne, 
sztuka, literatura, religia — wszędzie, niestety, kłam 
stwo. Konstytucja na pokaz, a unieważnianie małżeństw  
swoją drogą. Tak zwani sekciarze nie mogą doczekać 
się legalizacji ze strony państwa, w literaturze i sztu
ce rządzą kliki. Konwencjonalne kłamstwa podniesione 
do poziomu prawd. Od lat dziesięciu usiłuję rozruszać 
naszych współwyznawców ewangelickich, aby założyli 
jakie solidne pismk>, które byłoby czytywane nie ty l
ko przez ewangelików i które obejmowałoby cało
kształt kultury polskiej i  światowej. Moglibyśmy oddać 
Polsce usługi olbrzymie przez oddziaływanie na opinię 
publiczną po swojemu. Zadanie Ogromne, piękne i w iel
kie, środki znalazłyby się z pewnością, ale nikt o tym  
nie myśli. Ewangelik zwala wszystko na barki du
chownego, płaci składkę i uważa, że to dość. W związ
ku z organizacją Biura Prasowego4 nawiązałem stosun
ki z ewangelickimi Węgrami, Francuzami, Szwajcara
mi, Niemcami. Patrzę z  zachwytem, co robią niewiel
kie nieraz mniejszości ewangelickie: u nas nic i nic. 
Mogłem dać ewangeUcyzmiowi polskiemu wszystkie si
ły swoje i całą wiedzę, gdybym był znalazł trochę 
poparcia moralnego i materialnego. Z konieczności 
zacząłem intensywniej pracować w  dziedzinie literac
kiej (krytyka, publicystyka, eseistyka) i po dziesięciu 
miesiącach nieco intensywniejszej pracy, otrzymuje 
liczne propozycje współpracy w pismach zagranicznych 
literackich i naukowych (Die Tat, Slavische Rund
schau. Le Monde, Aventinvm . Slovansku Prehled itd.). 
stosu książek z serdecznymi dedykacjami z kraju i za
granicy. zaproszenia na konferencje z odczytami itd. 
W ciaau dziesięciu lat pracy publicystycznej w pis
mach ewanoelickich nie spotkałem sie z setna czy 
tysięczna, częścią ta.kieao zainteresow aniam kie wrbu- 
d ziłom. m śmiecie literackim po kilku  miesiącach. Zda
je mi sie. źe wszystkie usiłowania oż^twienia pnlskienn
eym aol.im m n.n <га. d a rem n o  7ѴГnm/ч lu d z i hnnniyrh . k+A-
rz/ii bez jakiejkolwiek ofiary ze swej stronu m-oalib*• 
dostarczyć środków na prace w  wielkim  stylu., nie  
r>in ~\nczuwaia sie do obowiązku służenia Polsce Ewan- 
nelia.
Doświadczenia mam smutne i już pisałem do Wiktora, 
że powinniśmy założyć pismo, które zaczęłoby rzucać 
słowa prawdy w nasz zakłamany świat, ale m i W iktor 
nie odpowiedział. Zapewne nie wierzy w  skuteczność 
takich usiłowań. Zalewa nas świat obcy, etyka obco- 
plemienna, ooinii polskiej nie ma, ewangelicy nie po
czuwają sie do obowiązku budzenia jej. Bywam zm ę
czony i zniechęcony. W  świecie dzieją, sie dzisiaj rze- 
czu ogromnie wielkie i ѵіекпе. Powinniśmy w nich. 
''•ornstnicziić. ale nasz sunął jest trochę niernćhauni. 
Zresztą może sie poprawi. Daj to Bożef Bardzo ser
decznie Czcigodnego i Kochnneoo Księdza, pozdrawiam  
* jestem Mu całym sercem odany. Sługa i brat w 
Chrystusie.

P. Hulka-Laskowski
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(IBilblioteka Synodalna, Duto. Varia 1927—1934. Oryg. 27 X 21 cm. 
M aszynopis. Odręczne zakończenie listuj.

Paweł Hulka-Laskowski 

Żyrardów, Szkolna 10
D.(nia) 21 listopada 1932

II

Czcigodny i bardzo Kochany Książe Super intendencie l

Duch-ci jest chętny, ale ciało mdłe. Mam pracy nad 
stan, a sił okropnie mało i dlatego dobrymi zamiara
mi brukuj drogę do piekła. Ileż to razy chciałem już 
pisać do Drogiego Księdza Superimtendenta! Ale prze
szkadza brak elementarnego komfortu i przepracowa
nie chroniczne, powikłane stanami podgorączkowymi. 
Wczoraj był u nas m iły ks. Jeleń* 8 * * * i, jak to już bywa 
przy spotkaniu z m m , braliśmy imię kochanego swego 
Przyjaciela nienadaremno, bo się koło serca ciepło ro
biło na samo wspomnienie choćby tej kostropatej ła
weczki przed oknami Muży, pod którymi tak ładnie 
bulgotało morze.
Byłbym może i tym  razem powspominał i nie napisał, 
ale ks. Jeleń powiedział kilka śłów o swoich i Czci
godnego Księdza Swperintendenta troskach dotyczących 
przyszłości ewangelicyzmu w Polsce i to jest motyw  
irrasistilble, czyli unwiderstehlich dla mnie. Padło sło
wo „Hochkirchet,9f jako remedium na opieszałość — 
czyją? Nas, oczywiście, wszystkich. Miły był Hel, m iły  
był powrót razem z  Drogim Księdzem Swperintenden- 
tem. Tak mnie chwyciło za serce, gdy Drogi Ksiądz 
Superintendent pokazywał nam z  okna wagonu skrom
ny swój kośdołek, widzialny spośród strzech małego 
miasta polskiego. Ta przestrzeń między Łowiczem  
a Kutnem pozostanie m i w pamięci jako terytorium  
święte dla tej miłości, z  jaką o nim mówił Drogi 
Ksiądz Superintendent. Uradowało mnie to przywią
zanie Pasterza do swego rozproszonego stadka, ta wier
ność, której wysoki w iek i, jak to się mówi, otrzaska
nie nie zdołały pomniejszyć. Tym  żywiej odczuwam  
obecnie te troski, o których mówił z nami m iły nasz 
przyjaciel ks. Jeleń.
Troski, jako się rzekło, podzielam. 1 ja, jeśli wolno 
tak rzec, sprawowałem powinności pasterskie, próbując 
zmobilizować ewangelicki świat laicki do pracy dla 
wielkiej sprawy w ojczyźnie. Będzie już czternaście 
lat — kawał czasu... Patrzyłem, wsłuchiwałem się, nic... 
2le patrzałem, pisałem? Styl może był dobry, znajo
mość rzeczy rzemiosła pisarskiego mam dużą, ale w 
publicystyce mojej brakło może czegoś, worauf es 
eigentlich vor allen Dingen ankoanmt. I dlatego, po
dzielając troski, nie podzielam wiary w remedium. 
„Hochkirche” to forma zewnętrzna, a ja mam do
świadczenia bolesne zatraconej treści. W duszy czło
wieka dzisiejszego jest wiele sprzeczności. Właśnie 
teolog współczesny jest taki strasznie 'rozdarty w e
wnętrznie. K tóryż uczony w  Piśmie, czy będzie Loisy,1Q 
czy Harnack11, czy Pfleiderer12, czy JUlicher13, czy 
Weiss14, czy Troeltsch15, zdoła nas skomasować na 
nowo, nas rozdartych tak okrutnie i beznadziejnie? 
Loisy, człowiek dobiegający osiemdziesiątki, pisze 
w swoim pamiętniku, że nie wierzy w nieśmiertelność 
duszy i w Boga osobowego, w pismach liberalnych 
teologów niemieckich aż się roi od relatywizmu  
i agnostycyzmu. W kościele słyszymy słowo o Zbawi
cielu, o odkupieniu, o żywocie wiecznym, a w książce 
uczonych teologów doczytujemy się, że co innego Je
zus, a co innego chrystologia, która wyrosła aus einer 
bizarren Blutmystik eines Paulus16. Prolegomena do 
Nowego Testamentu rozskubuje nam wiarę w drobne 
kawałeczki, wywodząc, że Chrystus to ideał, przepi
sany żywcem  z ksiąg prorockich.

trA to się wszystko stało, aby się wypełniło Pismo 
powiadające...” Ale Neutestamentler powiada, że było 
inaczej i  punkt za punktem  zbija ewangelistę. To są 
rzeczy straszne.

Jak uzgodnić wiarę, która jest najgłębszym pragnie
niem duszy, z  wiedzą, która m ówi usty najuczeńszych 
teologów o „mitologii chrześcijańskiej”? Treść wiary 
naszej zawieruszyła nam się gdzieś śród masy wiedzy 
współczesnej! Człowiek pragnie wierzyć, ale jest onie
śmielony przez teologię uczoną. Teza i antyteza! Kto 
stworzy nową potężną treść syntezy? Gdy zaistnieje 
nowa potężna treść wiary, forma przyjdzie sama przez 
się, bo każda treść stwarza sobie formę sama. To, co 
piszę, jest tragedią milionów chrześcijan dzisiejszych. 
Nie wszyscy oni studiują Loisy’ego i Pfleiderera, ale 
wszyscy słuchają tych teologów, których uniwersytet 
uczy wątpić o wszystkim. W ich głosie jest jakieś nie
dociągnięcie. Wiedza nakłada tłum ik na wiarę, a słu
chacze to wyczuwają. Przeżycie to jest moje najosobi- 
stsze. Wyrosłam z pnia, który korzeniami sw ym i tkw i 
w wierze chrześcijańskiej. Jestem potomkiem ludzi, 
którzy dla wiary swojej poszli na tułaczkę. Kocham 
ich i kocham kościół swój ewangelicki, ale Boże miły, 
ileż wiary oddałem za troszkę wiedzy specjalnejl Co 
na to poradzić, Czcigodny Księże Superintendencie! 
Gdybyśmy m ieli nieco odwagi, to dyskusja na ten te
mat mogłaby być ogromnie płodna, choć z  drugiej * 
strony niejednemu mogłaby podkopać wiarę.

Tyle na razie. Bardzo serdecznie Drogiego Księdza 
Superintendenta całą trójką pozdrawiamy.

Całym sercem oddany

Paweł Hulka-Laskowski

1 Por. „JacLnota“ R.6:1963, nr 9, s. 9—OLI. Tam że obszerna  
bibliografia; B ibliografię S ło w n i k a  W s p ó łc z e s n y c h  P i s a r z y ,  
W arszawa 1963, s. 690—694, uzupełn ił Ä. Badura — por. 
„Jednota“ Ш1:1В67, nr 2, s. 19—21'.

2 Por. P ię ć  w i e k ó w  h e r e z j i ,  W arszawa 1960, s. &—16.
3 Por. W. Gastpary: W  s tu le c i e  Z w ia s tu n a ,  „Z w iastun“

R.3M963, nr 2, s. 32; S.F.: 5 0 -le c le  d u s z p a s t e r s t w a  K s .  S u p .  
D r  A le k s a n d r a  S c h o e n e ic h a ,  „Przyjaciel D om u“ 1937, 
s. 30—36; XF. G.: A le k s a n d e r  S c h o e n e ic h ........G łos Ewange
lick i“ R.12:1931, nr 6, s. fc-чЗ.

4 List P. H ulki-baskow sfclego do ks. Schoeneicha z dnia
8 V in  1932. B iblioteka Synodalna, buto. Varia.

5 Ibid. List Iks. A. Schoeneicha d o  P . Hulki-Lasfcowskiego 
,po 8 VIM 1932.

6 Jan W iktor (1890—1967), p isarz i publicysta. Por. J. K rzy
żanow ski: D z i e je  L i t e r a tu r y  P o l s k i e j ,  W arszawa 1969,
s. 6H7—60L9.

7 Ewan g elicko-P  ols k ie  Biuro P rasow e {Ew. P d .) , zał. 5 VI 
1927. P . H ulka-L askow ski k ierow ał B iurem  do 1930.

в Ks. Jeleń  Jerzy W ładysław  G ustaw, ur. 8 VH 1900 w  War
szaw ie. S tudiow ał teologię  ewang. w  W arszawie i  n a  Sor
bonie. Ordyn. w  grudniu 1930 r. na  w ikariusza parafii 
w  W arszawie. Później duszpasterz zborów  w  Łodzi i  2 y -  
radow ie. A resztow any w  1941 r. w  Łodzi, przebyw ał w  obo
zie w  Radogoszczy, skąd w yw iezion y  do D achau, zginął 
dn. 26.XII.1942 r.

s „H ochkirche“ (ang. H igh Church) jeden  z  trzech k ierun
k ó w  w  anglikanizm ie, znany pod nazw ą K ościoła W yso
kiego. G rupuje zw olenników  form  katolick ich  w  anglika
nizm ie. K ościół W ysoki podkreśla bardzo m ocno znacze
n ie  su k cesji apostolsk iej, tradycji i  kultu .

io Loisy A lfred 01867—(1940), t e d o g  katolick i, autor prac 
z zakresu b ib listyki, w yk lęty  przez K ościół katolicki 
w  1908 r.

u Harnack A dolf 01801—1930), jeden z najw ybitn iejszych  teo
logów  ewang. na przełom ie stu leci. G łów nym  przedm io
tem  jego badań była historia starożytnego K ościoła i  h i
storia dogm atów. Liberalizm  teologiczny Ha m acka doszedł 
najpełniej do głosu w k siążce I s to ta  c h r z e ś c i ja ń s tw a .

12 P fleiderer Otto 01839—1908), teolog ew angelicki i  filozof 
religii, prekursor s z k d y  religijno-h istorycznej. W chrześci
jaństw ie dostrzegał różne w p ływ y  orientalnych kultów . 
R eligijność Ap. Paw ła uw ażał za najw yższą form ę chrze
ścijaństw a.

13 Jülicher A dolf '(1857—1938), teolog ew angelick i i  egzegeta. 
Autor prac z  zakresu N ow ego 'testam entu. P ośw ięcił w ie le  
uw agi podobieństw om  Jezusa. Reprezentant m etody h isto
ryczni o-(kr ytyczn ej.

14 W eiss Johannes (1863—1918), t e d o g  ew angelick i i  egzegeta. 
Autor prac z  zakresu N ow ego Testam entu. N ależał do 
szkoły  historyiczncHkrytycznej.

15 Troeltsch Ernst (1865-41923), teo log  ew angelista, filozof i  so 
cjolog religii. W sw oich  pracach podjął próbę określen ia  
roli, jaką odegrał protestantyzm  w  ukształtow aniu w spół
czesnego św iata.

16 o  m istyce  Ap. Paw ła p isa li m . in.: A. Schw eitzer, E. Schfi- 
der, H. E. Weber. Skąd pochodzą cytow ane słow a n ie  zdo
łano ustalić,
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DLA NIETEOLOGÓW
Bóg: objawił się na ziemi jako C z ł o w i e k .  W ten sposób pokazał drogę 
do siebie. Znaczy to, że chce, aby Go szukać w człowieku. Narodzenie Je
zusa — „Wcielenie” jest punktem wyjścia w zwiastowaniu „Dobrej No
winy”.

Człowiek
Co miał na myśli prokurator 
rzymski, gdy wskazując na tor
turowanego Jezusa, powiedział 
do zebranego pod jego pałacem 
tłumu: „oto Człowiek”. Współ
czucie? Możliwe. Cokolwiek je
dnak myślał Piłat, trafił w sa
mo sedno sprawy. Jezusa poz
najemy najpierw jako człowie
ka, w pełni Jego ludzkiej isto
ty. Wszystko inne, co możemy 
powiedzieć o Nim jako o Synu 
Bożym, jest dopiero s k u t 
k i e m  spotkania z Nim jako 
zwykłym człowiekiem. Jezus 
Chrystus, druga Osoba Trójcy 
Świętej, to jest konkluzja, czy
li punkt dojścia.
Ewangelie — opis życia i dzia
łalności Jezusa — mówią wy
raźnie, że ci, którzy mieli wte
dy z Nim do czynienia, pozna
wali Go jako człowieka (przez 
małe „c”). Prawda, że jako czło
wieka niezwykłego, o szczegól
nej mocy oddziaływania, jako 
człowieka, który wywierał na 
nich tak silne wrażenie, że na 
jego wezwanie, bez chwili wa
hania, zostawiali wszystko i szli 
za nim (Mat. 9:9; Mk. 2:14; 
Łuk. 5:11.28; Jan 1:37—39). 
Minęło sporo czasu, zanim zda
li sobie sprawę, że mają do 
czynienia z Chrystusem, Synem 
Boga żywego (Mat. 16:16; Jan 
6:68—69). Czy już wtedy wie
dzieli co to z n a c z y ?  Możemy 
przypuszczać, że nie. Formułu
jąc swoje słynne wyznanie wia
ry, Piotr nie uświadamiał sobie 
jeszcze, że ma do czynienia z 
Bogiem, który dobrowolnie 
ograniczył pełnię swej boskoś- 
ci, aby dać się poznać w pełni 
swego człowieczeństwa. Przy
pomnijmy sobie, w jaki sposób 
uczniowie przyjęli wiadomość o 
zmartwychwstaniu. Nie dali jej 
wiary, uznając ją po prostu za 
„baśń”, za plotkę (Łuk. 24:11). 
Dopiero dar Ducha Świętego 
umożliwił im pełne uchwycenie 
sensu ludzkiej boskości i bos
kiego człowieczeństwa w osobie 
Nazaretańczyka.

Warto przyjrzeć się, jaką drogę 
wybrał Bóg, aby dać się na no
wo poznać człowiekowi. W Be
tlejem, w niewielkiej palestyń
skiej osadzie, za panowania 
rzymskiego cesarza Augusta, 
gdy namiestnikiem Syrii był 
Kwiryniusz, rodzi się dziecko. 
Dzieje się to w określonym 
miejscu na ziemi i w określo
nym czasie. Ściśle określona o- 
soba staje się jego matką. 
Ewangeliści, opisując dzieje Je
zusa, podają pełne okoliczności, 
w jakich doszło do narodzenia. 
Bardzo pięknie, a zwięźle mówi 
o tym Mateusz: „Gdy matka 
Jego, Maria, była poślubiona 
Józefowi, okazało się, że zanim 
się zeszli, była brzemienna z 
Ducha Świętego” (1:18). Oko
liczności tak zwanego niepoka
lanego poczęcia zostały ujaw
nione dopiero później. Przez 
długi czas były wyłączną taje
mnicą Marii i Józefa. Z opisu 
pozostawionego przez Ewange
listów zupełnie jasno wynika, 
że współcześni uważali Jezusa 
za naturalnego syna Józefa i 
Marii (Łuk. 3:23; 4:22; Jan 
1:45). Aluzje Jezusa na temat 
Jego rzeczywistego pochodze
nia wzbudzały u prawowier
nych słuchaczy wielkie wzbu
rzenie (Jan 10:30—39; 8:31—57. 
58.59). Trudno się dziwić, że 
wielu ludzi odsuwa od siebie tę 
myśl, skoro w czasach, uważa
nych dzisiaj za oswojone z nie
zwykłymi cudami, aluzje te 
wywoływały nie tylko wątpli
wości, ale oburzenie.
Można przypuszczać, że jeszcze 
Jan Chrzciciel, jako syn Elżbie
ty, krewnej i powierniczki Ma
rii, wiedział coś więcej na te
mat narodzenia Jezusa, ponie
waż mówił o Nim jako o Ba
ranku Bożym, który gładzi 
grzechy świata, o mężu, który 
był przed nim, bo pierwej był, 
niż on (Jan 1:29—30), a nad 
Jordanem wzbraniał się Go 
ochrzcić, mówiąc, że sam po
trzebuje chrztu od Niego (Mat.

3:14). Jednak i on przeżywał 
wahania i wątpliwości, skoro 
wysłał do Jezusa uczniów z za
pytaniem, czy jest Tym, na 
którego czekają (Mat. 11:3; 
Łuk. 7:19).
Sam Jezus, mówiąc o sobie, 
używał określenia „Syn Czło
wieczy”. Trzej Ewangeliści, 
zwani synoptycznymil, nie po
dają ani jednego przypadku, w 
którym Jezus mówiłby o sobie 
„Syn Boży”, choć podają, że o 
Nim tak mówiono. Dopiero 
Ewangelia Jana, która powstała 
najpóźniej ze wszystkich, poda
je kilka przypadków, kiedy Je
zus mówił o sobie jako o Synu 
Bożym (Jan 3:13—18; 5:25;
10:22—42). Nie wykluczone, że 
jest to refleksja Ewangelisty, 
który dzieli się z adresatami 
Ewangelii tym, o czym dowie
dział się później i co w natural
ny sposób skojarzyło mu się 
nierozerwalnie z osobą Jezusa. 
Był to wynik powszechnie w 
środowisku uczniów Jezusa pa
nującego już wtedy przekona
nia, że Jezus jest Bogiem. Ze
stawienie w jednym opowiada
niu określenia „Syn Człowie
czy” i „Syn Boży” (Jan 3:13.18) 
może potwierdzać takie przy
puszczenie.
Jezus starannie ukrywał swą 
boskość, co można wyraźnie do
strzec w wielu miejscach Ewan
gelii. Niechętnie korzystał ze 
swej mocy (Mat. 4:6—7), uz
drowionym często kazał mil
czeć (Mat. 8:4; 9:30 i in.), ucz
niom, którzy doszli do konklu
zji — „Tyś jest Chrystus, Syn 
Boga żywego”, nakazał zacho
wanie tajemnicy (Mat. 16:20), 
na górze Tabor, gdzie wydarzy
ło się tajemnicze przemienienie, 
nakazał milczenie aż do chwili 
zmartwychwstania (Mat. 17:9; 
Mk 9:10; Łuk. 9:36).
Kluczem do zrozumienia stano
wiska Jezusa są Jego słowa 
skierowane do Nikodema: „Je
śli nie wierzycie, gdy wam mó
wiłem o ziemskich sprawach, 
to jak uwierzycie, gdy wam bę
dę mówił o niebieskich?”.

1 Synoptyczny — z greckiego, 
syn-opao, synopsis — patrzę je
dnocześnie, obejmuję jednym 
rzutem oka. Określenie (zasto
sowane do 3 pierwszych Ewan
gelii: Mateusza, Marka i Łuka
sza, które w wyborze zdarzeń, 
w  kompozycji i w wyrazie li
terackim wykazują uderzające 
podobieństwo.
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„Sprawy ziemskie”, a więc to, 
co w s p ó ł c z e s n y  człowiek 
może uchwycić i zrozumieć, 
mogą być jedyną chyba płasz
czyzną dyskusji z ludźmi „z ze
wnątrz”, platformą, na której 
można rozmawiać jednym języ
kiem. Zaczynać trzeba od pun
ktu wyjścia, a nie od konkluzji. 
Od „abecadła” i „tabliczki mno
żenia”, a nie od „teorii względ
ności Einsteina” i „wzoru 
E=m c2”. W przeciwnym przy

JAN ANCHIMIUK

S e r g  i j Bu ł ga  kow

Rosyjska myśl teologiczna przeży
wa na początku XX wieku okres 
rozkwitu, którego źródła sięgają po
łowy wieku XIX, począ/tków dzia- 
łatwości słowianofilów. Nie byłoby 
jednak chyba przesadą powiedzieć 
więcej: na osiągnięcia tego okresu 
złożyły się doświadczenia wielowie
kowej historii rosyjskiego chrze
ścijaństwa. Po długo trwającym 
okresie przyswajania dotychczaso
wego dorobku myśli chrześcijań
skiej, podjęta została próba rozwi
nięcia tradycji Ojców Kościoła. 
Czynnikiem określającym pracę te
ologiczną, obok nakazu przechowa
nia „wiary ojców”, akceptacji do
tychczasowego stanu, stało się po
czucie konieczności dokonania 
twórczego wkładu, a więc dalszego 
rozwoju teologii.
Osobowością niewątpliwie najbar
dziej reprezentatywną tego okresu 
był protojerej Sergij Bułgakow. Pe
wne amerykańskie czasopismo ka
tolickie, omawiając jedno z jego 
publicznych wystąpień w czasie po
dróży po Stanach Zjednoczonych w 
latach trzydziestych, nazywało go

padku wszelka dyskusja musi 
utknąć na jałowym stwierdze
niu — „to trzeba rozumieć «du
chowo»”, co nie jest niczym in
nym, jak tylko przyznaniem się 
do bezradności, albo nadużywa
nym, wykrętnym pokryciem 
tego, że się nie ma potrzebnych 
wiadomości.
Skoro „odwieczne Słowo” stało 
się Ciałem, to znaczy, że droga 
do poznania boskości prowadzi 
przez poznanie człowieczeń
stwa, tego, co ludzkie. Zasada

powinna być sformułowana na 
wzór znanego stwierdzenia Te- 
rencjusza: „homo sum, huma- 
ni nihil a me alienum esse pu- 
to” (jestem człowiekiem i nic, 
co ludzkie, nie jest mi obce). 
Wcielenie — Jezus-Człowiek — 
jest niejako uszanowaniem 
przez Boga przytoczonego zda
nia.
Tego uczy nas wnikliwe czyta
nie Pisma świętego.

B. Tr.

„the great theologian and the most 
learned man in the world” (wielki 
teolog i najbardziej wykształcony 
człowiek w świecie) 1. Nie wnikając 
w to, czy przytoczona opinia jest 
dziennikarską przesadą, należy 
stwierdzać, że S. Bułgakow, z wy
kształcenia prawnik i wybitny spe
cjalista w dziedzinie ekonomii po
litycznej, stanowi w teologii całą 
epokę. Jest jednym z niewielu 
współczesnych teologów, którzy pie
tyzm dla tradycji Kościoła łączyli 
ze śmiałością tworzenia w teologii 
n o w e g o ,  przy czym twórczość ta 
była spowodowana bezpośrednim 
nakazem ttradycji. Bułgakow pro
testował przeciwko takiemu usta
wieniu teologii, kiedy „tradycja 
przestaje być żywą i żyjącą, lecz 
staje się depozytem wiary, który 
należy przechowywać a nie ciągle 
tw orzyć2 Znał, jak  nieliczni tylko, 
problematykę literatury patrystycz
nej i tradycji, adekwatny wyraz 
której widział w liturgii i ikono
grafii, i właśnlie dlatego uważał, że 
„twórczości dogmatycznej Kościo
ła” nie można zamykać wraz z ja 

kimkolwiek okresem historii Ko
ścioła. Najlepszym dowodem tego 
jest jedno z jego pierwszych reli- 
gijno-filozoficznych dzieł, „Fiłosofija 
imieni”. To duże, poświęcone pro
blematyce gnoseologicznej 3, studium 
miało być teoretycznym przyczyn
kiem do rehabilitacji „imięsław- 
skiego ruchu” — ruchu mistycznego 
wśród mnichów Atosu na pocz. XX 
wieku; studium to było przygoto
wane dla komisji Wszechrosyjskie- 
go Soboru 1918 roku, zadaniem któ
rej było zbadanie „prawowierności” 
imięsławców4.
Niewątpliwy wpływ na S. Bułga- 
kowa wywarli F. Dostojewski, Wł. 
Sołowjow i o. P. Fłorenski. Nie
właściwe byłoby jednak wywodze
nie teologicznego rodowodu Bułga- 
kowa wyłącznie od tych myślicieli. 
Czynnikiem, który w decydujący 
sposób określił jego światopogląd, 
a w konsekwencji również teologię, 
były jego przeżycia mistyczne. To 
było bezpośrednią przyczyną decyzji 
profesora ekonomii politycznej, któ
ry w trzydziestym siódmym roku 
życia, posiadając określoną pozycję 
społeczną, postanowił zostać du
chownym. Cały późniejszy dorobek 
teologiczny to, według jego włas
nych słów, próba „usprawiedliwie
nia i przemyślenia” tego kroku. Je
dynie osobiste przeżycie obecności 
Boga może być źródłem wiary i 
podstawą uprawiania teologii. „Re
ligia rodzi się w przeżyciu Boga... 
mądrość świata tego nie może zro
zumieć religii, ponieważ brak jej 
niezbędnego doświadczenia... ci, któ
rzy raz ujrzeli Boga w swoim ser
cu, posiadają absolutnie wiarygodną 
wiedzę o Nim” 5.
Boga spotkał Bułgakow dzięki 
przyrodzie; piękno gór Kaukazu 
stało się dla niego objawieniem 
Stwórcy. To było jego pierwsze 
spotkanie z Sofią — Mądrością Bo
ga, to była poszukiwana odpowiedź
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na pytanie o stosunek Boga do 
świata i św iata do Boga. Świat sta
je się w  tej wizji „odtworzeniem w 
cudowny sposób wiecznych idei” 
Boga. Taka jest podstawa so- 
fiolagicznego widzenia świata, któ
re Ł. Zander określa jako „widze
nie Boga w świecie, ujrzenie Stwór
cy w stworzeniu”. Bułgakow nie był 
pierwszym sofiologiem w  dziejach 
rosyjskiej myśli religijno-filozoficz- 
nej. Podjął i kontynuował proble
matykę zauważoną już przez W. 
Sołowjowa i o. P. Fłorenskiego. 
Przeniósł ją jednak w dziedzinę te
ologii. Rezultatem było powstanie 
jego pierwszej „teologicznej trylo
gii”: „Krzew gorejący”, „Przyjaciel 
Oblubieńca” i „Drabina Jakubowa”. 
Tematyka tej trylogii została okre
ślona „jednością sofiologicznego te
m atu — o Mądrości Bożej w stwo
rzeniu, którą zwiastują Bogorodzi- 
ca i Jan  Chrzciciel w świecie ludz
kim oraz Aniołowie w niebiańs
kim ”1 * 3 4 5 6. W ikonografii tem at ten wy
raża ikona Deisis — Bogorodzica i 
Jan  Chrzciciel w  otoczeniu Aniołów 
przed Chrystusem, czyli świat w 
modlitwie przed Stwórcą. Ikona 
Deisis jest więc wyrazem idei sozo
logicznych w ikonografii. Sofiologia 
jest centralnym zagadnieniem we 
wszystkich pracach Bułgakowa. 
Rozróżnia on dwa pojęcia Sofii: 
Sofia jako natura boska w życiu 
wewnętrznym Trójcy Św. i Sofia 
jako odbicie wiecznych idei Boga 
w stworzonym świecie. W swojej 
teologii Bułgakow nie zawsze roz
wiązuje postawione problemy, czę
sto ogranicza się do formułowania 
pytań w odniesieniu do trudnych i 
mało zbadanych 'kwestii teologicz
nych. Zauważyć w tym można pe
wne podobieństwo do sposobu upra
wiania teologii w literaturze patry
stycznej, która również „rozpraco
wywała” konkretne pytania i przez 
to torowała drogę do postanowień 
dogmatycznych soborów powszech
nych. Przesłanką uprawianej w ta 
ki sposób teologii była wiara w 
ciągle żywą dogmatyczną twórczość 
Kościoła. Bogate życie Kościoła jest 
źródłem nowych „objawień”, szcze

gólnie tam, gdzie do tej pory brak 
teologicznej precyzji.
Wyraz temu dał Bułgakow w dru
giej „dogmatycznej trylogii” — 
„Baranek Boży”, „Oblubienica Ba
ranka” i „Pocieszyciel”. Kontynu
uje w niej teologię chalcedońską i 
próbuje określić, jaka może być 
chrystologia pozytywna w stosunku 
do czterech słynnych chalcedoń- 
skich „nie”.
W kołach ekumenicznych Bułga
kow był znany jako jeden z naj
bardziej szczerych działaczy ruchu 
ekumenicznego. Był uczestnikiem 
konferencji w Lozannie, jednym z 
działaczy ekumenicznego kierunku 
Faith and Order, brał udział w wie
lu ekumenicznych zgromadzeniach i 
spotkaniach. Wierność Kościołowi 
prawosławnemu nie przeszkadzała 
mu widzieć relatywność historycz
nych form każdego Kościoła istnie
jącego w czasie i przestrzeni. Nie 
było to jednak podyktowane samo
wolą lub snobizmem, gdyż czynni
kiem określającym jego stosunek do 
Kościoła było uczucie, które sam on 
nazwał mistycznym realizmem. 
Dlatego też uważał, że od historycz
nych form nie można oddzielić ich 
mistycznej treści, gdyż byłoby to 
swoistym ikonoklazmem7. Nie może 
być to jednak przeszkodą przy roz
różnieniu w „historycznej powłoce 
elementów o różnorakim znaczeniu”. 
Nieomylność kościelna w praw o
sławiu nie może stać się absoluty- 
zacją wszystkich, konkretnie istnie
jących, historycznych form. Jedną 
z nieprawidłowości życia kościelne
go jest zjawisko, które Bułgakow 
nazywa prawosławnym papizmem. 
Występowało ono początkowo w Bi
zancjum a potem również w rosyj
skim Kościele. Mianem tym Bułga
kow określa swoisty kult biskupa w 
prawosławiu, w którym widzi ka
rykaturalną kopię rzymskiego pa- 
pizmu. W Rosji było to wynikiem 
przeniesienia na stosunki kościelne 
niewolniczego stosunku biskupów do 
władzy świeckiej, do „caropapizmu”. 
Dodatkowym czynnikiem, sprzyjają
cym powstaniu despotycznego sa- 
mowładztwa biskupów w Kościele,

stała się tradycja żądania złożenia 
ślubów zakonnych od biskupów 
(wbrew postanowieniu soboru w 
Sofii). W rezultacie śluby zakonne 
stały się środkiem do osiągania 
władzy biskupiej.
Stosunek prawosławnych do ruchu 
ekumenicznego zależy od tego, ja 
ką odpowiedź dają na pytanie: w 
jakim sensie Kościół prawosławny 
jest jedynym prawdziwym Kościo
łem i czy nie-prawosławie jest 
jednocześnie nie-Kościołem? „Koś
ciół, jako Ciało Chrystusowe, nie po
kryw a się, oczywiście, z granicami 
konfesyjnymi, nie ogranicza się 
również i do prawosławia. P raw 
dziwi chrześcijanie są w całym 
chrześcijańskim świecie” 8. Jedność 
tę można najlepiej odczuć w „eku
menicznym obcowaniu”. W prawo
sławiu, dzięki działaniu łaski Bo
żej, zachowana została „nieskażo- 
ność, czystość i prawdziwość”, ale 
nie można pominąć jeszcze jednego 
elementu — prawosławie jest blis
kie dla prawosławnych przez „więź 
krw i”. „Kochamy m atkę miłością 
specjalną, wyłączną, lecz nie zapo
minajmy, że inni również kochają 
swoje matki... Prawdę mówiąc, 
bliskie jest nam nie tyle prawosła
wie w ogóle, powszechne, lecz w ła
śnie rosyjskie, bliskie i rodzone. Ta
ki jest niezamierzony p r o w i n c j  o- 
n a 1 i z m wszystkiego bliskiego i 
drogiego. Przezwyciężenie go jest 
sprawą wielu lat i doświadczenia 
ekumenicznego” 9.

1 Prot. S. B ułgakow , A u to b io g r a f i c z n e
n o t a t k i , s. 125.

3 Tam że, s. 55.
* G noseologia — teoria poznania.
4 Im iesław cy, im iesław ski ruch — ruch  

m istyczny  w śród m nichów  Atosu. 
Z w olennicy  jego  tw ierdzili, że przez 
w ezw anie Im ienia Boga dośw iadcza
m y Jego obecności. Brak precyzji te 
ologicznej był przyczyną uznania go  
za niezgodny z w iarą K ościoła. Przy  
użyciu  w ojska (rosyjskiego) został 
brutaln ie zdław iony. W czasie  
W szechrosyjskiego Soboru spraw a ta 
w yp łyn ęła  ponow nie. W ykazano m ię
dzy innym i pow iązanie tej m istyki z 
m istyką hezychastów .

5 S w i e t  n i e w i e c z e m i j ,  s. 10.
6 D r a b in a  J a k u b o w a ,  s. 5.
7 Obrazoburstwo
® A u to b io g r a f i c z n e  n o t a t k i ,  s. 46.
9 Tam że, s. 47.
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S Ł O W , N I C Z E K  T E R M I N Ó W  T E O L O G I C Z N Y C H

Egzegeza (gr. — wykład). W teolo
gii chrześcijańskiej wykład tekstów 
Pisma św. w oparciu o oryginały: 
hebrajski i grecki (a także częścio
wo: aramejski, syryjski i in.). Jest 
to jednakże nie tylko wykład histo
ryczny lub filologiczny, lecz (o wiele 
bardziej) wykład Słowa Bożego jako 
Słowa skierowanego do współczes
nych ludzi. Dla Lutra np. centrum 
Pisma Sw. był Jezus Chrystus i od 
tego centrum należało uzależnić 
wszelkie wypowiedzi na temat w ia
ry. Teorią egzegezy jest hermeneu
tyka.

Eschatologia (gr. =  nauka o rze
czach ostatecznych). W chrześcijań
stwie dotyczy spełnienia obietnic, 
które Bóg zawarł w Jezusie Chrys

tusie. W centrum zwiastowania Je
zusa Chrystusa znajduje się posel
stwo o bliskości Królestwa Bożego. 
Dzieje Starego i Nowego Testamen
tu przeniknięte są nadzieją, że Bóg 
wybawi swój lud i osądzi wszelką 
niesprawiedliwość i zło. Jednym z 
głównych tematów eschatologii jest 
prawda o powtórnym przyjściu Pa
na Jezusa Chrystusa (gr. =  paruz- 
ja). Najwięcej wąftków eschatolo
gicznych zawierają w Starym Tes
tamencie księgi prorockie (Izjasz, 
Daniel) oraz w Nowym Testamen
cie I i II list do Tesalończy- 
ków, I Kor. 15 i Obj. św. Jana. 
Eschatologia, zupełnie niesłusznie, 
jest „po macoszemu” traktowana

przez teologie wielkich Kościołów 
historycznych, a zostaje nadużywa
na przez różne ugrupowania chrześ
cijańskie (j. np. radykalne grupy 
chrześcijan, ruchy entuzjastyczne, 
adwentystów, badaczy Pisma i tzw. 
„świadków Jehowy”), które niejed
nokrotnie propagują dosyć fantas
tyczne teorie na temat przyszłości 
Kościoła i świata. Eschatologia kie
ruje wzrok chrześcijan ku przyszło
ści, spoczywającej w rękach Boga. 
Jest nauką o chrześcijańskiej na
dziei, o zmartwychwstaniu, o życiu 
na nowej ziemi i w nowym niebie 
w bezpośredniej obecności Boga. No
wy Testament kończy się słynnym 
wezwaniem: „Przyjdź, Panie Jezu”!

M Ł O D A  J E D N O T A
„Trzynastka”, kontynuując swój cykl dyskusyjnych rozważań, 
stara się tym  razem przedstawić problemy nurtujące ją w związ
ku z próbami wyjaśnienia językiem współczesnych pojęć następ- 
nego sformułowania w Apostolskim Wyznaniu Wiary. Prosimy 
naszych Czytelników o wyrozumiałość i włączanie się do dys
kusji.

G d z i e  ło n i e b o ?
Ludzie już od dawna stwier
dzili (patrz np. „Boska Kome
dia” Dantego), że znacznie łat
wiej wyobrazić sobie piekło niż 
niebo. Gorzej, że współczesny 
wierzący w ogóle ma zupełnie 
podstawowe kłopoty ze sfor
mułowaniem definicji tego os
tatniego. Proste, dziecięce wy
jaśnienie, że niebo to jest to, 
co znajduje się nad naszymi 
głowami i jest niebieskie — na
wet dzieciom, w telewizyjnym 
świetle kosmonautyki, już nie 
wystarcza. Natomiast inne pró
by umieszczenia nieba w bądź 
co bądź dostępnym nam (w 
sensie zmysłowym) świecie,

wzbudzają poważne zastrzeże
nia wszystkich serio myślących. 
Efektowne wolty filozoficzne — 
umieszczające niebo w tej sa
mej kategorii pojęć co czwarty, 
piąty lub któryś z dalszych nie
pojętych dla nas wymiarów lub 
w kategorii zjawisk tzw. para
normalnych, jak np. telepatia 
— mają też pewien zasadniczy 
minus. Mianowicie, przez ana
logię do zamierzchłych czasów, 
gdy człowiek trzymał* się kur
czowo ziemi, można zapytać, 
co będzie, gdy uda nam się 
„zmierzyć i zważyć” te dalsze 
wymiary lub ujarzmić telepa
tię w skrzynkach przypomina

jących dzisiejsze radioaparaty? 
A no, nic nie będzie. Prawda 
przez duże „P” od tego się nie 
zmieni, a my będziemy mieli 
niezbyt mądre miny (my lub 
może nasi wnukowie, ale zaw
sze przykro).
Najbardziej rozsądnym wydaje 
się stwierdzenie, że niebo jest 
tam, gdzie jest nasz Pan. Tak, 
ale On jest wszędzie, jest zaw
sze z nami. Czyżby więc... Stop. 
Wszak punktem wyjścia były 
dla nas słowa: „wstąpił na nie
biosa, siedzi na prawicy Boga 
Ojca wszechmogącego, skąd 
przyjdzie sądzić żywych i uma
rłych”. I tak oto z pozornie ma
ło poważnego problemu pod ty
tułem: „gdzie jest niebo”, do
szliśmy do jednej z najwięk
szych, najbardziej niezrozumia
łych tajemnic — do pojęcia 
Trójcy. Może, gdy je dobrze 
zrozumiemy, odpowiedź na dzi
siejsze pytanie tytułowe stanie 
się oczywista. A może pomogą 
nam w tym nasi Czytelnicy?
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LISTY DO REDAKCJIAby nikł nie był samotny
Księże Redaktorze!
Mam nadzieję, że grudniowy numer „Jednoty” dotrze do czytel
ników jeszcze przed tzw. Gwiazdką, czyli Bożym Narodzeniem. 
To nie jest, Księże Redaktorze, przygana za spóźnione ukazy
wanie się „Jednoty”, bo orientuję się, z jakimi trudnościami re
dakcja musi walczyć, aby wydać na świat nasze pismo. I my, au
torzy, też często naszą niepunktualnością trudności przydajemy. I 
dlatego przez palce patrzę na opóźnienia. Ale jeśli na początku 
wyraziłem nadzieję, że gwiazdkowy numer ukaże się jeszcze 
przed Bożym Narodzeniem, to dlatego, że list mój straciłby na 
aktualności, gdyby ukazał się po świętach.
A więc nadchodzą „najpiękniejsze święta roku", jak to wyraził 
w jednym ze swoich wierszy Or-Ot. Rzeczywiście, są one najpięk
niejsze dla wielu ludzi. Ale przecież nie dla wszystkich. Są po
śród nas, Księże Redaktorze, ludzie samotni, ludzie, którzy nie 
mają żadnej rodziny, nikogo bliskiego. Ludzie, którzy tę swoją 
samotność przeżywają podwójnie ciężko właśnie w te święta, kie
dy wiedzą, że w innych domach, u wielu ich znajomych, jest du
żo radości, rodzinnego gwaru, często bardzo rodzinnego nastroju. 
Im tego brak. Dobrze, jeśli ktoś z tych ludzi ma głęboką wiarę 
i przeżywa społeczność duchową z Bogiem, jeśli wie, że słowa 
Chrystusa: „Nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną” (Jan 16:32) 
mogą się spełniać i w naszym życiu. Ale przecież tej naszej, ludz
kiej społeczności i naszych, ludzkich serc, też im potrzeba. 
Księże Redaktorze, niemal wszyscy wiele włożymy trudu i wysił
ku w przygotowanie na święta naszych domów. Ale sądzę, że 
dobrze by było pomyśleć także o tych, którzy będą samotni. Jesz
cze lepiej byłoby, gdybyśmy umieli się modlić za tych ludzi, ale 
najlepiej, gdybyśmy umieli coś dla nich uczynić. I dlatego, Księ
że Redaktorze, chcę rzucić hasło: ,,ANI JEDNEJ SAMOTNEJ 
OSOBY W BOŻE NARODZENIE W NASZYM OTOCZENIU”. 
Kiedyś był wśród naszego społeczeństwa taki miły zwyczaj, że 
przy stole świątecznym zostawiało się jedno miejsce wolne — 
dla niespodziewanego gościa. Myślę, że byłoby dobrze, aby to 
miejsce przygotować i takiego gościa znaleźć i zaprosić. Jestem 
przekonany, że sprawiłoby to radość nie tylko gościowi, ale i go
szczącym.
Dawne to czasy, Księże Redaktorze, gdy czytało się z upodoba
niem „Dziewczynkę z zapałkami” Andersena. I chociaż w naszych 
warunkach trudno o takie sytuacje, to jednak myśl o tym, że są 
ludzie, którzy nie mają rodzinnego domu w te dni świąteczne, któ
rzy muszą szukać restauracyjnego posiłku, a z ulicznej drogi 
spoglądają w rozjarzone okna i na rozświetlone choinki, nie daje 
spokoju. I dlatego niechże „Jednota” rzuci ten apel do swych 
czytelników, niechże zostanie on powtórzony z kazalnic naszych 
kościołów w okresie przedświątecznym, niech zostanie on jak 
najszerzej rozpropagowany, tak abyśmy mogli jak najwięcej 
radości w te dni sprawić ludziom, którzy na pewno tej radości są 
spragnieni.
Ale... Księże Redaktorze, nie chciałbym, aby to był tylko taki 
świąteczny „fajerwerk”. Przyświeca mi myśl, aby tę sprawę 
nieco szerzej ująć. Aby to świąteczne hasło: „Ani jednej osoby 
samotnej w Boże Narodzenie w naszym otoczeniu!” spowodowało 
szersze zainteresowanie owymi samotnymi i aby przybrało for
my opieki na zasadzie patronatu. Chodziłoby o stałe zaintereso
wanie tymi osobami, o odwiedzanie ich, od czasu do czasu za
praszanie do siebie, o pamięć w dniu urodzin, w święta itd. Jest 
wśród nas wielu ludzi, którzy niekoniecznie potrzebują mate
rialnego wsparcia, ale brak im prostej, ludzkiej, chrześcijańskiej 
społeczności. Tę społeczność powinniśmy im dać. Byłbym wdzię
czny, Księże Redaktorze, gdyby „Jednota” przyłożyła swej ręki 
do tego dzieła.

WESS

W myśl zasady rzetelnego dialogu, 
zamieszczamy poniżej uwagi o eku
menizmie nadesłane nam przez księ
dza rzymskokatolickiego, pułkowni
ka mgr Henryka Weryńskiego, a 
także listy Czytelników z Łodzi i 
Poznania.

O

ekumenizmie
słów
kilkoro
Ekumenizm — to słowo obecnie 
bardzo często powtarzane, bardzo 
często raczej deklamowane i, nieste
ty, bardzo źle rozumiane i fałszywie 
interpretowane nawet przez bardzo 
gorliwych katolików. A cóż dopiero 
mówić o ludziach mających tylko 
peryferyjne zainteresowania religij
ne...
Nieraz ma się ochotę przerwać dy
skusję na (temat ekumenizmu i po
wiedzieć dyskutującym: nie bierzcie 
imienia i nazwy ekumenizmu nada
remno. Albo — jak mówią górale 
nasi — ,po próżnicy...”
Jedni katolicy uważają ekumenizm 
jako zaangażowanie wiernych do 
(.wielkiej krucjaty nawracania ży
dów, niekatolików i niechrześcijan. 
Drudzy błądzą w pojmowaniu i 
określaniu dalszych perspektyw 
ekumenizmu jeszcze bardziej, bo 
wyobrażają sobie — w swoim bez
krytycznym zapale, rzekomo apo
stolskim i misyjnym — że celem 
ekumenizmu jest zniszczenie i zmie
cenie z powierzchni globu ziemskie
go wszystkich innych wiar poza 
katolicką, a  więc także wszystkich 
niekatolickich wyznań chrześcijań
skich.
Otóż obu tym (błędnym poglądom na 
ekumenizm przeciwstawił się m. in. 
na II Soborze Watykańskim, w li
stopadzie 1964 roku, wybitny przed
stawiciel hierarchii katolickiej, a r
cybiskup Westminster kardynał 
John Carmel Heenan. Jego wypo
wiedź bardzo zasługuje na to, aby 
— przy wszelkich dyskusjach na te
m at ekumenizmu — dobrze roz
ważyć i przemyśleć to, co w czasie
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debaty soborowej powiedział ten 
angielski purpurat.
A. oto znamienna jego wypowiedź: 
„ekumenizm me chce nawracać in
nych: żydów, niekatolików czy nie
chrześcijan. Ekumenizm chce zbu
rzyć ściany między religiami, aby 
się lepiej poznały i nauczyły się ro
zumieć wzajemnie. Ostatecznym ce
lem ekumenizmu nie jest sprzysię- 
żenie Kościoła katolickiego, mające 
na celu zniszczenie wiary protestan
tów, żydów, czy innych wspólnot 
religijnych...”
Można by się zatem słusznie zapy
tać (i chyba trzeba to zrobić ko
niecznie), skąd się bierze wśród w y
znawców Kościoła katolickiego ta 
ka nieprzejednana postawa krucja
ty nawracania, czy też zdecydowa
nego pędu do niszczenia innych reli- 
gii i wyznań?
I ta  postawa nieprzejednana, i ten 
zdecydowany pęd rodzą się z pew
ności posiadania prawdy, cechującej 
z reguły katolików. I to posiadania 
wręcz wyłącznego. Ale ta  właśnie 
pewność rodzi — niestety — złe o- 
woce, ibo jest bardzo często źle ro
zumiana i źle stosowana.
Przeciw nastawieniu wynikającemu 
z takiej nowości odda znakomite 
usługi zastosowanie w praktyce ar- 
cymądrej myśli Wielkiego Biskupa 
i Doktora Kościoła Katolickiego, św. 
Augustyna:
„wielu, których Bóg posiada, Kościół 
nie posiada... A wielu, których ko
ściół posiada, Bóg nie posiada...” 
To ważkie stwierdzenie św. Augu
styna musi ostudzić pochopne zry
wy ku krucjacie i ku niszczeniu.
I nie dziwię się, że to właśnie myśl 
św. Augustyna zaakcentował mocno 
czołowy współczesny teolog katolic
ki, ks. Karol Rahner T.J., w w y
wiadzie udzielonym dla znanego 
czasopisma katolickiego „America” 
w dniu 12 lipca 1965 roku. Bo to 
jest myśl, która jednym genialnym 
chwytem rozładowuje fałszywe ro
zumienie ekumenizmu i rzuca jas
ny snop światła na jego właściwe 
i rzetelne pojęcie w duchu Chrys
tusowym i ewangelicznym.

Ks. Henryk WERYŃSKI

Czy
tylko
ekumenia 
wielkomiejska ?

Wielce Szanowny Księże Redakto
rze!
W miesiącu lipcu i trochę w sierp
niu byłem na miłym i gościnnym 
wypoczynku w pięknej Lutkówce. 
Miejscowość ta znajduje się w oko
licach Mszczonowa i Grójca w wo
jewództwie warszawskim. Powiem 
Księdzu szczerze, jest to parafia 
mariawicka. Miałem możność cie
szyć się tu  nie tylko przyrodą, błę
kitem nieba i pięknymi pogodnymi 
dniami, lecz również, mając sporo 
czasu, przemyślałem różne sprawy 
tego świata. Oczywiście, niewielkie 
i nieproblemowe, ot, takie sobie, na
sze, zwykłe, trochę refleksyjne(...) 
Co może być ważniejsze i piękniej
sze niż, powiedzmy, ekumenia? 
Wiem Księże Redaktorze, że Ksiądz 
powie, że Ameryki nie odkrywam! 
Wszyscy o niej wiedzą i słyszą. Jest 
więc dobrze wszystkim znana. No, 
nie powiedziałbym tak z całą pew
nością, że wszystkim. Są tacy, 'któ
rzy o niej słyszeli, czytali, ale jej 
nie widzieli. Proszę mi wierzyć, że 
tak jest. Bo nam, mieszczuchom z 
wielkiego miasta, jest wszystko ła
twe i dostępne. Możemy o ekumenii 
nie tylko słyszeć, czytać, ale i pra- 
tycznie ją widzieć. Mam tu na my
śli ekumeniczne tygodnie modlitwy 
i inne spotkania religijne. Niestety, 
ludzie z głębokiej prowincji, z da
lekich wsi tych rzeczy nie widzą i 
w tygodniach modlitwy nie uczest
niczą. Mało im są znane nabożeń
stwa ekumeniczne. A bardzo chcie
liby to widzieć w swoich kościo
łach wiejskich. Księże Redaktorze, 
jakaż by to była dla nich wielka 
uroczystość i przeżycie! I jakby się 
cieszyli, że o nich się pamięta i my
śli. Wiem coś o tym, bo z nimi 
rozmawiałem. Zdołałem zauważyć, 
że czują się trochę pokrzywdzeni 
tym pomijaniem ich miejscowości. 
Zapewne czuliby się bardziej zwarci 
i społecznie mocniejsi w wierze. A 
to przecież ma wielkie znaczenie 
nie tylko dla danego Kościoła, ale 
i dla ekumenii.

Nie wiem, jak dalece jest zaintereso
wany Kościół rzymskokatolicki eku- 
menią, i jak dalece uczuciowo jest 
w niej zangażowany. Słyszy się oo 
prawda publiczne wypowiedzi tego 
Kościoła, ale w praktyce, zwłaszcza 
na dalekiej prowincji, w odległych 
wsiach, to całkiem inaczej ta spra
wa się przedstawia. Dla wiejskich 
proboszczów rzymskokatolickich nie 
ma żadnych zmian. Wszystko jest 
po dawnemu. Patrzą nadal z góry 
na innowierców. I w dalszym ciągu 
traktują ich jako heretyków.
Czy Ksiądz wie, Drogi Redaktorze, 
że zachodzą takie wypadki, że pro
boszcz rzymskokatolicki nie wyraża 
zgody na chrzestnych dziecka, je
żeli są innowiercami? I nie ochrzci 
dziecka dotąd, aż rodzice nie zmie
nią chrzestnych? Takie autentycz
ne wypadki były z mariawitami w 
miejscowości, w której przebywa
łem. Czy te sprawy nie przemawia
ją za tym, by ekumenia docierała 
dalej, do tych właśnie miejscowo
ści, w których jest mało znana?(...) 
Jeżeli o tym piszę Księże Redakto
rze, to nie dlatego, że ogarnia mnie 
jakaś zawzięta nienawiść i fana
tyzm do tego Kościoła. Nie, broń 
Boże! Raczej sm utek i żal, że takie 
rzeczy dzieją się w imię Chrystusa, 
który przecież kazał kochać i m i
łować bliźnich. A to chyba zobo
wiązuje wszystkich wyznawców 
Chrystusa. Więc Kościół rzymsko
katolicki także! Smutne, że jest ina
czej — prawda? Jest jeszcze jedna 
sprawa, do której często wracam 
myślą. To odbywający się co roku 
Ekumeniczny Tydzień Modlitwy. 
Jeszcze do tego Tygodnia daleko 
jest, to prawda. Ale chciałbym * 
zwrócić uwagę na czas, w którym 
się odbywa. Czas zimowy. Bardzo 
wielu zainteresowanych stwierdza, 
że miesiące zimowe nie są zbyt 
sprzyjające ani dla organizatorów, 
ani też dla uczestniczących. Ludzie 
się kulą z zimna i marzną, no i, 
niestety, przeziębiają. Duchowni 
także! Za dużo w tym czasie zimna 
i mrozów w kościołach. Księże Re
daktorze, a czy tak nie dałoby się 
tego Tygodnia przenieść na miesią
ce wiosenne czy jesienne? Zdanie 
Drogiego Redaktora zapewne po
ważnie się liczy w Polskiej Radzię 
Ekumenicznej. Może zechcą tam ła
skawie rozważyć ten projekt i bli
żej się nim zainteresować. Oczywi
ście przy gorącym poparciu Księdza 
Redaktora. Na co bardzo liczymy<...)

Dziękujemy!
Załączamy serdeczne pozdrowienia 

Jan MARWIN
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Wierzyć — 
ale jak?
Dom, w którym mieszkaliśmy prze
szło 2 lata na przedmieściu Pozna
nia, odwiedzała regularnie wyznaw- 
czyni „Świadków Jehowy” w asy
ście jakiejś młodej osoby (ostatnio 
zaś własnej córki). Trzeba podzi
wiać wytrwałość i pewiność siebie, 
jakie ją cechowały. Sądząc po niej, 
Badacze Pisma św. są ludźmi głę
boko religijnymi oczytanymi w Bi
blii, ale przy tym fanatyczni. Ża
dne argumenty 'nie przekonywały 
mej rozmówczyni, miała na wszy
stko gotową odpowiedź.
Świadkowie Jehowy nie uznają bo- 
skości Pana Jezusa. Nie docierają 
do ich świadomości takie cytaty z 
Biblii, jak: „Ja i Ojciec jedno je
steśmy”, albo „Kto mnie widział, 
widział i mego Ojca”. Jakąś zawi
łą argumentacją i mnóstwem cyta
tów starają  się oni udowodnić coś 
wręcz przeciwnego.

Dziwny jest ten ich upór i to abso
lutne przekonanie o prawdziwości 
swego stanowiska. Ma to swoje do
bre strony — ich żarliwość i ofiar
ność w głoszeniu swej prawdy, ale 
zbytni fanatyzm i zacietrzewienie 
(choćby w tak kulturalnej formie 
jak miało to miejsce w moim przy
padku) nie pozwalają na tolerancję 
i możliwość porozumienia się z in
nymi wyznaniami chrześcijańskimi. 
Jehowitów zresztą nie można uznać 
za chrześcijan, skoro nie wierzą w 
boskość Chrystusa.
W pewnym momencie dyskusji (już 
kilkakrotnie mówiłam memu go
ściowi, że „nic tu nie wskóra”) 
stwierdziłam, iż według mnie naj - 
ważniejszą rzeczą jest wierzyć w 
Boga i żyć według Jego nakazów; 
że przecież na różnych miejscach 
globu ziemskiego przychodzą na 
świat ludzie wyznający różne reli- 
gie i stojący na bardzo wysokim po
ziomie etycznym, że każdemu dana 
jest od Boga jego indywidualna 
prawda itp. itp. — toteż cała ta 
sofistyka i chęć urobienia wszy
stkich ludzi na jedną modłę nie ma 
zupełnie sensu. Spotkałam się z na
stępującą repliką: — „Dobrze, trze
ba naturalnie wierzyć, ale jak? Na
leży d o b r z e  wierzyć”. Tak jak 
byśmy mieli jakąś wspólną receptę 
na jakiś wzór „dobrej w iary”, o 
czym przecież nikt z nas, oprócz 
Pana Boga, nie może decydować. 
Co to znaczy dobrze wierzyć? Ma
my pewne wskazówki w Piśmie 
Świętym oraz przykłady ludzi, k tó
rzy doszli do bardzo wysokiego sto
pnia uświęcenia. Ale właśnie głów
ny nacisk kładziemy tu na życie 
danego człowieka i jego postępo
wanie, a nie na jakieś dogmaty i 
maksymy, których nie uznawał lub
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w które wierzył. Badaczom Pisma 
Świętego zależy przede wszystkim 
na uznawaniu ich interpretacji Bi
blii.
Wszystkie wyznania chrześcijańskie 
mają to samo Pismo św. (...), a prze
cież interpretują je inaczej i w nie
których punktach nie mogą dojść.do 
porozumienia.

Jak to więc jest z tym d o b r y m  
wierzeniem? Myślę, że musimy so
bie powiedzieć (w danym przypad
ku właśnie my, ewangelicy), iż taka 
właśnie prawda o Bogu, taka a nie 
inna interpretacja Biblii najbardziej 
nam odpowiada. Bo... tu trzeba 
przyznać otwarcie — urodziliśmy się 
i wychowali w tym właśnie wy
znaniu. Nieczęsto zdarzają się kon
wersje z własnego indywidualnego 
przekonania, chociaż miewają miej
sce. Wchodzą wszakże w grę czyn
niki uboczne, nieraz nie uświado
mione, lub też inne zupełnie ziem
skie przyczyny, determinujące nasze 
postępowanie. Toteż sam fakt uro
dzenia się w danym wyznaniu, 
przyzwyczajenia nabyte w dzieciń
stwie, różne odruchy warunkowe 
określają naszą postawę wobec wpo
jonego nam religijnego światopo
glądu. Gdybym urodziła się kato
liczką byłabym z pewnością nią 
do dnia dzisiejszego.

Toteż sprawa „dobrego wierzenia” 
sprowadza się raczej, w moim 
mniemaniu, do „dobrego czynienia”. 
Z prawdziwej wiary (wiadomo) 
winny płynąć też dobre czyny. Nie
stety, bardzo często etykietkę nie
ufności przyczepia się temu, który 
głosi, że jest niewierzący, natomiast 
nie powie się złego słowa o tym, 
który wierzy i praktykuje (choć po
stępowanie jego budzi zastrzeżenia). 
Im wyżej stoi człowiek pod wzglę
dem osobistej religijności, tym wię
cej się od niego wymaga. Nie ma 
jednakowej miary dla wszystkich 
ludzi. Tylko Bóg może naprawdę 
osądzać prawdziwość czyjejś wiary 
i czyny ludzkie.
Dobro jest absolutną wartością, jest 
największą siłą i emanuje na wszy
stkich ludzi niezależnie od tego, 
skąd bierze swój początek.
Natomiast „dobra w iara” — wy
siłek, jaki wkłada indywiduum w 
swą własną drogę do zbawienia, 
może być nawet zgorszeniem, o ile 
poziom ten jest wyjątkowo niski. 
Musimy o tym pamiętać. Nie tyle 
jest bowiem ważne jak mamy wie
rzyć, ile jak powinniśmy postępo
wać. Obie zresztą sprawy ściśle są 
ze sobą powiązane.

Alina WERNER

P R Z E  G  U  D 

E K U M E N I C Z N Y

■  W dniach 31.X.—2.XI.69 w p a ra 
fii ewangelicko-reformowanej w 
Żychlinie k. Konina odbyła się 
ewangelizacja. Zbór ten, najstarszy 
z istniejących do dzisiaj, założony 
na przełomie XVI i XVII w. przez 
rodzinę Żychlińskich, skupiający 
początkowo zamieszkałą w tamtych 
stronach szlachtę wyznania ew.-ref., 
przechodził burzliwe dzieje, nierzad
ko znaczone gwałtem i krwią (np. 
zamordowanie w r. 1769 pasterza 
Zboru — ks. Majewskiego, konse- 
niora Jednoty Wielkopolskiej), od
stępstwem i zdradą, niechęcią władz 
zaborczych do wyznawców — patrio
tów, mających wpływ na ludność 
ewangelicką pochodzenia niemiec
kiego. Wszystko to spowodowało, że 
ten jeden z najliczniejszych zborów 
ewangelickich w byłej Kongresów
ce skurczył się do maleńkiej garst
ki, a nazwiska głośnych działaczy 
Kościoła: Żychlińskich, Potworow
skich, Kurnatowskich znaleźć moż
na tylko na nagrobkach starego 
cmentarza i w starych dokumen
tach.
Ewangelizację w  zborze żychlińr 
skim prowadził ks. Zdzisław Tran
da przy współudziale stud. teoL Je 
rzego Stahla. Rozpoczęło ją nabo
żeństwo w sali parafialnej wieczo
rem dn. 31.X. Następnie, w dniu 
Święta Zmarłych, odbyło się rano 
nabożeństwo na starym cmentarzu, 
a w  godzinach wieczornych znów 
licznie przybyli zborownicy spot
kali się w sali parafialnej, gdzie 
po chwili poświęconej wspomnieniu 
zmarłych, po raz trzeci ks. Z. Tran
da służył Słowem Bożym. Czas mię
dzy nabożeństwami wypełniony był 
odwiedzinami chorych parafian w 
domach i w szpitalu. W sobotę wie
czorem ks. Z. Tranda musiał pożeg
nać zbór żychlińs.ki, wywożąc ser
deczne pozdrowienia dla braci w 
Zelowie. W niedzielę nabożeństwo 
prowadził Jerzy Stahl, który dojeż
dża do Żychlina dwa razy w mie
siącu. W swoich rozważaniach 
ewangelizacyjnych ks. Z. Tranda 
nawiązywał do tematów ostatnich 
Synodów Kościoła Ewangelicko-Re
formowanego — „Oto wszystko no
wym czynię” i ,k ie ru n k i odnowy 
Kościoła”. W gorących słowach 
podkreślił obowiązek trwania w 
słowie Chrystusowym, w Jego mi
łości, konieczność szukania odnor 
wy życia w Chrystusie, aby też ra 
zem z Nim zmartwychwstać; przy
taczał przykłady ożywiającego i od
nawiającego działania Słowa Bożego 
w pracy misyjnej. Życzymy bra
ciom naszym w Żychlinie błogosła
wieństwa Bożego w ich dalszej p ra 
cy, życzymy, by Słowa Pisma Świę
tego, które przez 3 dni wspólnie 
rozważali, były im oparciem i za
chętą do budowania przyszłości Ko
ścioła.
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■  24 października br. minęła 100 
rocznica urodzin bardzo aktywnego 
i oddanego pracownika Kościoła re 
formowanego w Polsce — ks. dia
kona Jana Niewieczerzała, ojca dwu 
pastorów i kaznodziei świeckiego 
pracujących dziś w naszej społecz
ności. Z tej okazji w niedzielę, 
dnia 26 października br. podczas 
nabożeństwa zbór kucowski wspom
niał życie i pracę ks. diak. Nie
wieczerzała, który zmarł w roku 
1953, w wieku 84 lat. Ponad 50 lat 
pracował w Kościele (w parafii ku- 
cowskiej 37 lat, w łódzkiej — 14). 
Odznaczał się rzadko spotykaną ży
wotnością i darem organizacyjnym, 
dobrą znajomością psychiki i ludz
kich pobudek działania. Te swoje 
cechy potrafił wykorzystać ku bu
dowaniu jedności chrześcijańskiej 
w ośrodkach swojej pracy i ku roz
palaniu w sercach ludzkich miłości 
do Boga i człowieka, w czym po
mocne mu były zdolności kazno
dziejskie. Z jego inicjatywy wybu
dowano w r. 1896 kościół w Kuco- 
wie, w roku 1937 nową plebanię, a 
w Łodzi dom parafialny. Pozosta
wił po sobie nie tylko te widzialne 
budowle, ale żywą, serdeczną pa
mięć wśród starszego i średniego 
pokolenia parafian, którzy go znali 
jako swego duszpasterza. Kucowia- 
nie po dziś dzień wspominają go z 
rozrzewnieniem, a jego następcom 
często stawiają za przykład.

B. N.

■  W dniach 11-28.X. br. trwały w 
W atykanie obrady II Nadzwyczaj
nego Synodu Biskupów. Wystąpie
nia kardynałów Sepera, M arty’ego, 
Mc Gratha, Suenensa, Heenana i 
Kóniga zaliczylibyśmy do najcie
kawszych na tym Synodzie. Na 
podkreślenie zasługuje fakt udzia
łu papieża w prawie wszystkich 
sesjach plenarnych. W obradach 
Synodu raz jeszcze — nierzadko w 
obecności papieża — ujawniono po
glądy i opinie zmierzające do re
formy struktury Kościoła rzymskie

go a także przystosowania form 
służby Kościoła do wymogów 
współczesnego życia. Wśród wielu 
wniosków, które biskupi przyjęli w 
tajnym głosowaniu, najważniejszy 
dotyczy nadania instytucji Synodu 
charakteru stałego. W ten sposób 
Synod, zbierający się co dwa lata 
na konferencje zwyczajne, będzie 
właściwie wraz z papieżem sprawo
wać rządy w Kościele rzymskokato
lickim. Wzmocnieniu uległa rów
nież pozycja stałego sekretariatu 
Synodu, na czele którego stoi obec
nie polski biskup, ks. Rubin.
Na Synodzie zajmowano się m. ih. 
sprawą autonomii Kościoła lokalne
go. Może ulec ona ograniczeniu tyl
ko w przypadku ratowania dobra 
całego Kościoła. Wysunięto też po
stulat, aby papież (kuria) konsulto
wał się z episkopatem światowym 
za pośrednictwem episkopatów k ra 
jowych, zwłaszcza w przypadku 
ogłaszania dokumenów doktrynal
nych lub porządkowych, mających 
obowiązywać cały Kościół rzymsko
katolicki. Dyskutowano też nad 
sprawą dalszego umiędzynarodo
wienia kurii rzymskiej, nad aktyw
nym udziałem duchowieństwa (i 
wiernych) przy wybieraniu bisku
pów, nad bliższą wzajemną współ
pracą konferencji episkopatów 
krajowych, nad dopuszczeniem do 
głosu biskupów przy wyborze p a
pieży, którzy n.b. powinni być w 
dalszym ciągu wybierani przez ko
legium kardynalskie (jeden z wnio
sków kard. Suenensa), nad sprawą 
celibatu księży (kard. M arty i Sue- 
nens) i rolą nuncjuszy papieskich. 
W obradach brało udział około 150 
hierarchów katolickich. Synod wy
brał także dwie komisje. Pierwsza 
opracowuje apel do księży rzym
skokatolickich na całym świecje, 
druga — deklarację o pracach Sy
nodu. Wśród uczestników z Polski 
w obradach II Synodu brali udział 
kardynałowie Wyszyński (delegat 
polskiego episkopatu) i Wojtyła 
(mianowany osobiście przez papie
ża).

Ks. Zdzisław Tranda prowadzi na
bożeństwo na starym, zabytkowym 
cmentarzu parafialnym w Żychlinie

■  W dniach 25 i 26.X. br. odbył 
się w Warszawie, w Ośrodku Ewan
gelickim przy ul. Miodowej 21, 
zjazd delegatów młodzieży ewange
lickiej4. Zgromadził on około 200 
osób, w tym  zespół „Teatr bez 
maski” z Poznania oraz około 
30-osobowy chór z Wisły. Wśród de
legatów wszystkich diecezji najlicz
niej stawiła się młodzież diecezji 
warszawskiej, szczególnie zborów 
stołecznych św. Trójcy i Drugiej 
Parafii, a także obecni byli repre
zentanci zboru reformowanego.
W pierwszym dniu młodzież wysłu
chała kilku pieśni chóru z Wisły 
oraz obejrzała piękne i przejmujące 
przedstawienie o tematyce okupa
cyjnej, według sztuki Brandstaette
ra „Dzień gniewu”.
Drugi dzień zjazdu rozpoczęto na
bożeństwem, po którym ks. J. Gry- 
niakow wygłosił ciekawy referat na 
temat odpowiedzialności młodzieży 
za Kościół reformacji. Podzielona 
na 10-osobowe grupy dyskusyjne, 
młodzież omawiała różne konkret
ne zagadnienia, które można by 
ogólnie określić jako aktualne tru d 
ności Kościoła.
W odpowiedziach grup na poszcze
gólne pytania, referowane następnie 
na plenum zjazdu, uderzało nierzad
ko bardzo zasadnicze ujmowanie za
gadnień, przekraczające wąskie r a 
my poszczególnych pytań. Stwier
dzenie, że młodzież pragnie praco
wać w Kościele, ale żąda lepszego 
przygotowania do tej pracy i nie- 
utrudniania jej, jasno — choć w 
subtelny sposób — wskazało na po
ważne przyczyny zjawiska niean- 
gażowania się wielu młodych w 
sprawy kościelne. Poważnie i kon
kretnie brzmiało żądanie uczenia 
dużo wcześniej historii Kościoła, 
tak, aby młodzież jak najwcześniej 
wyrabiała sobie pogląd na istotę 
Kościoła i jego misji w świecie. 
Młodzież będzie taka, jaką ją Ko
ściół sobie wychowa. Konieczne jest 
usprawnienie organizacji Kościoła. 
Należy utworzyć kluby młodzieżowe, 
przynajmniej w większych ośrod
kach. Oto najbardziej błyskotliwe, 
ale i jak najbardziej słuszne postu
laty młodzieży, dowodzące jej sa
modzielnego myślenia i troski o 
sprawy Kościoła.
Miniony zjazd uzasadnia duże na
dzieje na przyszłość, jeśli tylko je
go uczestnicy w ytrwają w swych 
dobrych zamiarach i spotkają się 
z poparciem starszego społeczeń
stwa ewangelickiego, które, jak to 
młodzież wielokrotnie stwierdziła, 
może wiele pomóc lub zniechęcić 
młodzież do dalszych wysiłków.
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Pastorzy ewangeliccy w czasie ob
rad tegorocznej konferencji ducho

wnych

Dyskusja zakończyła się podzięko
waniem dla organizatora zjazdu, ks. 
Gryniakowa oraz odśpiewaniem na 
jego cześć tradycyjnego „sto la t”. 
Widać trafił on swą inicjatywą! do 
młodych serc zebranych. Po połu
dniu odbyło się jeszcze spotkanie 
uczestników letnich obozów, poświę
cone wspomnieniom koleżeńskim.

(J. K-ch)
■  W dniach 2 i 3 września bie
żącego roku odbyła isię doroczna 
konferencja teologiczna, zorganizo
wana w centralnym domu ewan
gelickim w Warszawie, przy ulicy 
Miodowej. Pod przewodnictwem ks. 
bpa Andrzeja Wantuły duchowni 
Kościołów ewangelicko - augsbur
skiego i reformowanego radzili nad 
sprawą ekumenizmu. Kolejnymi re
ferentam i byli: ks. bp Andrzej 
Wantuła, kis. kons. Tadeusz Terlik, 
ks. dr ładeusz  Wojak i ks. sen. Ry
szard Trenkler. Omówili oni różne 
aspekty ruchu ekumenicznego, jak 
na przykład: aktualna sytuacja w 
ruchu, reprezentowanym przez 
Światową Radę Kościołów (ks. A. 
Wantuła), ekumenizm w Kościele 
rzymskokatolickim (ks. T. Terlik), 
ekumenizm w Polsce ze szczegól
nym uwzględnieniem postawy Koś
cioła rzymskokatolickiego (ks. T. 
Wojak), i aktualny stan rozmów lu- 
terańsko - reformowanych (ks. R. 
Trenkler). Szczególne zainteresowa
nie wzbudził ostatni referat, co jest 
zrozumiałe z uwagi na jego ak tual
ność dla wzajemnych stosunków 
między obu wyznaniami w naszym 
kraju. W dyskusji na ten temat, 
z punktu widzenia reformowanego, 
zabrał głos między innymi ks. bp 
Jan Niewieczerzał, wygłaszając 
dłuższe przemówienie.
■  W dniu 15.X. br. w obecności 
rektora Uniwersytetu Genewskiego 
prof. M artina Petera i dra E. C. 
Blake’a odbyła się inauguracja 18 
semestru w Instytucie Ekumenicz
nym w Bossey. Głównym tematem 
tegorocznych studiów będzie zagad
nienie przyszłości Kościoła, rozwa
żane w pięciu sekcjach, z których 
każda zajmie się innym aspektem 
tej sprawy, np. biblijna nauka o 
Kościele, urząd i urzędy, Kościół 
wobec kryzysu etyki, zależność 
przyszłości Kościoła od stosunku do 
polityki, rola Kościoła w przyszłym 
zurbanizowanym społeczeństwie. Na 
liście wykładowców znajdują się 
nazwiska takich znakomitości teolo
gicznych, jak J. Moltmann, J. Rat- 
zinger, Chr. Möller, D. Jenkins, E.
C. Blake i Visser’t Hooft.
■  Prof. Jacques de Senarclens (wy
dział teologii protestanckiej Uni
wersytetu Genewskiego) został 
przewodniczącym delegacji Świato
wego Aliansu Reformowanego do 
rozmów z Kościołem rzymskokato
lickim, Konferencja taka poświęco
na tematowi „Obecność Chrystusa 
w Kościele i świecie” odbędzie się 
na wiosnę 1970 r.

■  Po podziale Kościoła Ewangelic
kiego w Niemczech (EKD) na Ko
ściół Ewangelicki w Niemczech 
Wschodnich (NRD) i Niemczech Za
chodnich (NRF), na terenie NRD 
powołano do życia Związek Kościo
łów Ewangelickich. Przewodniczą
cym stałej Konferencji Ewangelic
kich Zwierzchnictw Kościelnych w 
NRD wybrany został ks. superin
tendent Albrecht Schónherf, a je
go zastępcą — biskup prowincji ko
ścielnej prof, dr Gottfried Noth 
Sekretarzem generalnym Związku 
Kościołów Ewangelickich w NRD 
został wschodnioberliński wyższy 
radca Konsystorza — Manfred Stol- 
pe, a prezesem Synodu Związku zo
stał wyższy radca konsystorialny 
Ingo Braecklin (Eisenach).

■  Dnia 17.X. br. zmarł w Paryżu
o. Boulogne — duchowny francus
ki, któremu przed 17 miesiącami 
przeszczepiono serce. Po śmierci dr. 
Blaiberga (2.VIII. br.) ojciec Bou
logne był najdłużej żyjącym czło
wiekiem z przeszczepionym sercem.
■  Na sierpniowym posiedzeniu Ko
mitetu Naczelnego ŚRK w Canter
bury, prawosławny teolog z USA 
John Meyendorff został wybrany — 
na miejsce bpa H. H. Harmsa (Ol
denburg, NRF) — przewodniczącym 
Komisji do Spraw Wiary i Ustroju 
Kościelnego.
■  W ostatnim tygodniu październi
ka br. przebywał z 5-dniową wizy
tą w Polsce bp K urt Scharf z Ber
lina Zachodniego. Wraz z biskupem 
Scharfem przyjechała do Polski 
grupa ewangelickich chrześcijan z 
Niemiec Zachodnich. Goście nie
mieccy zwiedzili m. in. Warszawę, 
Kraków i Oświęcim oraz ośrodki 
ewangelickie w naszym kraju. W 
Polskiej Radzie Ekumenicznej od
było się spotkanie z grupą niemiec
kich ewangelików.

■  W wieku 79 lat zmarł ostatnio 
prof, dr Leonard Hodgson. W latach 
1933—1952 był on sekretarzem Ko
misji do Spraw Wiary i Ustroju Ko
ścielnego.

■  18.IX.br. w Waszyngtonie zmarł 
na skutek ataku serca Josef Nor- 
denhaug (66) — sekretarz generalny 
Światowego Związku Baptystów. 
Zmarły brał ostatnio udział w kon
ferencji Komitetu Wykonawczego 
Związku w Baden k. Wiednia, która 
na jego miejsce — wakujące od r. 
1970 — wybrała nowego sekretarza 
Roberta Denny’ego. J. Nordenhaug 
był naturalizowanym Amerykani
nem, urodził się w Norwegii.

■  Kareł Hruza, były długoletni 
kierownik Sekretariatu do Spraw 
Kościelnych w Ministerstwie Kul
tury w CSRR, powrócił ostatnio na 
to stanowisko. Od marca 1968 r. do 
czerwca br. kierownictwo Sekreta
riatu spoczywało w rękach dr Eriki 
Kadlecovej.

■  Równolegle z obradami Syno
du odbywała się w Rzymie konfe
rencja Europejskiego Zgromadzenia 
Księży. Księża ci odrzucili nazwę 
„księży kontestatorów” i przyjęli 
nazwę „solidarnych”. Domagają się 
oni m. in. zniesienia obowiązku ce
libatu, podjęcia przez Kościół odpo
wiedzialności za rozwiązywanie 
problemów politycznych i społecz
nych dzisiejszego świata, uznania 
praw do wyrażania krytyki w Ko
ściele. Uczestnicy konferencji — w 
liczbie ponad 200, otrzymali wiele 
depesz z wyrazami poparcia i sym
patii. Napływały one również z 
Polski. W depeszy nadesłanej z 
Warszawy i odczytanej na konfe
rencji prasowej w Rzymie, bez po
dawania nazwisk jej autorów, czy
tamy m. in.: „Po ostatnim przemó
wieniu kardynała Wyszyńskiego na 
Synodzie Biskupów, które znowu 
napełniło nas goryczą, możecie ła
two zdać sobie sprawę z warunków, 
w jakich pracujemy w Polsce w ce
lu odnowy Kościoła”.
Z grupą księży ^solidarnych” spot
kali się i debatowali wybitni teolo
dzy odnowy, jak o. Yves Congar, o.
K. Rahner i o. O. Gonzales. W 
imieniu kurii z przedstawicielami
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tych księży spotkał się oficjalnie o. 
Roberto Tucci.

■  Na początku października br. po
wołano do życia stałą mieszaną ko
misję kościelną, w skład której 
wchodzą biskupi i teologowie Ko
ścioła anglikańskiego i rzymskoka
tolickiego. Celem jej prac jest pro
wadzenie dialogu doktrynalnego 
między obydwoma społecznościami. 
Pierwsza sesja tej komisji odbędzie 
się w styczniu 1970 r. w Anglii.

■  Kard. Jan Willebrands, przewod
niczący Watykańskiego Sekretaria
tu do Spraw Jedności Chrześcijan 
obchodził w dniu 4.IX. br. swoje 
60 urodziny. Jest Holendrem. Nale
żał do grona najbliższych współ
pracowników kard. Bea, realizato
ra idei dialogu między rzymskoka- 
tolikami i innymi chrześcijanami.

■  W grudniu br. w Moskwie odbę
dzie się kongres Unii Ewangelicz
nych Chrześcijan-Baptystów w 
Związku Radzieckim. Obrady kon
gresu mają być głównie poświęcone 
zagadnieniu jedności wewnątrzko- 
ścielnej w związku z istnieniem w 
łonie tej społeczności tzw. „grupy 
inicjatywnej’’ (inicjativniki). Os
tatni kongres ewangelicznych 
chrześcijan-baptystów w ZSRR ob
radował przed trzema laty. Na cze
le Kościoła stoi prezydent, past. Ilia 
Iwanow z Moskwy, a stanowisko 
sekretarza generalnego od wielu lat 
piastuje past. Al. Karew.

■  Rada regionalna Kościoła refor
mowanego w Amsterdamie wysto
sowała do rzymskokatolickiego bis
kupa Belfastu (Półn. Irlandia) list, 
w którym zaprasza do udziału w 
swoich pracach dwóch rzymskoka- 
tolików z Irlandii. Holenderscy re
formowani w ten sposób pragną 
udzielić moralnego poparcia irlan
dzkim katolikom i dowieść, że sto
sunki między obydwoma społeczno
ściami w Irlandii mogą „układać 
się w sposób naturalny w dziedzi
nie politycznej, społecznej i religij
nej”. ' Inicjatywa ta nawiązuje bez
pośrednio do tragicznych zajść, ja 

kie w ubiegłym i bieżącym roku 
miały miejsce w Północnej Irlandii.

■  Światowy Alians Reformowany 
jednoczy obecnie (stan z paździer. br.) 
ponad sto niezależnych Kościołów z 
68 krajów. Alians jest reprezenta
cją przeszło 50 min chrześcijan re
formowanych (prezbiterian) z całe
go świata. Został założony w 1875 r. 
i był pierwszą międzynarodową or
ganizacją kościelną o zasięgu ogól
noświatowym. Najwyższą władzą 
Aliansu jest Zgromadzenie General
ne, które obraduje co 5-6 lat. W 
okresie pomiędzy zgromadzeniami 
najwyższym gremium jest Zarząd 
Wykonawczy, zbierający się co ro 
ku. Do jego obowiązków należy re- 
lizacja programu pracy Aliansu. Na 
czele Zarządu stoi prezydent, 9 je
go zastępców, sekretarz generalny, 
skarbnik i 15 przedstawicieli po
szczególnych rejonów geograficz
nych. Biura Sekretariatu mieszczą 
się w siedzibie Światowej Rady Ko
ściołów w Genewie. Istnieje ścisła 
współpraca z bratnimi międzynaro
dowymi organizacjami kościelnymi 
oraz przedstawicielami komisji i 
oddziałów SRK. Światowy Alians 
Reformowany nie jest i nie chce 
być „super-Kościołem”, ani centrum 
dyspozycyjnym dla swoich Kościo
łów członkowskich. Wśród poszcze
gólnych działów pracy Aliansu na
leży wymienić m. in. oddział stu
diów teologicznych, pomocy mię
dzykościelnej (działający w ramach 
SAR), ekumeniczny, ewangelizacji 
i informacji. Aktualnym prezyden
tem SAR jest prof. dr Wilhelm 
Niesel (NRF), jednym z 9 wicepre
zydentów — bp Emmerich Varga 
(Słowacja), stanowisko sekretarza 
generalnego piastuje past. M. Pra- 
dervand; przewodniczącym oddzia
łu studiów jest amerykański profe
sor teologii dr J. McCord, a prze
wodniczącym oddziału informacji — 
past. J. Marchand (Francja). Przed
ostatnie Zgromadzenie Generalne 
obradowało w r. 1959 w Sao Paolo 
(Brazylia), ostatnie we Frankfurcie
n. M. (1964). W roku 1970 w Nairo
bi odbędzie się 20 Zgromadzenie 
Generalne, podczas którego prze
widziane jest połączenie Światowe
go Aliansu Reformowanego z Mię
dzynarodową Radę Kongregacjonali- 
stów. Kościół Reformowany w Pol
sce jest również członkiem Aliansu.

z PRASY
PROBLEMY (nr 10/69) przynoszą 
artykuł dra Janusza Skarbka 
„Erazm z Rotterdam u” — napisany 
z okazji 500 rocznicy urodzin sław
nego humanisty europejskiego. Au
tor podkreśla znaczenie Erazma ja
ko filologa, humanisty, teologa i fi- 
lozofa-moralisty. Szkoda tylko, że w 
artykule nie wspomniano o Eraz
mie jako reformatorze religijnym, 
wnoszącym nowe światło i nowego 
ducha w życie Kościoła, o autorze 
znakomitego naukowego opracowa
nia greckiego tekstu Nowego Testa
mentu, bez którego — zapytać by 
trzeba — czy doszłoby do wybuchu 
Reformacji w 1517 r. i czy zdołała
by się ona ostać? Wszelako należy 
się wdzięczność J. Skarbkowi, że 
zadał sobie trud zaznajomienia czy
telników z postacią najwybitniej
szego humanisty chrześcijańskiego 
doby Renesansu.

POLITYKA (nr 42/69) zamieściła 
bardzo interesujące studium po
równawcze dwóch katolickich cza
sopism religijno-społecznych: „Ty
godnika Powszechnego” i (dawnego) 
„Dziś i Ju tro” (od r. 1955 — „Kie
runki”). Kazimierz Koźniewski, au
tor tego artykułu zatytułowanego 
„Między oporem a udziałem”, po
siadając osobistą znajomość ludzi, 
problemów i konfliktów obydwu 
środowisk, śledzi nieprostą linię 
rozwojową tych pism w powojen
nym ćwierćwieczu, rejestruje plu
sy i minusy, i ostatecznie, w ogól
nym bilansie publicystycznym, wię
cej plusów gromadzi po stronie 
„Tygodnika”. W konkluzji jednak 
stwierdza, że dopiero „rewolucja 
społeczna stała się szansą intelek
tualną polskiego katolicyzmu”.

Z okazji 40 rocznicy powstania 
CHRZEŚCIJANINA (wrzesień 1929 
r.), pisma Zjednoczonego Kościoła 
Ewangelicznego, tą drogą składamy 
bratniej Redakcji najserdeczniejsze 
życzenia dalszej owocnej służby i 
pracy dla własnej społeczności wy
znaniowej i dla narodu. Z okazji 
tego jubileuszu redakcja „Chrze
ścijanina” zamieszcza w numerze 10 
artykuł redakcyjny, w którym oma
wia historię i działalność czasopis
ma.

O F I A R Y  N A  W Y D A W N I C T W O
W. F. — 50 zł; Florentyna Zielińska — 20 zł; M. M. — 1000 zł; 
Emilia Helwig — 26 zł; Parafia Ew. Ref. w Żyrardowie z okazji 
20 rocznicy ordynacji ks. Wł. Paschalisa — 200 zł; Jan Marek 
— 20 zł; Mirosław Windyga — 12 zł; Dr Gabriela Pianko — 52 zł.
Przypominamy, że ofiary na Wydawnictwo Jednota można prze
kazywać na konto: PKO Warszawa VII OM, nr 153-14-920651, 
bądź też przesyłać przekazem pieniężnym pod adresem: Admini
stracja miesięcznika „Jednota”, Warszawa, al. Świerczewskie
go 76a. D z i ę k u j e m y !
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W tym samym numerze warto 
zwrócić uwagę na artykuł ks. St. 
Krakiewicza pt. „Małżeństwo i dom” 
oraz na interesujące rozważania 
pióra D. G., poświęcone „używaniu” 
charyzmatów w pracy kościelnej — 
„Duchowe dary działania”. „W 
sprawie teologii” — to tytuł arty
kułu, którego autor próbuje odpo
wiedzieć na pytanie, dlaczego w je
go Kościele sprawa studiów teolo
gicznych (i studiów w ogóle) napo
tyka na trudności.

W ZWIASTUNIE (nr 19/69) ks. J. 
Gryniakow pisze o pracy Kościoła 
z młodzieżą. Wśród najważniejszych 
czynników decydujących o pozytyw
nych efektach tej pracy, autor wy
mienia atmosferę swobody, dbałość 
o kontakt między pokoleniami, bu
dzenie zainteresowań i dyskusję. 
„Obok zwiastowania Słowa Bożego 
Kościół musi się także zatroszczyć 
o wychowanie... Młody człowiek po
winien doświadczyć w Kościele 
wzajemnej ludzkiej miłości i na
brać przekonania, że wiara dojrza
łych chrześcijan w dzisiejszym świę
cie potrafi się ostać” — pisze ks. 
Gryniakow.
W tym samym numerze „Zwiastu
na” prof. O. Bartel pisze o Mikoła
ju  Heju z okazji 400 rocznicy 
śmierci ojca piśmiennictwa polskie
go (tyt. „Mikołaj Rej — szermierz 
Reformacji i pierwszy polski pi
sarz ewangelicki”). Identyczny tekst 
zamieściła RODZINA (ilustrowany 
tygodnik Kościoła polskokatolic- 
kiego) nr 42, z 19.X. br. — z tą 
tylko różnicą, że korekta „puściła” 
błąd w aforyzmie Rejowym i za
miast „Stałość z Prawdą społu ros- 
tą ” — wydrukowała „rosną”. Wia
domo nam także, iż w najbltższych 
numerach całego szeregu pism ko
ścielnych ukaże się ta sama wersja 
artykułu o Reju. Sympatyczna jest: 
ta troska o popularyzowanie sylwet
ki i dzieła Mikołaja Reja, wszelako 
może równie słuszna byłaby popu
laryzacja jednego z najdonioślej
szych faktów w dziejach polskiej 
Reformacji, jakim była Ugoda San
domierska. Bo o Reju, mimo wszy
stko, przeciętny Polak trochę wie 
lub słyszał, lecz o Ugodzie Sando

mierskiej mało co można uświad
czyć nawet od kształconych roda
ków. Niechaj więc jako „Stałość z 
Prawdą społu rostą”, tak i obok 
Reja Consensus Sandomierski zo
stanie przypomniany szerokiej rze
szy Czytelników. Nie wątpimy ani 
przez chwilę, że troski starczy jesz 
cze na Consensus.

W 42 numerze TYGODNIKA PO
WSZECHNEGO („Uwaga-próg”) Ta
deusz Żychiewicz ostrzega przed 
problemem eutanazji (eutanazja 
(grec. =  łagodna śmierć), innymi 
słowy przed pozbawianiem życia w 
łagodny lub mniej łagodny sposób 
— ludzi niedołężnych, kalek i nie
dorozwiniętych. Hitleryzm np. za
stosował eutanazję dla celów poli
tycznych, społecznych i ekonomicz
nych. Autor polemizuje z wywoda
mi prof. Tadeusza Bilikiewicza 
(„Prawo i Życie” nr 20). Dostrzega
jąc „renesans idei eutanazji” na Za
chodzie, Żychiewicz woła: „Profeso
rze — boję się!”. Po lekturze frag
mentu, z którego dowiedzieliśmy się, 
że w stanie Ohio (USA) lokalny 
parlament uchwalił ustawę o p r z y 
m u s o w e j  e u t a n a z j i  (i nikt 
nie był jej przeciwny), może uświa
domimy sobie, że moda na eutana
zję oznacza modę na usankcjono
waną zbrodnię.

Zawsze świetna „Kuchnia Polska” 
prezentuje w 42 numerze KULTU
RY felieton KTT — „Obrzędy i gu
sła”. Tematem są świeckie śluby, 
„chrzty” i pogrzeby, zwłaszcza zaś 
towarzyszące im formy i zwyczaje. 
Najpierw więc jest mowa o nowym 
warszawskim Pałacu Ślubów, któ
ry „sprawia wrażenie katedralne” i 
„jest jednym z elementów naszego 
usilnie konstruowanego nowego, 
świeckiego obyczaju”. „Jedynie in
stytucja świeckich pogrzebów nadal 
nie potrafi znaleźć dla siebie nale
żytej formy obrzędowej. Pół biedy 
jeszcze, jeżeli zmarły jest osobą za
służoną — wówczas miejsce obrzę
dów religijnych zastąpić mogą prze
mówienia lub honory wojskowe. Nie 
daj Boże jednak — wzdycha nieate- 
istycznie KTT — być normalnym, 
przeciętnym ateuszem, bo wówczas

pogrzeb ma się nieefektowny i 
smutny, sprowadzający się do tech
nicznego zabiegu zakopania do zie
mi”. Wzywając do zastanowienia się 
nad stroną formalną świeckich ob
rzędów, KTT zwraca uwagę na ko
nieczność przemyślenia ich treści. 
„... niedowład formalny świeckiego 
pogrzebu pokazuje naocznie para
doks naszego świeckiego obyczaju. 
Pogrzeb jest bowiem momentem, w 
którym odprowadzający zmarłego 
postawić sobie muszą pewne pyta
nia, wykraczające poza zewnętrzny 
obrzęd. A więc co to jest: — po
grzebanie niezdolnych już do życia 
szczątek, czy też przemiana jednej 
formy egzystencji w drugą? Pożeg
nanie czy rozstanie? Na zawsze czy 
na krótko? Sprawa treści obrzędu 
nie daje się tu zbagatelizować, musi 
zahaczać o najgłębsze rejony świa
topoglądu i etosu, dla których 
obrzęd jest jedynie formalnym wy
razem. Tych wszystkich pytań 
unika jednak świecki obyczaj ślub
ny lub chrzestny, zapożyczając bez
ceremonialnie formy kościelne...”.

W WIĘZI (9/69) zwracamy uwagę 
na wypowiedzi 14 uczestników an
kiety „Wrzesień z perspektywy 30 
la t”. Głos zabierają wyłącznie woj
skowi różnych formacji walczących 
w czasie Września.
W tym samym numerze krótka in
formacja red. Mazowieckiego o wi
zycie u kard. Kóniga, przewodniczą
cego Watykańskiego Sekretariatu do 
Spraw Niewierzących. 7 tez kardy
nała do dialogu z marksistami i 
tekst wywiadu („Chrześcijaństwo w 
obliczu dialogu z niewierzącymi”).

ZNAK (9/69) poświęcono w całości 
kwestii niemieckiej. Ciekawą i po
uczającą lekturą jest obszerny a r
tykuł A. Morawskiej, zatytułowany 
„«Innne Niemcy* w Trzeciej Rzeszy” 
oraz listy niemieckiego księdza Al
freda Delpa SJ i młodej Polki Kry
styny Wituskiej. Oboje zamordo
wani przez Niemców za opór sta
wiany hitleryzmowi. Warto zasyg
nalizować publikację Michała Ma
zura, poświęconą wybitnemu filozo
fowi egzystencjaliście — Karolowi 
Jaspersowi.
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