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N A S Z Y M  Z D A N I E M

Zatrufe drzewo
Ludzie chcą żyć. Nie dlatego, że boją się śmierci i cierpienia, lecz dlate
go, że życie dane im zostało jako najbardziej istotna własność, nad którą 
pełnej władzy nie ma nikt, nawet sam właściciel. Żaden człowiek nie ma 
prawa dysponować cudzym życiem. Wszystkie społeczeństwa dążą do 
ochrony życia i do eliminowania z niego cierpienia. Tym celom służy pra
wo i nauka. Cieszymy się, gdy ludzki geniusz wykrywa przyczyny chorób, 
wynajduje leki, próbuje stosować przeszczepy, gdy łagodzi cierpienia i li
kwiduje jego skutki. Aprobujemy działania, które z mocy prawa chronią 
społeczeństwo przed zamachami na życie i dobro pojedynczych osób i ludz
kiej zbiorowości. Powszechna opinia w tych sprawach jest jednoznaczna. 
A jednak, wbrew zdrowemu rozsądkowi, ta jednoznaczna opinia zaczyna 
się różnicować w szczególnych okolicznościach. Jednym z przykładów  
„szczególnych okoliczności” jest wojna. Mówi się więc o wojnach „spra
wiedliwych”. Ale kiedy i z jakiego punktu widzenia wojna jest sprawie
dliwa? Mówi się o ludziach „wielkich”, jak Aleksander Macedoński, Cezar, 
Napoleon, Fryderyk.
Choć w  n a s z y c h  uszach może to brzmieć niewiarygodnie, są ludzie, któ
rzy do wielkich zaliczają i Hitlera. Prawdą jest, że Napoleon wniósł istotne 
wartości do skarbnicy ludzkiej kultury; nie da się jednak zaprzeczyć, że 
na ocenę jego wielkości wpłynęły zwycięskie kampanie wojenne. Czy były 
więc sprawiedliwe? Czy były sprawiedliwe wtedy, gdy obiecywał wyzwo
lenie Polski, czy wtedy, gdy krwią i żelazem tłumił ruchy wolnościowe w  
Hiszpanii i na San Domingo? Gdzie zostało sprofanowane hasło, wypisa
ne na sztandarach: „Za naszą i waszą wolność”?
Nie chodzi nam jednak o Napoleona, ani o historię, lecz o dzień dzisiejszy. 
Używanie wielkich haseł, słów-wytrychów, nie wyszło wcale z mody. Gdzie 
to dzisiaj w imię „wolności” zabija się ludzi? Dlaczego wbrew powszech
nemu przekonaniu, że wszelki zamach na życie i dobro ludzkie ma jedno
znaczne określenie zbrodni, w pewnych okolicznościach ludzie na taki za
mach się godzą? Czy dlatego, że słowa-wytrychy tłumią głos sumienia? 
Dlaczego życie człowieka w mundurze jest mniej warte, niż życie t e g o  s a 
m e g o  człowieka w garniturze? Dlaczego jego cierpienie budzi mniejsze 
współczucie? Czy dlatego, że człowiek w garniturze jest bezbronny? A czy 
człowiek w mundurze, po zęby uzbrojony, nie jest bezbronny wobec tych 
sił, które dały mu w ręce broń i w ten sposób obniżyły cenę jego życia 
i odjęły jego cierpieniu prawo do współczucia?
Szukając winnych, nie bądźmy obłudni. Dawno już powiedziano: „Co czło
wiek sieje, to i żąć będzie”. Zajrzyjmy do skarbów naszych dzieci. Ile tam 
ołowianych żołnierzyków, ile tam szabel i „prawdziwych” pistoletów. Nasze 
dzieci w  czasie minionych świąt, pod choinką, jak co roku, słyszały z Ewan
gelii „... a na ziemi pokój...” i jak co roku, pod tą samą choinką znalazły 
czołgi, armaty, rakiety i z radością witane żołnierzyki. Takie małe symbole 
naszej konsekwencji. Takie „niewinne” dawki szczepionki uodporniającej 
na zabijanie, na współczucie w cierpieniu.
Kiedy codziennie słyszymy w komunikatach z frontów dzisiaj toczących się 
wojen suche wyliczanie: zlikwidowano xy partyzantów, w akcji poległo 
i zaginęło yz żołnierzy, iluś tam zostało rannych, to bez żadnego wrażenia 
przechodzimy do słuchania dalszych wiadomości. Zastosowano wobec nas 
słowa-wytrychy. Dopiero, gdy padnie taka, niedawno nic nie mówiąca naz
wa: My Lai, pojawia się słowo prawdziwe, słowo-klucz: z b r o d n i a .  Wy
darzenie z My Lai j e s t  zbrodnią. Popełniono tam mord na bezbronnej 
ludności cywilnej. Może ten fakt otworzy ludziom oczy na istotę sprawy. 
Czy ktokolwiek, nie będąc naiwnym, będzie przypuszczać, że My Lai jest 
faktem odosobnionym, oderwanym od podłoża? Czy doprawdy zachodzi 
i s t o t n a  różnica pomiędzy zabijaniem żołnierza a cywila? Czy najsurow
sze nawet ukaranie winnych z My Lai cokolwiek rozwiąże? Nie ma wojny 
bez zbrodni. Zatrute drzewo musi rodzić zatrute owoce.

C O W N U M E R Z E ?
Rok 1970 jest dla ewangelików 
sym ptom atyczny ze względu na 400 
rocznicę podpisania w Sandom ierzu 
(14.IV) Ugody pomiędzy trzem a ów
czesnymi środowiskam i p ro testanc
kimi. Ponieważ nasze czasopismo 
staw ia sobie za cel służenie pols
kiem u protestantyzm ow i i spraw ie 
ekum enicznej, pragniem y nie tylko 
ten  fak t przypomnieć, ale też p rzy
czynić się do odnowienia spraw y je 
dności ewangelicyzm u w naszym 
kraju . Czy w  XX w ieku będzie nam 
łatw iej dojść do porozum ienia, niż 
naszym ojcom, k tórzy  w praw dzie 
podpisali Ugodę, ale nie przypieczę
towali tym  aktem  pełnej zgody? 
Różne są oceny tego aktu . W num e
rze niniejszym  inicjujem y cykl a r 
tykułów, związanych ze w spom nia
n ą  rocznicą. Ks. Janusz N arzyński 
pisze „Kilka uwag o Synodzie S an 
dom ierskim  z 1570 r.”

Z okazji Reform acji związany jest 
też inny artyku ł (str. 7), Wojciecha 
Wrzosa, pt. „Sobór zawiedzionych 
nadziei” ; autor w ykazuje, że niem o
żność dokonania reform y drogą le
galną m usiała w końcu doprowadzić 
do rozłamu.

Nowy Rok rozpoczynamy nie tylko 
w spom nieniam i historycznym i, ale i 
kazaniem  ks. Zdzisława T randy pt. 
„Nasza praca budow aniem  św iąty
ni D ucha”. A utor tw ierdzi, że zbór 
nie jest zwykłą organizacją, lecz 
organizmem duchowym; rządzą w 
nim szczególne praw a. Do roku no
wego naw iązuje również m odlitwa 
n a  str. 4, gdzie mowa o wizji za
kłady, o wspom nieniach wojny, 
gdzie prosim y o pokój dla świata. 
W izja zagłady to nie tylko w spo
m nienia, to dzień dzisiejszy. A lu 
dzie chcą żyć, podczas gdy zadaje 
im się śmierć w sposób bezwzględny 
i b rutalny, na przykład w My Lai. 
K om entarz na ten tem at zamiesz
czamy obok, pt. „Zatrute drzew o”.

W stałym  dziale „Dla nieteologów” 
znajdzie Czytelnik na str. 8 artykuł 
pt. „Pom azaniec”, a na str. 9 prze
czyta o Oscarze Cullmannde, jednym  
z najwybitniejszych współczesnych 
znawców Nowego Testam entu. 
„Śmiech to zdrow ie” — tw ierdzi 
WESS, pisząc felieton (str. 12) na 
tem at opowiadania kawałów. 
Większość artykułów  jest związana 
z przeszłością i przyszłością, ale 
„13” w „Młodej Jedności” na str. 
13 (!) interesuje się tym, co jest 
„Poza czasem i przestrzenią”.



KS. ZDZISŁAW TRANDA

Nasza praca budowaniem świqtyni Ducha
„Teraz oddajcie serca swe i duszę swoją, abyście szukali Pana, 
Boga waszego”.

Rozpoczęliśmy Nowy Rok, a to oznacza, że 
wkraczamy w nowy rok naszej pracy i działa
nia: każdy na swoim odcinku życia, wśród 
własnych obowiązków, przy wypełnianiu swych 
zadań, a wszyscy razem — jako społeczność 
zborowa, kościelna — w naszej pracy w zbo
rze, w Kościele, budować się mamy nadal jako 
owe „żywe kamienie... w dom duchowy”.
W gruncie rzeczy wraz z Nowym Rokiem nie 
zachodzą jakieś szczególne zmiany w naszym 
Życiu, nie zachodzą inne zmiany niż te codzien
ne, pomiędzy jednym a drugim dniem. Tyle, że 
przełom między jednym a drugim rokiem, ist
niejący w naszych, ludzkich rachubach, uspo
sabia nas w szczególny sposób i bardziej ostro 
przypomina, że czas przemija, ucieka.
Zwykle jest tak, że w wieczór sylwestrowy 
spoglądamy raczej wstecz, na miniony czas, 
sporządzamy jakiś rachunek strat i zysków w 
naszym życiu. Natomiast w Nowy Rok chcemy 
myślą naszą wybiegać naprzód, w przyszłość. 
Składamy sobie wzajemnie życzenia, snujemy 
najróżniejsze plany, myślimy nad przyszłością 
naszego własnego, naszej rodziny, naszych blis
kich losu. Myślimy nad przyszłością kraju, nie
raz nad przyszłością świata, całej ludzkości, 
czasem myślimy o tym wszystkim z nadzieją, 
czasem budzą się myśli pesymistyczne: cóż z 
tego, że ludzie już dwukrotnie stanęli na Księ
życu, cóż z tego, że jesteśmy świadkami coraz 
wspanialszych osiągnięć nauki, coraz bardziej 
imponujących zdobyczy wiedzy, kiedy tym 
wszystkim nie można cieszyć się bez obaw, że 
nawet księżycowe eskapady nie zostaną wyko
rzystane w celach wojennych. Przecież już po 
pierwszej wyprawie na Księżyc dopatrzono się, 
że ten nasz satelita jest bardzo zasobny w ty
tan, minerał przydatny w najnowocześniejszym 
przemyśle zbrojeniowym.
,Możemy podziwiać osiągnięcia ludzkie, ale tru
dno nam cieszyć się nimi bez zastrzeżeń, skoro 
istnieje ciągle tyle ognisk zapalnych na świę
cie, skoro i w Wietnamie nie widać końca stra
sznej wojny, i na Bliskim Wschodzie nie usta
ją prowokacyjne strzelaniny, skoro tyle na na
szej ziemi terenów ogarniętych nędzą, głodem, 
skoro niesprawiedliwość ludzka nieustannie da
je o sobie znać. Zamyślmy się nad tym, jakie 
nasze, chrześcijan, miejsce w tym pełnym nie
pokoju świecie, jaka rola w dzisiejszym życiu, 
wśród dzisiejszych ludzi, jak mamy się do 
chrześcijańskiej służby przygotować i jakie ist
nieją warunki do jej wypełniania.
Dlatego też wśród tych różnych myśli i planów 
nie możemy zapomnieć o zborze, Kościele, je
go przyszłości i pracy.

I Kron. 22:19a
Nie wolno nam zapominać o naszej przyszłoś
ci i życiu jako chrześcijan, jako członków okre
ślonego zboru chrześcijańskiego, jako członków 
określonego Kościoła. Powinniśmy myśleć o na
szej wspólnej przyszłości i o tych sprawach,
,które z życia kościelnego i zborowego mają 
przenikać w życie osobiste, w życie rodzinne, 
aby kształtować naszą postawę moralną, spo
łeczną, aby kształtować nasze życie w jego 
pełni: duchowej i fizycznej.
Skuteczny wpływ wspólnoty kościelnej na nas, 
na każdego z nas z osobna, jest uwarunkowany 
tym, aby zbór nie był jakąś zwykłą organizacją 
.— zrzeszeniem ludzi o pewnych, podobnych 
poglądach, o pewnych zapatrywaniach, lecz aby 
był „świątynią ducha”, aby był jednym orga
nizmem duchowym, którego wszyscy jesteśmy 
poszczególnymi członkami — ogniwami wza
jemnie się uzupełniającymi i podporządkowa
nymi jednej głowie, którą jest Chrystus i tylko 
Chrystus. Porównanie Kościoła do organizmu, 
do ciała Chrystusowego znajdujemy nieraz w 
Piśmie św. I to nam wskazuje cel życia i pracy 
zborowej.
Każda praca zborowa i działalność kościelna 
winna mieć na celu budowanie społeczności 
wiary, którą określamy mianem ciała Chrystu
sowego lub — jak ap. Piotr — domu ducho
wego. Albowiem w takiej społeczności dojrze
wać mogą jej członkowie, jej poszczególne ele
menty, my — ludzie, do odpowiedzialnej służ
by w świecie, wśród ludzi. W takiej właśnie 
społeczności możemy dojrzewać jako ludzie, 
świadomie wypełniający posłannictwo, do któ
rego nas powołuje Chrystus.
W Księdze Kronik znajdujemy jeden z zasadni
czych warunków budowania zboru jako świąty
ni Ducha. Są to słowa Dawida: „Teraz oddajcie 
serce swe i duszę swą, abyście szukali Pana, 
Boga waszego” (I Kron. 22:19a). 
Wypowiedziane zostały te słowa w okresie pla
nowania przez Dawida budowy świątyni dla lu
du izraelskiego. Dawid został uznany za nie
godnego podjęcia tego zadania, gdyż: „wieleś 
krwi rozlał — tak objawił mu Bóg — i wielkie 
wojny prowadziłeś, nie będziesz budował domu 
imieniu memu, przeto, że wiele krwi rozlałeś na 
ziemię przede mną” (I Kron. 22:8). Zadanie to 
zostanie powierzone jego synowi, Salomono
wi. Dawid zaczął przygotowania, nagromadził 
wiele materiału, ale to, co najważniejsze — bu
dowanie — nie było mu przeznaczone. Rozu
miał to i dlatego do ludu skierował wspomnia
ne wyżej słowa: „Teraz oddajcie serca swe...”. 
Wiedział, że nie wystarczą dobra materialne, 
nawet bogactwa, nie wystarczą nagromadzone 
materiały. Do budowania świątyni, nawet tej



ręką ludzką uczynionej, potrzebne były serca 
oddane i szukające z uporem swego Pana. Nie 
tylko więc przygotowanie środków material
nych, lecz — przede wszystkim — przygoto
wanie duchowe, przygotowanie serc.
Praca kościelna, zborowa — to budowanie świą
tyni Ducha. O ileż bardziej niż środków mate
rialnych potrzeba tego, co przed wielu laty wy
powiedział król Dawid: ,,Oddajcie swe serca i 
dusze, abyście szukali Pana, Boga swego”. W 
ten sposób Słowo Boże wskazuje nam potrze
bę stałego wewnętrznego rozwoju. Tylko wtedy 
Kościół będzie mógł stawać się świątynią Ducha 
i prawidłowo wypełniać swe zadania i służbę, 
jeśli w codziennej pracy n ad  l u d ź m i  będzie 
dbał o rozwój ich wewnętrznego życia, a w co
dziennej pracy n ad  s o b ą  — o swój duchowy 
rozwój.
Odnosi się często wrażenie, że dla pobudzenia 
aktywności zboru niekiedy sięga się do najbar
dziej ludzkich środków i sposobów, nieraz bar
dzo szlachetnych i słusznych, ale cóż z tego, je
śli zapomina się o najistotniejszym: bez oddania 
swych serc Bogu, a więc bez poddania własnej 
aktywności działaniu Bożemu, działaniu żywe
go Boga, wszelkie nasze usiłowania będą tylko 
półśrodkami i w gruncie rzeczy ograniczą się 
do dreptania w miejscu. Mamy budować świą

tynię Ducha. Za to odpowiedzialni jesteśmy 
wszyscy, którzy tworzymy naszą społeczność 
kościelną. Nie może być poczucia odpowiedzial
ności w kimś, kto jest obojętny i oziębły. Jak 
,długo człowiek będzie obojętny dla spraw Bo
żych, tak długo będzie obojętny wobec zadań 
Kościoła. Gdy zrodzi się gorliwość dla spraw 
Bożych, zrodzi się tym samym gorliwość dla 
służby Kościoła, który jest ,,przekaźnikiem”, a 
nie celem samym w sobie. Jego służba jest służ
bą człowiekowi w posłannictwie powierzonym 
przez Chrystusa, a więc dotyczącym — z jed
nej strony — perspektywy wieczności, zbawie
nia, a z drugiej — perspektywy doczesności: 
życia i służby człowieka, pełnej najpiękniej
szych i najszlachetniejszych owoców działania 
Bożego w nas: wiary, miłości, radości, pokoju, 
cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wytrwałości, 
sprawiedliwości itd., o których mówi Słowo Bo
że. Jeśli więc stawiamy sobie jakieś zadanie, 
które chcemy na nowo w początku roku sobie 
uświadomić, jeśli zakreślamy sobie jakieś pla
ny działania, to nie wolno nam zapomnieć, że 
będziemy mogli je w sposób dojrzały wypełniać 
jedynie wtedy, gdy rzeczywistością stanie się 
dla nas wezwanie Słowa Bożego: Teraz oddaj
cie serce swe i duszę swoją, abyście szukali Pa
na, Boga swego”.

w przejściu

PANIE,

to prawda, że w  końcu roku zwykliśmy 
spoglądać w przeszłość, a w Nowy Rok 
wybiegać myślą w przyszłość. Między 
przeszłym i przyszłym trwa króciutka 
chwila naszej teraźniejszości: nasze życie, 
Kościoła i świata. Jako Twoje dzieci w ie
my, że teraźniejszość jest tylko wstępem  
do prawdziwego i pełnego życia, które 
pewnego dnia spodziewamy się otrzymać 
z Twoich rąk. Lecz zanim ujrzymy Ciebie 
i nim usłyszymy «Wejdź!», pragniemy Ci 
wyznać — jako grzech — nasze zanied
banie miłości wobec bliźnich, a to zna
czy wobec Ciebie; naszą zbytnią troskę 
o własne przetrwanie, o własne szczęście, o 
własny spokój, o własne życie. Jako 
grzech wyznajemy Ci przywiązanie do 
spraw, które nie mają w Twoim świetle 
trwałej wartości.
W Nowym Roku prosimy Cię, Panie, w y
zwól nas od strachu, wyzwól od strasznej 
wizji zagłady, która grozi całemu światu, 
uwolnij nas od wspomnień wojny, która 
skończyła się dawno, lecz przetrwała w  
świadomości wielu ludzi, a skutki jej spo
wodowane w świecie materialnym ciągle 
odczuwamy. Prosimy Cię o pokój dla 
świata, prosimy o ludność krajów, w któ
rych obecnie trwa wojna. Połóż kres pow
tarzającym się krwawym rozruchom w  
różnych częściach świata. Przybliż dzień 
pokoju powszechnego, daj swój pokój 
naszym sercom i, prosimy, użyj nas jako 
narzędzi pokoju dla innych! Wysłuchaj nas 
dla Jezusa, Syna Twego. Amen.
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KS. JANUSZ NARZYNSKI

Kilka uwag o Synodzie Sandomierskim z 1570 r.
W 400 rocznicę Zgody Sandomierskiej

„...Na pewno Synod Sandom ierski pozostanie jednym  
z szczytowych m om entów historii Polski, ku zaw sty
dzeniu Europy...” — tak  pisał przed 60 laty  historyk 
wiedeński G. Loesche i sąd jego nie jest w historio
grafii bynajm niej odosobniony. W spółcześnie w tóru je 
tej ocenie głos znanego historyka polskiego, Janusza 
Tazbira, k tóry  utrzym uje, że „Zgoda Sandom ierska, 
choć wym uszona naciskiem  z zewnątrz, stanow iła je 
dnak piękny przykład  w zajem nej tolerancji, podzi
w iany w całej E uropie”. Także badania innych histo
ryków  polskich i obcych (O. Halecki, J .  Lehm ann,
K. J. Jorgensen, O. B artel i in.) w ykazały, że Synod 
w Sandom ierzu, którego reces znany jest pod nazwą 
Zgody Sandom ierskiej, należy bezsprzecznie do n a j
większych w ydarzeń w  dziejach polskiego i europej
skiego różnowierstwa. Tę niezwykłą sław ę i rozgłos 
zawdzięcza zjazd w  Sandom ierzu przede wszystkim  
Zgodzie Sandom ierskiej, k tóra w  ciągu ostatnich czte
rech stuleci sta ła  się symbolem dążeń ekum enicznych 
i unijnych polskich protestantów . Główną, cechą tego 
ak tu  jest duch uniw ersalizm u i irenizm u, k tóry  nadał 
polskiej reform acji swoiste oblicze. O dtąd do Zgody 
Sandom ierskiej — „arcydzieła ireanizm u” — naw ią
zywać będą wszystkie akcje zjednoczeniowe ew an- 
gelicyzmu polskiego aż do czasów najnowszych. N a
w et w  ponurych la tach okupacji hitlerow skiej, polscy 
działacze ewangeliccy, szukając wzoru przyszłego zje
dnoczonego Polskiego Kościoła Ewangelickiego w w ol
nej Polsce, odwoływali się do Zgody Sandom ierskiej. 
Te sam e ideały przyśw iecały pow staniu Polskiej Rady 
Ekum enicznej W 1945 r. i nadal ożyw iają jej działal
ność w  Polsce Ludowej.

Dlatego 400 rocznica Zgody Sandom ierskiej obchodzo
na w bieżącym roku m a również swój ak tualny  w y
dźwięk. Tym bardziej, że współczesny ruch ekum e
niczny jest kontynuacją uniw ersalistycznych i irenicz- 
nych dążeń, zapoczątkowanych na polskim  gruncie 
przez synod w Sandomierzu. Tak więc ideały Zgody 
Sandom ierskiej, dzięki ruchowi ekum enicznem u 
współczesnego chrześcijaństw a, w  naszych czasach 
powoli s ta ją  się rzeczywistością. O tych k ilku  uw a
gach w stępnych należy pam iętać przy om awianiu 
przebiegu i rezultatów  Synodu Sandom ierskiego z 
1570 r.

DĄŻENIA DO JEDNOŚCI 
POLSKICH PROTESTANTÓW PRZED 1570 R.

Dość wcześnie „...poznali rozm aitych w yznań ew an
gelicy — powiedział S. B. L inde w  1828 r. n a  in sta 
lacji generalnego konsystorza ewangelickiego — że 
im koniecznie m iędzy sobą potrzeba zgody i zjedno
czenia...”. Z jednej strony dążenia te  podsycała oba
wa przed odradzającym  się obozem katolickim , k tó ry  
pod w odzą bp. S. Hozjusza szykował się do generalnej 
rozpraw y z herezją, z drugiej zaś — chęć zabezpie
czenia obozu protestanckiego przed w pływ am i an ty 
tryn ita rzy  odrzucających naukę o Trójcy Świętej. 
Teoretyczne uzasadnienie swoich dążeń znajdow ali 
zwolennicy zjednoczenia w  pism ach A. F. M odrzew
skiego, a zwłaszcza u Jama Łaskiego, k tórem u p rzy 
świecała m yśl pow ołana do życia Narodowego Koś
cioła Ewangelickiego w  Polsce. Niechybnie dążeniom 
unijnym  sprzyjała także sy tuacja społeczno-politycz
na, w  szczególności sporna spraw a o jurysdykcję. Po 
raz pierw szy doszło do w spólnej akcji różnowierców 
polskich na sejm ie w  Piotrkow ie w  1555 r. Chcąc 
przeciw staw ić się stronnictw u katolickiem u, posło
wie ewangeliccy w ystąpili ze w spólnym  w yznaniem  
w iary  p.n. „Konfesja Panów  Posłów ”, uznanym  przez 
badaczy za pierwszą w dziejach Polski społeczną de
k larację o charakterze ewangelickim . Zgodnie z du
chem konferencji, p ro testanci dom agali się na sejm ie 
„abi wolno bilo sliachczie... chowacz kap lany  sobie,

które chcza, a kxienza biskupy aby ych nie nagabaly 
any ham owały sczire boże słowo powiedacz, wedle 
nyego sacram enta rozdawacz...”. Jednocześnie posło
wie prosili króla, aby „...consilium nacionale zlozicz 
mogli...”. Ostatecznie wspólna akcja stronnictw a pro
testanckiego zakończyła się pełnym sukcesem. Różno- 
w iercy uzyskali praw ne uznanie licznych swobód, 
które chroniły ich zbory przed atakam i katolików  i 
gw arantow ały  pokój wyznaniowy. W myśl postulatów  
szlachty, jurysdykcja duchowna nad świeckim i zosta
ła ponownie zawieszona, ponadto poseł M aciejowski 
zawiózł do Rzymu, na polecenie króla, żądanie zwo
łania soboru narodowego, kom unii pod dwiem a po
staciam i i zezwolenia na małżeństwo księży. Papież, 
oczywiście, n a  żadne z tych żądań nie w yraził zgody. 
Nie zraziło to bynajm niej protestantów . W dalszym 
ciągu kontynuow ano sta ran ia  o zjednoczenie obozu 
różnowierczego.
Najwięcej inicjatyw y w ykazała szlachta i duchow ień
stwo Kościoła Małopolskiego. Pierwsze kontak ty  zbo
rów  m ałopolskich z Jednotą Braci Czeskich sięgają 
1550 r. Ale w tym czasie ks. Feliks K rzyżak z M ało
polski „jeszcze nie dobrze rozum iał” Braci Czeskich. 
Dopiero 31 sierpnia 1555 r. na synodzie w  Koźminku, 
przedstawiciele Kościoła Małopolskiego i Jednoty  pod
pisali ak t unii. Podstaw ą dogm atyczną zjednoczenia 
była Konfesja Braci z 1538 r. i Apologia z 1538 r. W 
zakresie cerem onii tymczasowo pozostawiono zborom 
m ałopolskim swobodę i autonomię.
Nowego rozm achu nabrał ruch zjednoczeniowy po po
wrocie Jan a  Łaskiego do k ra ju  w  1556 r. Już z po
czątkiem 1557 r. zjaw ił się na synodzie w e W łodzi- 
sławiu, gdzie przedstaw ił nową koncepcję zjednocze
niową. Różniła się ona dość mocno od koncepcji, k tó 
rej hołdowali Bracia Czescy. Unii absorpcyjnej, po
legającej na m onolitycznej jedności, uniform izm ie i 
zupełnym organizacyjnym  zjednoczeniu przeciw sta
wił unię, polegająca na jedności w różnorodności, 
autonomii, braterstw ie i duchowej społeczności.

Zdaniem  polskiego reform atora „na ziemi królestwem  
Chrystusa Pana... są jego kościoły”. W spólnym fu n d a
m entem  tego Kościoła jest nauka apostolska, jedno z 
trzech znamion w yróżniających praw dziw y Kościół. W 
dyskusji na tem at doktryny kościelnej rozróżnia Ł as
ki to co pierw otne i nietykalne od tego co w tórne 
i zaliczane do adiafor. W dziele „K ształt i u stró j” 
pisał, że w kw estiach spornych, na tem at k tórych nie 
ma wiążącej opinii Pism a Świętego i bez których 
można być zbawionym „sąd nasz w inien być o tw ar
ty i każdy niech pozostanie przy swoim zdaniu”. Po
dobną myśl w yraził w spraw ach obrządków i cere
monii. W brew  stanow isku reprezentow anem u przez 
Jednote nie dążył Łaski do ujednolicenia form  ce
remonii. Jego zdaniem elastyczność w  te j spraw ie 
chroni chrześcijaństw o przed zrutynizow aniem  i „no
wym faryzeizm em ”. N ajchętniej opowiadał się za 
pewnym  rodzajem  „zgodnej różności”. Tylko w  ten 
sposób w ierni będą mogli pojąć, że religia nie polega 
na jednolitych form ach cerem onialnych, lecz na gor
liwości i praw dziw ej pobożności. O brządki i cere
monie są zmienne i należy je zm ieniać w  zależności 
od czasu i okoliczności. Zawsze jednak należy dbać 
o to. aby „zabobon i papieska bezbożność były odrzu
cone”. Toteż dotkliwym  ciosem dla realizacji idei eku
menicznej był zgon Łaskiego dnia 8 stycznia 1560 r. 
Tvm niemniej jego działalność na rzecz zjednoczenia 
nie była darem na. Słusznie też pisze jego biograf, 
prof. dr Oskar Bartel. że ..Łaski swoja działalnością 
ekum eniczną przygotował Zgodę Sandom ierską”.

Mimo napięć i trudności, które wzmogły się w śród 
różnowierców po 1560 r. p lan  unii kościołów pro tes
tanckich nie upadł. Co więcej, spraw a zjednoczenia
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ruchu różnowierczego i stworzenia ogólnopolskiego 
Kościoła reform acyjnego sta ła  się jednym  z k luczo
wych zagadnień reform acji w Polsce. Tym zaś tłu 
maczy się odnowienie unii koźmineckiej po 1561 r. 
między Kościołem M ałopolskim i Braćm i Czeskimi, 
a następnie podjęcie rozmów przez lu te ran  i Braci 
Czeskich na synodzie w  Poznaniu, w lutym  1570 r.

SYNOD W SANDOMIERZU W 1570 R.
I JEGO RECES

Po tygodniach żm udnych przygotowań dnia 3 kw iet
nia 1570 r. o godzinie 10 rano rozpoczął się w  S an
dom ierzu synod generalny z udziałem przedstaw icieli 
trzech w yznań protestanckich. Najliczniejszą grupę 
wśród uczestników zjazdu stanow ili małopolscy k a l
wini. Na czele szlachty m ałopolskiej przybyli S tan i
sław  Myszkowski, w ojew oda i starosta krakow ski, 
i P io tr Zborowski — wojewoda sandom ierski. Tow a
rzyszyli im duchowni małopolscy, księża: K. Trecy, 
J. Sylwiusz i in. L uteran ie wielkopolscy przysłali 
trzyosobową delegację w  składzie: St. Bniński, sędzia 
poznański, i księża: M ikołaj i Erazm Glicznerowie. 
Bracia Czescy oficjalnie nikogo nie wydelegowali, ale 
za pośrednictw em  ks. S. Turnowskiego, który przybył 
do Sandom ierza, prosili ks. J. Prażm owskiego z R a
dziejowa n a  K ujaw ach, aby występował w ich im ie
niu. W łaściwe obrady rozpoczęły się dnia 10 kw ietnia. 
Po usunięciu an ty tryn itarzy  z grona uczestników roz
poczęła się dyskusja nad konfesją przedstaw ioną przez 
M ałopolan. Przeciwko konfesji napisanej w  duchu 
nauki J. K alw ina i Braci Czeskich stanowczo w ypo
wiedzieli się obaj bracia Glicznerowie. Zam iast tego 
gorąco nam aw iali do przyjęcia niezmienionej K on
fesji A ugsburskiej. Na tym  tle doszło do ostrych starć 
m iędzy lu teranam i i m ałopolanam i. Spraw a w spól
nego w yznania u tknęła na m artw ym  punkcie. Mo
m entem  przełom owym  było przemówienie P. Zborow
skiego, k tóry  zaniepokojony takim  przebiegiem obrad 
apelował, aby obie strony  w  „obliczu czynnych n ie 
przyjaciół dla dobra kościoła... m iały się uprzeym ie 
ku zgodzie a miłości zobopolney...” W zburzony i roz
czarow any mówca naw et nie ukończył swej mowy,
albowiem ....łzy rzewne s! p  wylawszy, mowie jego
koniec uczyniły”. Łez swoich nie mógł też pow strzy
mać wojewoda krakow ski, który — jak  zanotował 
współczesny kron ikarz — „...dobrze mu płakać po
mógł”.

W odpowiedzi na apel Zborowskiego bracia Gliczne
rowie oświadczyli, że nie żadaia przyjęcia Konfesji 
A ugsburskiej jako wspólnego wvznania, jedynie p ro 
szą. aby w przyszłości ..insza polska konfesja spisana 
została od wszystkich soolnie”. Zam iast konfesji na 
dowód porozum ienia uchwalono ułożenie wspólnego 
recesu w „rzeczach tyczących się Sakram entów ”.
Tak więc, w  Sandom ierzu zgoda miedzy trzem a w y
znaniam i nastaoiła nie na podstaw ie wspólnego w yz
nania w iary , ale recesu. k tó ry  jako Zgoda Sandom ier
ska (Consensus Sendom iriensisl p rzv ie tv  został przez 
svnod dnia 14 kw ietnia 1570 r. Zgodnie z postanow ie
niam i recesn ka*de w vznanie zachowało swoja w łasną 
konfesje. Aby ułatw ić luteranom  z W ielkopolski pod
pisanie aktu. uczestnicy zjazdu stwierdzili, że nie zna

leziono „niczego ani w  K onfesji Małopolan, ani też 
Braci Czeskich, co by się nie zgadzało z p raw ow ier- 
nością i czystym Słowem Bożym”.
Co się tyczy nauki O Sakram encie O łtarza, to pośw ię
cono jej najw ięcej miejsca. W tym  punkcie nauki sy
gnatariusze „Zgody” zgodzili się „wyznawać i w ie
rzyć, że w  Wieczerzy P ańskiej Ciało i K rew  P ana  n a 
szego istotnie jest przystępującym  podaw ana i udzie
lana, ponieważ znaki łączą się z istotą rzeczy i nie 
są wcale czczymi znakam i, według natu ry  sak ram en
tów ”. Na życzenie Glicznerów wprowadzono do tek s
tu  Zgody także artyku ł z K onfesji Saskiej z 1551 r. 
W ten sposób zobowiązali się sygnatariusze recesu 
respektow ać główne założenia doktrynalne trzech w y
znań protestanckich, k tóre uczestniczyły w synodzie, 
a w  stosunkach w zajem nych przestrzegać zasad to le
rancji.
Uczestnicy zjazdu, zdając sobie spraw ę z niew ystar- 
czalności „Zgody”, w skazyw ali na konieczność opra
cowania wspólnego w yznania dla w szystkich w yznań 
ewangelickich. Ponadto uchw alili um acniać porozu
m ienie „...przez słuchanie Słowa Bożego i używanie 
Sakram entów  tak  w jednych, jak  i w  drugich zbo
rach ”.
W sumie Zgoda Sandom ierska była w XVI w ieku 
pierwszą próbą przezwyciężenia rozbicia w yznanio
wego wśród różniowierców na ziemiach polskich. Ce
lem Zgody nie była unia doktrynalna, ale federacja, 
b ra te rsk ie  zjednoczenie protestantów . Aby zadowolić 
wszystkich członków synodu, zestawiono obok siebie 
dwa ujęcia nauki o Sakram encie O łtarza, luźno łą 
cząc je ze sobą. P ierw sza część nosi piętno kalw ińskie, 
druga lu te rańsk ie i pochodzi z K onfesji Saskiej z 
1551 r. Rozbieżności w  zakresie nauki m iała dopiero 
usunąć w spólna konfesja, uchw alona przez wspólny 
synod, k tóry  jednak nigdy nie został zwołany. D la
tego Zgoda była „czymś niepełnym  i tym czasowym ”, 
po prostu  recesem, tj. podsum owaniem  obrad synodu 
generalnego trzech w yznań protestanckich. Jej zna
czenie jest dw ojakie:
1. w  zakresie życia religijno-kościelnego była uzna

niem praw ow ierności trzech w yznań p ro testanc
kich i próbą złagodzenia rozbieżności w  nauce o 
Kom unii Świętej;

2. pod względem politycznym próbą zjednoczenia 
obozu różnowierczego pod naciskiem obozu k a to 
lickiego i Kościoła mniejszego.

0  popularności Zgodv w późniejszych czasach św iad
czy fakt, że była także wzorem i natchnieniem  dla 
europejskich zwolenników idei zjednoczenia wyznań. 
W Polsce stała się natom iast ..kamieniem w ęgielnym ” 
w szystkich dążeń ironicznych i ekum enicznych w  cią
gu ostatnich czterech stuleci. Do tych tradycji w inien 
..nawiązać nasz współczesny ruch ekum eniczny w  k ra 
ju  i natchnąć go duchem serdecznego irenizm u, szla
chetnego uniw ersalizm u i głębokiego patriotyzm u. 
W tedy reform acja na ziemiach naszych nie będzie je 
dno tragicznym  fragm entem  przeszłości, ale z m a rt
wych pow stająca rzeczywistością”. W imię tak  poje+ej 
idei ekum enicznej „w arto sie jednoczyć, aby z w ięk
sza. mocą dawać świadectwo o Ukrzyżowanym
1 Zm artw ychw stałym , aby lepiej służyć ludziom...” w 
dzisiejszym świecie.

Ankieta o modlitwie
M odlitwa jest uw ażana za jedną z głównych dziedzin „życia 
duchowego” wierzącego chrześcijanina. Znam y katechizmowe 
odpowiedzi na pytania, co to jest m odlitwa. Jednocześnie 
zdajem y sobie sprawę, że te odpowiedzi nie w yczerpują za
gadnienia, wielu zaś sądzi, że niewiele dają współczesnemu 
człowiekowi. Czy tak  jest rzeczywiście? Pozostawiając to 
pytanie otw arte, przyjm ujem y za pewnik tylko  to: wielu lu 
dzi w ierzących,a jednocześnie m yślących na tem at tego w 
co i jak  w ierzą, przeżywa w yraźny kryzys modlitwy.
W naszym  zespole redakcyjnym  powstała i dojrzała myśl o 
tym , aby pomóc prawdopodobnie wielu (brak nam  danych 
statystycznych) ludziom w poszukiwaniu autentycznej, w łas
nej m odlitwy. Doświadczenia, m yśli i przeżycia jednych m o

gą pomóc innym . Stąd pow stał p ro jek t zam kniętej ankiety, 
skierow anej do ściśle określonych osób, k tóre  według wszel
kiego praw dopodobieństw a m odlą się i czynią to świadomie. 
W ybieraliśm y osoby różnych wyznań dla zyskania możliwie 
bogatego m ateria łu  refleksji zrodzonych na gruncie różnych 
trad y c ji chrześcijańskich, ale odpowiedzi są anonimowe, po
nieważ chcieliśm y stworzyć w arunki możliwie najw iększej 
swobody szczerego w ypow iadania się.
Ciekawsze wypowiedzi lub  ich fragm enty  będziemy druko
wać począwszy od n a j b l i ż s z e g o  (lutowego) num eru. 
Następnie spróbujem y całą ankietę podsumować, aby z 
otrzym anych odpowiedzi wysnuć ogólniejsze wnioski, k tó 
re  m ogłyby naszym Czytelnikom posłużyć w ich indyw idual
nych poszukiw aniach prawdziwego w yrazu w łasnej m o
dlitwy.
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WOJCIECH WRZOS

Sobór zawiedzionych nadziei
Dla uniknięcia nieporozumień 
należy na samym wstępie za
znaczyć, że nie chodzi mi, jak 
Stanisławowi Markiewiczowi, o 
ostatni sobór Kościoła rzyms
kiego. Ocena Vaticanum secun- 
dum jest niezwykle trudna, bo 
dotąd brak dostatecznej pers
pektywy czasowej dla oceny is
totnego dorobku debat i uchwał 
soborowych. Toteż książka Mar
kiewicza, jakkolwiek ciekawa, 
choć zawierająca pewne nieści
słości i niedociągnięcia, nie mo
że dać obiektywnej oceny os
tatniego soboru.
Chodzi tu o inny sobór, który 
swoim niezdecydowaniem przy
czynił się w walnej mierze do 
powstania... Reformacji. Mam 
na myśli V Sobór Lateraneński 
(1512—1517), od którego minę
ło już ponad 450 lat. Niemniej 
warto mu się przyjrzeć nieco 
bliżej, aby lepiej poznać oko
liczności, w jakich doszło do ro
złamu, który był procesem his
torycznie uwarunkowanym w 
łonie Kościoła zachodniego.
Najistotniejszym zadaniem tego 
soboru miała być reforma Koś
cioła, jakkolwiek do jego zwo
łania doszło na skutek powi
kłań, wynikłych z polityki pa
pieża Juliusza II. Po śmierci 
Piusa III, który siedział na stol
cu Piotrowym tylko 26 dni, nie 
bez symonii i przekupstwa, 
szczególnie kardynałów hisz
pańskich, papieżem wybrany 
został Juliusz II. Jedną z przed
wyborczych jego obietnic było 
zwołanie w ciągu najbliższych 
lat soboru, w celu przeprowa
dzenia niezbędnych reform w 
Kościele. Istotnym jednakże ce
lem polityki kościelnej nowo 
obranego papieża nie była re
forma Kościoła, lecz rekonstru
kcja państwa kościelnego, które 
niemal całkowicie stało się do
meną wpływów rodu Borgiów. 
Państwo kościelne miało być 
ostoją wolności i niezależności 
papieża. Część państwa dostała 
się pod wpływ Wenecji. Prag
nąc złamać potęgę weneckiej 
republiki miejskiej i skłonić ją 
do oddania zabranej części pań
stwa kościelnego, papież zawie

ra w Camrai (1509) „Ligę” z 
Maksymilianem I austriackim i 
z Ludwikiem XII francuskim. 
Po pokonaniu Wenecji, teraz 
dla złamania wpływów francus
kich we Włoszech, Juliusz II 
zawiera „świętą ligę” właśnie z 
Wenecjanami oraz z Ferdynan
dem hiszpańskim i Henrykiem 
VIII angielskim. „Święta liga” 
była, oczywiście, skierowana 
przeciwko Francji, dotychcza
sowemu sojusznikowi papieża.
Takie posunięcia polityczne 
musiały we Francji wywołać 
nieprzyjazne papieżowi uczu
cia. Narodowy synod francuski, 
zwołany w 1510 do Toure, oś
wiadcza — zapewne pod nacis
kiem tronu — że papież nie 
może prowadzić wojny z wład
cą, który nie jest poddanym 
stolicy apostolskiej, albowiem 
mogłoby to wywołać powszech
ne wypowiedzenie papieżowi 
posłuszeństwa. Dziewięciu kar
dynałów kurialnych staje po 
stronie francuskiej. Powołując 
się na dekret „Freąuens” sobo
ru w Konstancji — który usta
lał postulat regularnego zwoły
wania soborów powszechnych 
w celu przeprowadzania bieżą
cych reform — zwołują sobór 
powszechny do Pizy.
Jakkolwiek sobór został popar
ty przez Maksymiliana austria
ckiego, nie cieszył się popular
nością i był słabo obesłany. Po 
przeniesieniu do Asti, a następ
nie do Lyonu, niebawem roz
wiązał się, a rebelizujący kar
dynałowie powrócili do Rzymu, 
obiecawszy papieżowi posłu
szeństwo.
Juliusz II, chcąc nie chcąc, mu
siał teraz zwołać sobór. Wyzna
czył Rzym, dzień 19 kwietnia 
1512 r. Obrady odbywały się w 
bazylice lateraneńskiej. I ten 
sobór był zrazu słabo obesłany: 
brało w nim udział nie więcej 
niż sto osób. Wielkim sukcesem 
Juliusza II było natomiast po
zyskanie dla soboru Maksymi
liana austriackiego a później 
nawet króla francuskiego. Sa
memu papieżowi nie było dane 
kierować soborem, bowiem nie
bawem umarł,

Następca Juliusza II na tronie 
papieskim, Leon X Medici 
(1513—1521), podobnie jak po
przednik, nie palił się do re
form, jakkolwiek i z jego wy
borem były wiązane nadzieje 
naprawy Kościoła. Dwaj mnisi, 
Giustaniani i Quirini, w dniu 
intronizacji wręczyli nowemu 
papieżowi memoriał dotyczący 
reform kościelnych. W opraco
waniu memoriału brał udział 
również Contarini, który póź
niej, na soborze Trydenckim, 
stanął wyraźnie w grupie refor- 
mistów.
Rozmiłowanemu w sztuce Re
nesansu i oddanemu uciechom 
życia papieżowi nie po myśli 
były jakiekolwiek reformy Koś
cioła. Nie bardzo też chciało mu 
się uaktywniać akcję misyjną 
w niedawno odkrytej Ameryce 
oraz nawiązać łączność z pra
wosławiem, o czym mówili re- 
formiści. Toteż obrady soboru 
przebiegały tak, że co światłej- 
si stracili nadzieję na reformę 
Kościoła. Sobór postarał się 
przede wszystkim o to, by os
tatecznie zniweczyć resztki da
wniejszych tendencji koncyliar- 
nych i wydźwignąć autorytet 
papieża. Unieważniono uchwa
ły Soboru Bazylejskiego i prag
matyczne sankcje synodu w 
Bourges, propagujące idee kon- 
cyliarne i postulaty gallikańs- 
kie. Z całym naciskiem nato
miast została przypomniana 
bulla Bonifacego VIII „Unam 
sanctam”, stwierdzająca, że do 
zbawienia konieczne jest bez
względne podporządkowanie się 
władzy papieskiej.
Sprawami nauki sobór zajmo
wał się niewiele. Uchwały jego 
były w pierwszym rzędzie wy
mierzone przeciwko wpływom 
włoskiego humanizmu, wyraź
nie propagującego tendencje 
neoplatońskiej filozofii żydow
sko-arabskiej. Żyjący w XII 
wieku arabski filozof Averroes 
mówił o jedności duszy ludz
kiej i o jej śmiertelności, a po
nadto o tzw. podwójnej praw
dzie. Sobór na ósmej sesji wy
stąpił przeciwko „neoarystoteli- 
kom”, ustalając naukę tomis- 
tyczną o nieśmiertelności du
szy, będącej „formą” ciała.
Sobór powziął wprawdzie pew
ne uchwały zmierzające do re
form kościelnych, ale nie uczy
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nił zgoła nic, aby wprowadzić 
je w życie. Z całą energią na
tomiast zabrał się do cenzury: 
odtąd wolno było drukować 
dzieła, zajmujące się nauką 
kościelną, tylko po uzyskaniu 
biskupiego imprimatur. Nad 
symonią i przekupstwem, nad 
gromadzeniem urzędów i dóbr 
kościelnych, nad rozwiązłością 
życia duchowieństwa — sobór 
nie debatował.
O tym zaś, jak żywe były w 
ówczesnym Kościele tendencje 
reformistyczne świadczy orę

dzie Ferdynanda hiszpańskiego, 
doręczone synodowi w Bourges 
w 1511 r. przez biskupów hisz
pańskich pod przewodnictwem 
arcybiskupa Ximenesa z Tole
do. Orędzie domagało się z ca
łym naciskiem „reformy gło
wy” Kościoła, albowiem sąd wi
nien rozpocząć się od domu Bo
żego (I Ptr. 4:17). Dalej, doma
gano się — w myśl postano
wień bazylejskich — przekształ
cenia kurii rzymskiej. To ostat
nie — jak widać — jest już sta
rą bolączką, która właściwie

trwa do dzisiaj. Nie dziw, że 
ani papież, ani kuria rzymska 
nie kwapili się do takich re
form. Piąty sobór w Lateranie 
zakończony został 16 marca 
1517 r. proklamacją autorytetu 
papieskiego.
Pół roku później, w niemieckiej 
Wittenberdze, nikomu nieznany 
mnich augustiański swoimi te
zami przeciwko odpustom i in
nym nadużyciom kościelnym 
wywoła burzę, która wstrząś
nie posadami zmurszałego Koś
cioła.

D L A  N I E T E O L O G Ó W

Pomazaniec
Prostego pochodzenia tułacz, który skończył hańbiącą śmiercią, jest dla 
nas Chrystusem, to znaczy Pomazańcem we właściwym sensie, prawdzi
wym królem, kapłanem i prorokiem. Jedyną możliwą interpretacją osoby 
Jezusa z Nazaretu jest uznanie tego, że Bóg stał się w Nim człowiekiem. 
Bóg dokonał c u d u ,  aby umożliwić nam wyjście z błędnego koła katastrof, 
zbrodni, beznadziejności. Dzięki temu możemy Go poznać, widzieć i kochać.

Ten, którego osoba ma dla nas, 
chrześcijan, tak wielkie znacze
nie był w czasie opisywanym 
przez Ewangelie człowiekiem 
jak inni. Funkcjonariusze rzym
scy tamtych czasów mogliby w 
taki, na przykład, sposób wy
pełnić jego ankietę personalną: 
Imię — Jezus, imiona rodziców
— Józef i Maria, data i miejsce 
urodzenia — rok 749 od założe
nia Miasta (Rzymu), zawód — 
cieśla (a jak uważają niektórzy
— najemny robotnik rolny), po
tem — wędrowny prorok. Moż
na by jeszcze dodać: na wnio
sek sanhedrynu żydowskiego i 
na rozkaz gubernatora cesar
skiego Poncjusza Piłata skazany 
na śmierć przez ukrzyżowanie. 
Taki to, prostego pochodzenia 
człowiek, tułacz który skończył 
hańbiącą śmiercią, jest dla nas, 
wierzących chrześcijan, Chrys
tusem.
Co znaczy to określenie? Chrys
tus (słowo pochodzenia greckie
go) i Mesjasz (pochodzenie he
brajskie) oznacza to samo: Po
mazaniec, ten, który został na
maszczony. Izraelici mieli zwy
czaj namaszczania królów, ka
płanów i proroków aromatycz
nym olejkiem. Rytuał taki miał 
oznaczać, że zostali oni poświę
ceni Bogu i otrzymali Ducha

Świętego, aby wykonywać swo
je zadania. Działali „z łaski Bo
ga”, a nie z własnego wyboru. 
Dlatego nie powinni byli dążyć 
do zaspokajania własnych ambi
cji, lecz służyć sprawie Bożej. 
W Starym Testamencie widzi
any cały poczet takich ludzi. Ża
den z nich jednak, nawet Da
wid, Salomon, Eliasz, czy Iza
jasz, nie potrafił bez zarzutu 
wywiązać się ze swego zada
nia. Żaden z nich nie był bo
wiem tym właściwym Poma
zańcem ; j edynie zapowiadali 
przyjście prawdziwego króla, 
kapłana i proroka.
Uczniowie najpierw wyczuwa
jąc, a potem dostrzegając w Je
zusie kogoś więcej niż przecięt
nego człowieka i wędrownego 
proroka, w końcu nabrali nie
złomnego przekonania, że jest 
Synem Bożym. Kiedy Jezus 
wzywa ich, aby szli za Nim, od
powiadają bez wahania. „Czy z 
Nazaretu może być coś dobre
go?” — pyta z nutą ironii Na- 
tanael, dopóki nie ujrzy na 
własne oczy Nazaretańczyka 
(Jan 1:46). Działa więc na nich 
coś, z czego nie zdają sobie 
sprawy, ale co zmusza ich do 
podjęcia decyzji. Po pewnym 
czasie, spowokowany przez Je
zusa, Szymon Piotr for

mułuje niezwykłe, pełne zna
czenia zdanie: „Tyś jest Chrys
tus, Syn Boga żywego” (Mat. 
16:16). Możliwe, że Szymon, 
prawowierny Izraelita, formu
łując to zdanie, przestraszył się 
własnych słów. My dzisiaj po
wtarzamy te same słowa bez 
żadnego wrażenia, bardzo czę
sto są one puste, bez treści. 
Wtedy, w okolicach Cezarei Fi
lipa, zostały wypowiedziane po 
raz pierwszy. Były odkryciem. 
Szymon mógł przestraszyć się 
własnych słów, bo musiały one 
zabrzmieć w jego uszach jak 
bluźnierstwo. Zrozumiały jest 
więc nakaz zachowania tajem
nicy. Przecież właśnie t o zda
nie, potraktowane jako bluź
nierstwo, stało się później głów
nym punktem aktu oskarżenia 
przeciw Jezusowi i przyczyną 
Jego śmierci (Mat. 26:63). Wy
znanie Szymona musiało jeszcze 
dojrzeć, okrzepnąć, być podda
ne próbie ognia (p. Mat. 16:21- 
23, 26:14-16, Mk. 14:50, Mat. 
26:69-75, Mk. 16:11-13 i in.), 
zanim stało się niezłomnym 
przekonaniem, sformułowanym 
przez „wątpiącego” Tomasza: 
„Pan mój i Bóg mój”. To prze
konanie jest jedyną możliwą 
interpretacją osoby Jezusa. Je
żeli nie chcemy traktować Je
zusa jako szaleńca albo oszusta, 
a Jego uczniów jako kłamców 
i fałszerzy, musimy taką inter
pretację przyjąć, co nie znaczy, 
że mamy przyjąć bezkrytycznie, 
„na wiarę”. Przeciwnie, powin
niśmy do tej prawdy dochodzić 
stopniowo, drogą wskazaną nam 
w człowieczeństwie Jezusa, 
przez osobiste przeżycie, aby 
stawała się coraz bardziej naszą 
własnością. Wiara w Jezusa ja
ko Chrystusa, Syna Bożego, jest
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konkluzją, jest punktem dojścia 
i — z kolei — punktem wyjścia 
do zrozumienia i przyjęcia in
nych prawd zawartych w 
Ewangelii.
Jezus, o którym mówią Ewan
gelie, jest prawdziwym czło
wiekiem. „Wszelki duch, który 
wyznaje, że Jezus przyszedł w 
c i e l e ,  z Boga jest. Wszelki zaś 
duch, który n ie  w y z n a j e ,  
że Jezus przyszedł w ciele, nie 
jest z Boga” (I Jan 4:2-3). W 
Jezusie-c z ł o w i e k u  rozpoz
nali uczniowie prawdziwego 
Pomazańca, króla, kapłana i 
proroka, zapowiedzianego przez 
proroków i pisma Starego Tes
tamentu. Rozpoznali w Nim Sy
na Bożego. W Jezusie-człowie- 
ku jest obecny sam Bóg. „Każ
dy, kto podaje w wątpliwość 
Syna, nie ma i Ojca, kto wyz
naje Syna, ma i Ojca” (I Jan 
2:23). Takie stwierdzenie prze
wyższa ludzki rozum, kłóci się 
ze zdrowym rozsądkiem. W ja
ki sposób Bóg mógł stać się 
człowiekiem? Czy wobec tego 
można mówić o dwu „Bogach”, 
z których jeden jest Ojcem, a 
drugi Synem? Pogaństwo mówi 
o wielu boskich bytach, nato
miast Biblia mówi o Bogu jedy
nym.
Mamy ochotę jeszcze inaczej 
wyjaśnić tę dwoistość. Jezus 
jest człowiekiem wyjątkowo 
uzdolnionym, który osiągnął

niemal boską doskonałość; na
zywano Go „Synem Bożym”, 
bo wzniósł się na nieosiągalne 
wyżyny moralne i duchowe; 
jest religijnym „nadezłowie- 
kiem”, który nam pokazuje 
drogę ku szczytom; hebrajskie 
wyrażenie „Syn Boży”, podob
nie jak inne wyrażenia biblij
ne (na przykład „synowie gro
mu” — Jan i Jakub) miałoby 
być tylko odległą analogią mo
ralną.
Trzeba jednak lojalnie stwier
dzić, że nie o tym mówią Ewan
gelie. Gdyby było tak, jak po
wiedziano wyżej, to nie wiado
mo byłoby, dlaczego Jezus zo
stał oskarżony o bluźnierstwo i 
za nie skazany. Świadectwo bi
blijne jest jasne. W osobie Je
zusa z Nazaretu Bóg stał się 
człowiekiem.
Ludzkość daremnie zmaga się 
ze swymi konfliktami, ze swą 
nędzą. Ludzie są niezdolni do 
osiągnięcia doskonałości, a „ide
alny nadczłowiek” jest uroje
niem, które zrodziło się z bez
nadziei. Im niżej ludzie upada
ją, tym bardziej marzą o wznie
sieniu się na wyżyny. Serca na
pełnia niepokój i lęk, którego 
rozproszyć nie może nawet naj
bardziej demonstrowana obo
jętność. Ludzie gorączkowo 
szukają sensu bytu, wielu zre
zygnowanych wegetuje bez 
żadnego celu. Nie ma wyjścia

z błędnego koła, ludzie nie uj
rzą jasnej drogi, światem 
wstrząsać będą katastrofy, ciąg- 
gle plamić go będą nowe zbrod
nie. Jedynym sposobem przer
wania błędnego koła jest cud.  
Tego cudu Bóg dokonał; 
wyszedł ze swego nieprze
niknionego Bytu i przybył 
do nas w osobie czło
wieka nam podobnego. W ten 
sposób całkowicie zrównał się 
z nami, ofiarował się nam, da
jąc swego Syna. „Musiał we 
wszystkim upodobnić się do 
braci”. „Mając tedy tak wielkie
go arcykapłana, który przeszedł 
przez niebiosa, Jezusa, Syna 
Bożego, trzymajmy się mocno 
wyznania” (Hebr. 2:17; 4:14). 
Bóg żywy nie jest bezbarwną, 
abstrakcyjną ideą. Nie wiemy 
jednak o Nim nic, dopóki On 
sam nie uchyli zasłony: pozo
stając nieprzenikniony — po
zwoli przeniknąć w głąb swojej 
istoty, pozostając niepoznawalny 
— da się poznać. To właśnie 
uczynił Bóg — wyszedł nam na
przeciw w taki sposób, że mo
żemy Go poznać, widzieć i ko
chać.
Jezus Chrystus, jednorodzony 
Syn Boga, ukazuje nam, kim 
jest prawdziwy Bóg, ukazuje 
nam całe Jego bogactwo, wew
nętrzną jedność i wieczną mi
łość.

B. Tr.

MICHAŁ ZBÓRSKI

Oscar
Cullmann

Wśród przedstawicieli kierun
ku eschatologicznego we współ
czesnej teologii chrześcijańskiej 
(m. in. K. L. Schmidt, A. 
Schweitzer) wyjątkowe miej
sce zajmuje Oscar Cullmann. 
W ramach eschatologizmu jest 
on inicjatorem nurtu, którego 
celem jest tłumaczenie i wy
jaśnianie „historii zbawienia”. 
Oscar Cullmann urodził się 
25 II 1902 r. w Strasburgu. W 
1930 r. został licencjatem teo
logii a w 1945 r. doktoryzował 
się. W latach 1926-30 był dy
rektorem Thomasstift w Stras
burgu. Tamże w 1930 r. rozpo
czął wykłady z zakresu teologii 
Nowego Testamentu i (od 1936) 
historii wczesnego Kościoła. Od 
1938 r. jest profesorem na wy
dziale teologicznym Uniwersy
tetu Bazylejskiego (Nowy Tes
tament, historia prachrześci- 
jaństwa), a od 1949 r. prowa-

dził wykłady zagadnień nowo- 
testamentowych i historii Ko
ścioła w Ecole Pratique des 
Hautes Etudes i na Sorbonie 
(od 1953). Równolegle (od 1951 
r.) pracuje na paryskim Facul- 
te Librę de Theologie Protes- 
tante. Od r. 1942 jest przeło
żonym znanej bursy studenc
kiej w Bazylei — Theologi
sches Alumneum. W latach 
1962-65 prof. Cullmann był 
stałym obserwatorem Vatica
num II.
Największym wkładem Cull- 
manna do teologii są jego pra
ce 1 z dziedziny egzegezy i his
torii Nowego Testamentu, 
łącznie z historią starożytną 
(okres hellenistyczny) i pierw
szych wieków chrześcijaństwa. 
Jest także autorytetem i znaw
cą historii Kościoła średnio
wiecznego. Jak w teologii sy
stematycznej cytowane są naj-
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częściej nazwiska Bartha, 
Brunnera, Tillicha lub innego 
z „wielkich”, tak w zakresie 
wiedzy nowotestamentowej i 
historii prachrześcijaństwa 
bardzo często wymienia się 
Cullmanna. Jego publikacje, 
znane w Europie i Ameryce, 
doczekały się już przekładów 
na kilka języków.
Książka Christus und die Zeit 
(1946) była tym dziełem Cull
manna, które zwróciło po
wszechną uwagę na osobę au
tora. Mówiąc najogólniej, w tej 
pracy Cullmann zajmuje się 
eschatologicznym charakterem 
zbawienia. Już tu, w odniesie
niu do zbawienia człowieka, 
używa swego słynnego zwrotu 
„schon erfüllt noch nicht vol
lendet”, już się stało (lecz) 
jeszcze się nie dopełniło. Zda
niem Cullmanna istnieje ciągłe 
napięcie między „schon” (już) 
naszego pojednania z Bogiem 
przez Chrystusa, a „noch nicht” 
(jeszcze nie) naszego zbawie
nia. Tę myśl będzie powtarzał 
i rozwijał w innych swoich 
pracach, zwłaszcza w Heil als 
Geschichte (1965). 
Heilsgeschichte 2 łączy się z hi
storią (Geschichte) dzięki temu, 
że „istotnie zachodzi między 
nimi zjawisko następstwa po
wiązanych ze sobą, w pewnym 
sensie, wydarzeń”. Heilsgeschi- 
chte nie dzieje się obok Ge
schichte, „lecz łączy się z nią 
(historią) i w tym sensie do niej 
należy”. Jednocześnie należy 
jednak rozróżniać Geschichte 
(historię) od Heilsgeschichte. 
Wydarzenia, zachodzące w ob
rębie tej ostatniej, występują 
wprawdzie w porządku chrono
logicznym, lecz nie bez przerw, 
przeskoków i luk. Współzależ
ności tych wydarzeń nie da się 
wytłumaczyć w kategoriach hi
storycznych lub historyczno- 
filozoficznych, lecz jedynie na 
gruncie ciągle rozwijającego się 
objawienia Bożego. Na gruncie 
objawienia rozwija się Bo
ży plan zbawienia, plan do
tyczący całej ludzkości, lecz 
realizowany zaledwie przez jej 
znikomą mniejszość. Punktem 
kulminacyjnym Heilsgeschich- 
te, i jednocześnie jej summą, 
jest życie, śmierć i zmartwych
wstanie Jezusa. W tym zamy
ka się objawienie Bożego planu 
zbawienia, chociaż Heilsgeschi- 
chte — jako dalsze rozwinięcie

wydarzenia Chrystusowego 
(Christusgeschehen) — trwa, 
rozwijając się „ruchem fali
stym”. 3
Oscar Cullmann należy do 
tych nielicznych teologów pro
testanckich, których prace wy
dane zostały po polsku. W nie
wielkiej książce Cullmanna 
Zarys historii ksiąg Nowego 
Testamentu, znajdujemy wy
wody na temat eschatologii, a 
w jej ramach — zbawczego 
dzieła Chrystusa (Heilsgeschi- 
chte). „...Królestwo jest j u ż 
rozpoczęte przez przyjście Je
zusa Chrystusa, lecz j e s z c z e  
n i e  jest w pełni ujawnione, 
jakie ono będzie przez Jego 
przyjście u końca czasów. Wier
ni uważają, że znajdują się w 
czasie pośrednim pomiędzy tym 
»już« i tym »jeszcze nie«. Są 
oni już (i świat razem z nimi) 
pod* panowaniem Chrystusa, 
lecz oczekują jeszcze Jego 
chwalebnego królestwa (...) 
Centralny punkt Bożych dzie
jów już został osiągnięty przez 
antycypację w Jezusie Chrys
tusie (M. Rissi). W ten sposób 
czasy obecne są już czasami 
końcowymi, chociaż ich zakoń
czenie należy jeszcze do przy
szłości (...). Królestwo Boże nie 
jest już tylko przyszłe, lecz jest 
jednocześnie przyszłe i teraź
niejsze^..) Plan Boży zrealizo
wał się już,realizuje się i bę
dzie się realizował według spe
cjalnej linii historycznej, wy
branej przez Boga, która od po
czątku do końca toczy się w ra
mach ogólnej historii (...) Cho
ciaż dzieje zbawienia wypełniły 
się w Chrystusie, toczą się one 
dalej i rozwijają się w czasie 
obecnym aż do końca, w spo
sób często tajemniczy i po linii 
krzywej (...) Dzięki wierze 
człowiek Nowego Testamentu 
włącza swe indywidualne ist
nienie w te dzieje, w określo
nym momencie i miejscu, tam 
gdzie się znajduje. Przez nasze 
naturalne urodzenie bierzemy 
udział w dziejach naszej rodzi
ny, naszego narodu i świata. 
»Wierzyć« w Nowy Testamen
cie znaczy tyle, co włączyć się, 
pa mocy aktu wiary, która jest 
»nowym narodzeniem«, do tych 
•szczególnych dziejów zbawie
nia, których Chrystus jest 
szczytem i sensem” 4.
Pracą Christus und die Zeit 
Cullmann zwrócił na siebie

uwagę świata teologicznego; 
natomiast dzięki swemu — 
chyba najdonioślejszemu — 
dziełu Christologie des Neuen 
Testaments (1957) stał się jesz
cze bardziej znany i ceniony.
W teologii swej Cullmann po
sługuje się metodą filologicz- 
no-historyczną, stosując ją 
również w chrystologii. Należy 
do zdecydowanych przeciwni
ków teologii egzystencjalistycz- 
nej R. Bultmanna i krytykuje 
jego koncepcję „demityzacji 
zwiastowania nowotestamento- 
wego”. Powiada on: „istotne 
dla chrystologii nowotestamen
towej jest to, że Chrystus od 
stworzenia złączył się z histo
rią objawienia i zbawienia. Nie 
ma historii zbawienia bez chry
stologii i nie ma chrystologii, 
która rozwijałaby się poza cza
sem. Nie jest ona nauką o na
turze, lecz o czymś „dziejącym 
się” (niem. Geschehen).
W poszczególnych rozdziałach 
swojego kompendium, Cull
mann analizuje treść, znacze
nie i zasięg określeń, tytułów i 
dystynkcji Jezusa Chrystusa: 
prorok, arcykapłan, pośrednik, 
sługa Pana, baranek Boży, Me
sjasz, syn Dawida, Syn Czło
wieczy, sędzia, Duch Święty, 
Pan (kyrios), Zbawiciel, król, 
Logos, Syn Boży i Bóg. Linia 
rozważań przebiega zawile od 
ziemskiej egzystencji Jezusa 
Chrystusa do wydarzeń escha
tologicznych, od teraźniejszości 
do preegzystencji. Według Cull
manna 8 wiersz z 13 rozdz. 
Hebr. („Jezus Chrystus wczoraj 
i dziś, ten sam i na wieki”) 
„jest chronologią, która cha
rakteryzuje całą chrystologię 
nowotestamentową”.
Wśród prac mniejszych rozmia
rami, lecz nie wagą porusza
nych zagadnień, znajduje się o- 
koło 100-stronicowa książka eg- 
zegetyczno'historyczna Państwo 
w Nowym Testamencie5, w któ
rej dochodzi do głosu Cull- 
mann-etyk. Na przykładzie 
wypowiedzi Jezusa Chrystusa, 
ap. Pawła i Jana w Apokalipsie 
tłumaczy, na czym polegać ma 
stosunek chrześcijan do pań
stwa. Zdaniem profesora ocze
kiwanie rychłego końca dzie
jów nie jest niczym nowym dla 
chrześcijan, ponieważ było ono 
już elementem charakterystycz
nym dla nadziei judaistycznej. 
„Nowym elementem jest to —
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powiada Cullmann — że nadzie
ja łączy się z wiarą w rychłe 
nastanie przyszłości, oraz to, że 
czasy ostateczne już się zaczę
ły. Charakterystyczne napięcie 
między teraźniejszością i przy
szłością jest n o w y m ,  które 
nastało wraz z Jezusem. W 
przeciwnym razie znajdowali
byśmy się jeszcze w obrębie 
żydostwa”.
W wykładzie o stosunku chrze
ścijan do państwa Cullmann pi
sze, iż prawdziwe państwo 
chrześcijan — „politeuma” — 
znajduje się w niebie, zgodnie 
ze słowem Pawłowym do Fili- 
pian 3:20. Państwo ziemskie jest 
sługą Boga tak długo, jak długo 
trwa w ramach porządku usta
nowionego przez Boga Nie musi 
być ono chrześcijańskie. Prze
cież państwo rzymskie, o któ
rym mowa w 13 rozdz. Listu do 
Rzymian, było pogańskie — 
konkluduje autor.
Do „praktycznej teologii” Os
cara Cullmanna zaliczyć można

także jego działalność ekume
niczną. Wychodząc z założeń 
teologicznych, nie ogranicza 
swych kontaktów tylko do Koś
ciołów protestanckich (ewange
lickich), lecz udziela się — jako 
teolog, prelegent, ekspert — 
w Kościele rzymskokatolickim. 
Zapewne i to m. in. spowodo
wało, że zaproszono go do 
udziału w obradach II Soboru 
Watykańskiego, choć niewątpli
wie jego współpraca ze środo
wiskami i teologami katolickimi 
rozpoczęła się długo przed sesją 
Vaticanum II. Sam Cullmann 
jest członkiem Kościoła luters- 
kiego; nie jest pastorem.
W czasie ostatniej konferencji 
prasowej na II Soborze (2 XII 
1965 r.) złożono Cullmannowi 
podziękowanie za wielokrotnie 
wyrażane — ustnie i na piśmie 
— uwagi na temat zbyt „me
chanicznego” cytowania Biblii 
w roboczych tekstach soboru. 
Stwierdzono też, że jego „służ
ba interwencyjna”, publikacje,

rozmowy i opinie odniosły sku
tek i ostatecznie wiele frag
mentów różnych tekstów sobo
rowych, w których występowa
ły „sztywne, scholastyczne po
jęcia” zastąpiono sformułowa
niami biblijnymi.

1 Poza w ym ienionym i w tym  a r ty 
kule, także m.in.: U rchristentum  
und G ottesdienst (1944); Die 
Tauflehre des Neuen Testam ents 
(1948); Petrus (1952); Die Tradi
tion  (1953).

2 Heilsgeschichte — zgodnie ze 
św iadectw em  Pism a św. przed
staw ienie zbawczego działania 
Boga dla rodzaju ludzkiego. W 
literaturze teologicznej (popular
nej i naukowej) Heilsgeschichte 
jest pojęciem ustalonym , którego 
się nie tłum aczy na inne języki.

3 Por. W alter Kreck, Die Z u ku n ft 
der G ekomm enen. B erlin 1968, 
s. 213-216.

'* Zarys historii ksiąg Nowego Te
stam entu , W arszawa 1968, PAX; 
z franc. tłum. W. Kowalska, s. 29, 
120, 133, 134.

3 Der Staat im  Neuen T estam ent, 
1952, s. 63, 64.

Szukajmy się!
Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w 
Polsce na swej ostatniej sesji w październiku 
ubiegłego roku uchwalił wniosek jednego z sy
nodu jących, aby rok 1970 w naszym Kościele 
upłynął pod znakiem poszukiwań.
Kogóż to pragniemy, podając decyzję Synodu 
do wiadomości wszystkich Czytelników, odna
leźć?
Wiadomo, że w wielu rejonach kraju żyją grup
ki naszych współwyznawców. Są to ludzie, któ
rzy z różnych powodów utracili kontakt z Koś
ciołem. Najczęściej występującą przyczyną była 
zmiana miejsca zamieszkania, albo osiedlanie 
się — po powrocie z tułaczki wojennej — w ta
kich miejscach, gdzie parafie reformowane ule
gły likwidacji, bądź też nigdy nie istniały. 
Ponieważ w czasie wojny spłonęły akta koś
cielne, odszukanie wszystkich rozproszonych 
współwyznawców było niepodobieństwem. 
Jedynie ci, którzy ocaleli i sami zgłosili się do 
Kościoła, udzielali informacji, że tu czy tam 
żyje rodzina ewangelicka. Stopniowo, zwolna, 
gdy uspokajały się czasy, do parafii naszych 
przybywało coraz więcej współwyznawców. 
Wielu nie wróciło nigdy — zginęli. Do wielu 
dotarli nasi księża, dysponując udostępnionymi 
przez innych współwyznawców adresami.
Dla niektórych „odnalezionych” odkrycie, że w 
Polsce działa i pracuje Kościół Reformowany 
— było zaskoczeniem.
Ilu podobnie zaskoczonych byłoby dziś?
Wiemy, że np. w Warszawie żyje dość liczna

grupa współwyznawców z przedwojennej Jed- 
noty Wileńskiej. Lata upłynęły zanim niektórzy 
z nich zdecydowali się zostać członkami parafii 
warszawskiej. Dziś są aktywnymi pracownika
mi Kościoła.
Ilu jednak pozostało „w ukryciu”?
Chcemy pomóc tym wszystkim, którzy pragną 
społeczności kościelnej, braciom i siostrom — 
samotnym, zagubionym i rozproszonym w dias
porze. Może dzięki Wam, Czytelnicy, dotrze do 
nich ten numer Jednoty? Może wspólnie uda 
nam się odnaleźć niejedną rodzinę ewangelicką, 
która nie umiejąc znaleźć sobie miejsca w in
nej społeczności poza reformowaną, w ogóle do 
ż a d n e j  społeczności kościelnej n ie  n a l e ż y .  
Licząc na Waszą pomoc, zwracamy się z ape
lem:
ktokolwiek wiedziałby o osobach wyznania 
ewangelicko-reformowanego,1 które żyją w roz
proszeniu i nie mają kontaktu z Kościołem — 
proszony jest o listowne skontaktowanie się z 
redakcją lub przesłanie tym osobom niniejszego 
numeru Jednoty.
Musimy wszakże pamiętać o jednym: nikogo 
n ie  z m u s z a m y  do członkostwa w Kościele 
Ewangelicko-Reformowanym, nikomu nie chce
my tego członkostwa wmawiać tylko dlatego, 
że niegdyś ochrzczono go jako ewangelika. 
Naszym celem jest ułatwienie powrotu tym 
wszystkim, którzy z różnych względów kontakt 
z nami stracili, ale pragną i tęsknią za ewan
gelicką społecznością. Po prostu chcemy ułat
wić im postawienie pierwszego kroku.
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L I S T Y  D O  R E D A K C J I .Księże Redaktorze
Niedawno wpadł mi w ręce wycinek tygodnika „Nowa Wieś” — 
„Ilustrowanego magazynu dla młodzieży”, jak to jest napisane w 
tzw . stopce. Ponieważ był to tylko wycinek pisma, więc też ty l
ko wycinek felietonu — podpisanego „Wasz Andrzej” — znala
złem. Nie wiem, czy Ksiądz Redaktor mi uwierzy, ale przeczyta
łem w tym piśmie młodzieżowym coś, co mnie rozśmieszyło. A 
co, zaraz opowiem. Żałuję bardzo, że nie mogłem przeczytać ca
łego felietonu, w którym autor, jak z końcowej części artykułu 
wynika, wypowiada się przeciwko opowiadaniu kawałów w to
warzystwie. Domyślam się, że chodziło mu przede wszystkim o 
dowcip grubiański, wulgarny. I z tym się zgadzam. Ale z części 
— której fragment, aby nie być gołosłownym, chcę zacytować — 
wnoszę, że ów „Andrzej” z „Nowej Wsi” jest w ogóle przeciwny 
kawałom. No bo proszę przeczytać: „A wy, Drodzy Czytelnicy, 
czy jesteście zwolennikami takiego »dowcipu w pigułce«, jakim 
są kawały? A może szukacie czegoś zastępczego, co byłoby cieka
we, a nie obrażało smaku? W gruncie rzeczy opowiadanie naiw
nych kawałów wcale nie oznacza, że osobnik opowiadający jest 
pełen zalet towarzyskich. Może to właśnie niezaradność towa
rzyska skazuje nas na słuchanie kawałów?...” — potem następu
je całkiem rozsądny wywód na temat umiejętności rozmowy, a 
zakończenie brzmi: „Czy już nie ma o czym rozmawiać, że się 
musi sypać kawałami?”
Nie wiem, jak to się Księdzu Redaktorowi podoba, ale ja odnio
słem wrażenie, że ów „Andrzej” musi być okropnym młodzieżo
wym ponurakiem. Bo przecież, jak powiada stare powiedzonko, 
„śmiech, to zdrowie”. A ja tak lubię kawały! I Ksiądz Redaktor,
0 ile wiem, także. Oczywiście dobre kawały, nie te z „dolnej szu
fladki”. Myślę, że bawienie się w jakimś gronie dowcipami jest 
czymś zdrowym. Ludzie tak bardzo potrzebują uśmiechu i śmie
chu „pełną gębą”.
Myślę, Księże Redaktorze, że dowcipem trzeba się tak posłu
giwać, jak solą: w miarę, by nie przesolić. Przesolić można 
ilością i jakością. Jeżeli już wypowiadam się na temat kawa
łów, to chciałbym trochę napisać o ich jakości, bo tu chyba 
„jest pies pogrzebany”. Na podstawie licznych obserwacji ludzi 
z różnych sfer, o różnym wykształceniu, mogę stwierdzić, że 
wielu nie posiada umiaru. Gorzej — wielu myśli, że im dowcip 
bardziej „słony”, tym lepszy. Ksiądz Redaktor zapewne spotykał 
też ludzi, którzy lubują się w wulgarności. Granica między opo
wiadaniem dobrych dowcipów a wulgarnością nie jest formo
wana bynajmniej stopniem wykształcenia czy przynależnością do 
„sfery”. Obserwowałem kiedyś księdza, który starał się zabawiać 
towarzystwo dowcipami z ,,dolnej szufladki”. Nie powiem, Księ
że Redaktorze, żeby to było smaczne i żebym był tym zbudowa
ny. Na szczęście był wówczas drugi ksiądz, który skierował roz
mowę w zupełnie innym kierunku. Zręcznie i taktownie. Myślę, 
że tę granicę formuje raczej osobista kultura człowieka, takt, 
subtelność. Sądzę też, że w największym i w najbardziej zasadni
czym stopniu powinien ją formować stopień chrześcijańskiego za
angażowania.
No bo, Księże Redaktorze, albo jesteśmy chrześcijanami z krwi
1 kości, i wtedy wszystko, co czynimy i mówimy, musimy przesie
wać przez odpowiednie sita i tworzyć naszą postawą autentyczne 
chrześcijaństwo, albo jesteśmy tylko „malowanymi” chrześcija
nami, a wtedy... biada takiemu chrześcijaństwu.
Dlatego proponuję i w dowcipie rzetelnie stosować sita jakości, 
pamiętając, iż „z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie w y
rzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu” (Mat. 12:36).

Łączę pozdrowienia 
WESS

Wychodząc z założenia, że w iara 
nasza opiera się ty lko n a  Piśm ie 
Świętym  i jako długoletni abonent 
zw racam  się do Redakcji z u p rze j
m ą prośbą o łaskaw e w yjaśnienie 
następujących spraw :
1. W jak im  m iejscu B iblia przew i

d u je  św iętow anie: Bożego N aro
dzenia, Wielkiej Nocy, W niebo
w stąpienia, Zielonych Św iątek?

2. Czy Biblia przew iduje w  naszym 
pryw atnym  życiu obchodzenie 
urodzin?

3. Czy w edług zasad biblijnych Ko
ściół może się zajm ow ać spraw a
m i politycznymi i społecznymi?

4. W którym  m iejscu Biblia po ru 
sza kwestię Trójcy Świętej ?

5. Bardzo m nie interesuje, jak  po
wyższe spraw y ują ł w swoich 
naukach Chrystus.

Za łaskaw ą odpowiedź w  m ożli
wie najkrótszym  czasie z góry dzię
kuję.

Z wysokim  szacunkiem
A lfred KASSNER 

W a r s z a w a

*

1. Obchodzenie św iąt nie należy do 
zagadnień istoty w iary, lecz do 
p ra k tyk  religijnych, które mają  
być form ą wyrażania czci dla Boga. 
Pozwalają skoncentrować m yśl na 
poszczególnych etapach Bożego p la
nu  zbawienia. I tak: Boże Narodze
nie przypom ina o w ypełnieniu  B o
żych obietnic, zapow iedzianych  
przez proroków  — Słowo stało się 
Ciałem, Bóg daje nam  się poznać 
w człowieku. Pomija Pan ważne 
wydarzenie, W ielki Piątek, który  
jest przypom nieniem  ofiary Jezusa, 
centralnym  punktem  procesu zba
wienia. W ielkanoc jest pam iątką  
zm artw ychw stania Jezusa, stw ierdza  
Bożą Jego moc, nadaje sens Jego 
zbaw czej ofierze i zapewnia nas o 
naszym  w łasnym  udziale w  zm ar
tw ychw staniu. W niebow stąpienie  
m ów i o powrocie Jezusa do chw a
ły Ojca, o Jego panowaniu nad na
mi, a jednocześnie o obietnicy po
wtórnego przyjścia. Tzw. Zielone 
Św iątki, czyli w łaściw ie św ięto Z e
słania Ducha Świętego, jest pam ią t
ką w ypełnienia obietnicy Jezusa, za 
pew nieniem  żywotności Kościoła, 
jego dojrzałości do wypełniania za
dań. N ie trudno znaleźć w  N.T. te 
miejsca, które odnoszą się do od
powiednich wydarzeń.
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LISTY DO REDAKCJI LISTY DO REDAKCJI LISTY DO REDAKCJI
Pismo Św ięte m ów i przede w szyst
kim  o faktach i ich interpretacji, o 
ich znaczeniu dla życia człowieka. 
Natomiast kw estia  obchodzenia po
szczególnych św iąt czy też sposobu 
ich obchodzenia nie jest rzeczą 
istotną, zw łaszcza jeśli chodzi o N o
w y Testam ent. Jezus obchodził 
św ięta żydow skie, podobnie pierwsi 
uczniowie. W cześnie jednak zaczęto  
obchodzić w  sposób specjalny pa
m iątkę wydarzeń zw iązanych z  oso
bą Jezusa (por. Dz. Ap. 20:7). P rzy
kazaniem  odpoczynku i święcenia  
jest jednak objęty tylko  jeden dzień, 
powtarzający się w rytm ie siedm io
dniow ym , tzn. dzień odpoczynku, 
czyli sabat.

2. Drugie pytanie zupełnie nie ma  
zw iązku  z założeniem, jakie Pan 
zrobił, że „wiara nasza opiera się 
ty lko  na Piśmie Ś w ię tym ”. Równie  
dobrze można by zapytać, czy Pismo 
św. przew iduje jeżdżenie na w cza

sy lub oglądanie zawodów sporto
wych.

3. Kościół nie ty lko  może, ale p o- 
w i n i e n  z a j m o w a ć  s i ę  spra
w am i po litycznym i i społecznymi. 
Piszem y n a jm o w a ć  się”, co nie zna
czy — dążyć do władzy. Są to dwie 
zupełnie różne rzeczy. Spraw ow a
nie w ładzy nie jest rzeczą Kościoła 
(por. Mat. 4:8-10; Łuk. 4:5-8). N ato
m iast zajm ow anie się sprawami lu 
dzi należy do zadań Kościoła. Cho
dzi tu  o ocenę, inspirowanie, w y 
rabianie wrażliw ości itp. Prosimy 
pod tym  kątem  widzenia spojrzeć 
na działalność proroków S.T. (np. 
III Król. 17-22; Am os 5-6; Mich. 
2:3; 6). Jezus i Apostołow ie bardzo 
w yraźnie nakazują mieć oczy otw ar
te na spraw y ludzkie (np. Kazanie 
na Górze — Mat. 5-7; Mat. 11:5; 
15:1-8; 14:13-21; 15:32-39; 20:29-34; 
22:34-40; 25:31-46; Dz. Ap. 2:42-47; 
3:1-11; 6:1-7; Rzym . 13; I Kor.

16:1-3; II Kor. 8:1-15). Zam ykanie  
oczu na spraw y polityczne i społecz
ne to izolowanie się od problem ów  
ludzkich. Jest to postawa niebez
pieczna, ułatwiająca działanie sił 
złych. Zagadnienie, rzecz oczywista, 
wykracza daleko poza ram y kró tkiej 
odpowiedzi.

4. Oto niektóre cytaty:

Iz. 48:16; 61:1-3; Mat. 1:18-25; 3-11; 
12:28; 28:19; Łuk. 1:35; 3:22; 4:1.14; 
Jan 1:32-33; 3:34-36; 14:16-20.26-27; 
15:26; 16:7-15; Dz.Ap. 10:36-41;
Rzym . 1:3-4; 8:8-11; I Kor. 2:10-12; 
6:19; 8:6; 12:3-11; II Kor. 1:21-22; 
13:13; Gal. 4:4-6. M ożna by długo 
cytować. Sądzim y jednak, że to w y 
starczy.

5. Odpowiedź na piąte pytanie jest 
zawarta w poprzednich.

Łączym y pozdrowienia

Redakcja

M Ł O D A  J E D N O T A
„Trzynastka”, dyskutując nad sposobami wyrażenia językiem współczes
nych pojęć starych i niezmiennych prawd wiary, zatrzymała się w poprzed
nim artykule (Jednota 12/69) na definicji nieba. Okazało się (nie pierwszy 
zresztą raz), że niezbędne dla podania nowej definicji jest wyjaśnienie jesz
cze kilku innych, pozornie bardzo odległych, zagadnień. Zapraszamy wszy
stkich naszych Czytelników do włączenia się w  nurt dyskusji i nadsyła
nia własnej oceny pracy, wykonywanej przez naszych młodych polemików.

Redakcja

Poza czasem
Na postawione sobie w po
przednim  artykule pytanie 
„gdzie jest niebo?”, udało nam 
się znaleźć tylko jedną zadowa
lającą odpowiedź: tam, gdzie 
nasz Pan. Bóg jest wszędzie, czy 
zatem i niebo jest wszędzie? 
Tak, Bóg obecny jest wszędzie, 
ale nie we wszystkich swych 
Postaciach, gdyż Biblia — 
przynajm niej o Chrystusie — 
mówi w yraźnie (Dz. Ap. 1:11),

i przestrzeniq
że został wzięty do nieba i 
stam tąd przyjdzie do nas pow
tórnie. Nie brak też w Biblii 
wzmianek, że to właśnie niebo 
jes t miejscem, gdzie bezpośred
nio po śmierci znajdą się zba
wieni (np. historia łotra ukrzy
żowanego obok Chrystusa — 
Luk. 23:42). Ponieważ uzgod
niliśm y też, porównując nasze 
o tym  opinie, że niebo nie mo
że znajdować się ani w pozna

wanym  przez nas coraz lepiej 
kosmosie, ani w nieznanym  
nam dotąd zbyt dobrze, ale 
przecież poznawalnym, świecie 
zjawisk parapsychicznych, tele
patii itp., ani wreszcie w  prze
czuwanym jedynie świecie in
nych wymiarów, struktur, in
nej m aterii — pozostaje tylko 
jedno rozwiązanie: niebo musi 
być poza tym  wszystkim, poza 
światem  materii, czasu i prze
strzeni.
Z pojęciami spoza czasu i prze
strzeni już zetknęliśmy się, 
próbując na m iarę naszego bar
dzo niedoskonałego um ysłu w y
jaśnić sobie pewne a trybuty  
Boga (wszechmoc, wszechwie
dzę, panowanie nad przezna
czeniem).
Teraz, przechodząc do zagad
nień jeszcze trudniejszych, m u
sielibyśmy sobie to wszystko 
jeszcze raz uporządkować, co 
nie przyszło nam, przyznajem y, 
łatwo. To, co przyjęliśmy,
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przedstaw iam y poniżej w 
punktach.
1. Bóg, będąc wiecznym i 
.wszechobecnym, pozostaje — 
oczywiście — ponad praw am i 
rządzącymi czasem i przestrze
nią. Pojęcia związane zw szech- 
obecnością w  przestrzeni nie 
oprawiają ludziom na ogół kło
potu. Problem y ponadczasowo- 
ści są tak  dalece sprzeczne z 
podstawam i naszej egzystencji, 
że możemy próbować pojąć je 
tylko przy najwyższym wysiłku 
naszej wyobraźni.
2. Bóg, tworząc świat i podda
jąc go prawom  przyczynowo- 
skutkowym, urządził go tak, że 
każde zachodzące na nim w do
wolnym czasie w ydarzenie jest 
ścisłą konsekwencją wydarzeń 
poprzednich (inaczej mówiąc — 
„m usi się wydarzyć” w  określo
nym miejscu i czasie).
3. Bóg, tworząc człowieka, 
świadomie ograniczył swoją 
wszechmoc i obdarował go p ra
wem swobodnego wyboru. W 
ten sposób dał mu możność doj
ścia do pełnej doskonałości 
przez świadomy powrót do Bo
ga.
4. Bóg wie nie tylko co i kiedy 
się wydarzy, ale i jak postąpi 
wówczas człowiek, choć sam w 
to nie ingeruje. Bardzo uprasz
czając i tryw ializując sprawę, 
możemy sobie wyobrazić, że 
Bóg może „zajrzeć”, co będzie 
po roku np. 1970, jak my za
glądam y za ścianę, aby zoba
czyć co się za n ią dzieje.
5. Choć więc Bóg wie o wszyst
kim, co się stanie, nasze działa
nie jest, jak najbardziej celowe, 
a naw et konieczne. W tym  też 
sensie konieczna jest nasza mo
dlitwa, choć przecież Bóg wie, 
o co Go będziemy prosić czy za 
co dziękować. Konieczna jest 
wszakże nasza stała decyzja 
„stawania po stronie Boga”.
6. Śmierć usuwa nas ze. świata 
przestrzeni i czasu powodując, 
że stajem y przed Ostatecznym 
Sądem decydującym  o naszym 
losie. Gdzie się potem znajdzie
my? — M iejmy w tym  zakresie 
pełne zaufanie do Tego, który 
jest zawsze i wszędzie.

P R Z E G L Ą D  E
■  W dniach od 29 X do 1 XI ub. r. 
obradował w Barcelonie IV kongres 
Kościołów protestanckich Hiszpanii. 
Temat, jak  w New Delhi, podczas 
III  Zgrom adzenia Ogólnego ŚRK — 
„Świadectwo, służba, jedność”. W 
obradach wzięło udział 1500 uczest
ników, świeckich i duchownych, z 
czterech społeczności chrześcijań
skich (baptyści, ewangelicy, człon
kowie episkopalnego Kościoła refo r
mowanego i federacji wolnych Ko
ściołów). R eferat poświęcony sp ra 
wie jedności chrześcijan wygłosił 
profesor teologii system atycznej — 
Daniel Vidal. O Biblii jako podsta
wie drugiej Reform acji mówił Jose 
Fores — sekre tarz Hiszpańskiego 
Tow arzystwa Biblijnego. Zdaniem  
past. P u fferta  — europejskiego se
k reta rza  w ydziału pomocy ŚRK, 
który brał udział w obradach — 
fakt, że kongres mógł odbyć się, 
świadczy o korzystnej zmianie w 
Hiszpanii na rzecz protestantów . Po
przednio odbyły się dwa kongresy 
w  1919 r. i 1929 r.

■  Synod Kościoła now oreform ow a- 
nego w H olandii (Gereform eerde 
Kerk) przew ażającą większością 
głosów (71 „za”, 4 „wstrzym ujące 
się”) uchw alił wniosek o przystąp ie
niu do Światowej Rady Kościołów. 
W ten sposób zakończyła się trw a 
jąca od 14 la t dyskusja na tem at 
członkostwa w  ŚRK jednego z n a j
większych Kościołów ewangelickich 
w Holandii. Jest rzeczą in teresującą 
że G ereform eerde K erk  był od po
czątku (tj. od r. 1968) członkiem 
Ekumenicznej Rady Kościołów w 
Holandii.

■ W edług doniesienia biuletynu in 
form acyjnego ŚRK w G enew ie,. 
przeciętna w ieku uczestników Zgro
m adzenia Ogólnego Światow ej F e
deracji L uterańskiej, k tóre odbędzie 
się w  Porto Allegre (Brazylia) w  
bieżącym roku, będzie najniższa w 
porów naniu z poprzednim i Zgro
madzeniami. 15<Vo uczestników Zgro
madzenia należy do pow ojennej ge
neracji.

Ten sam num er biuletynu donosi, 
iż w  dniu 31 X ub. r. zm arł po dłuż
szej chorobie dr Ernesto Schlieper 
(60) — pierwszy prezydent Ewange-

K U M E N I C Z N Y
lickiiego Kościoła W yznania L u ter- 
skiego w Brazylii. N ależał do K om i
te tu  przygotowującego V Zgrom a
dzenie Ogólne, od 1961 r. był człon
kiem K om itetu Naczelnego ŚRK.

■  W połowie listopada ub. r. K on
w ent baptystów  w Burm ie obcho
dził jubileusz 150-lecia. Baptyzm  do
ta rł do Burm y za pośrednictw em  
m isjonarzy am erykańskich. W skład  
K onw entu baptystów  wchodzi obec
nie 2 tys. zborów, do k tórych należy 
ponad 123 tys. ochrzczonych człon
ków. Od pięciu lat, tzn. od m om en
tu w yjazdu m isjonarzy zagranicz
nych, kierownictwo Kościoła spo
czywa w rękach Burmańczyków. 
Wywodzący się z tej społeczności 
past. U Kyaw Than jest jednocześ
nie generalnym  sekretarzem  Ogól- 
noazjatyckiej K onferencji C hrze
ścijan. Po powrocie z uroczystości 
jubileuszowych past. David Gili — 
specjalny w ysłannik ŚRK — stw ier
dził, że jakkolw iek „jesteśm y b a r
dzo krytycznie ustosunkow ani do 
pracy m isjonarzy, to jednak, gdy 
w raca się z takiego kraju , jak  np. 
Burm a, dochodzi się do wniosku, że 
w gruncie rzeczy zrobili' oni także 
coś pozytywnego”.

■  Nowy zwierzchnik Kościoła lu te - 
rańskiego na Łotwie — abp Jan  
M atulis (58) z radością i zadowole
niem pow itał możliwość studiów  te 
ologicznych, jaka otw arła się dla 
chrześcijan jego Kościoła. Przy po
mocy profesorów  i wykładowców 
byłego w ydziału teologicznego na 
uniw ersytecie ryskim  o tw arty  zo
stanie czteroletni zaoczny kurs teo
logii. S tudiujący będą zbierać się 
każdego m iesiąca na 3- lub 4-dnio- 
we sem inaria lub kolokwia, dzięki 
czemu studia nie będą przeszkadzać 
im w pracy zawodowej. W edług in 
form acji abp M atulisa w bieżącym 
roku zostanie wydany Nowy T esta
m ent w jęz. łotewskim. Poprzednie 
wydanie, z r. 1961, jest od daw na 
wyczerpane.

■  W dniu 2 XI ub. r. w katedrze 
praw osław nej w  Tokio, z rąk  abp 
Jana  z San Francisco (USA) św ię
cenia biskupie otrzym ał Theodosius 
Nagashim a (35); tym  samym stał się 
on zwierzchnikiem Kościoła p raw o
sławnego w Japonii.
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H W październiku ub. r. papież P a 
weł VI przyjął w W atykanie k ie 
row nika w ydziału zagranicznego 
Rosyjskiego Kościoła P raw osław 
nego — m etrop. Nikodema. P o
przednia w izyta m etr. Nikodem a 
m iała miejsce przed 2 laty.

■  B iuletyn ekum enicznej służby 
prasow ej ŚRK z dnia 20 XI ub. r. 
inform uje, że prezydent Chrześci
jańskiej K onferencji Pokojowej prof. 
Józef L. H rom adka, w piśm ie z 
dnia 14 XI ub r., skierow anym  do 
członków K om itetu Roboczego 
ChKP, zapowiada ustąpienie z zaj
mowanego urzędu. Nieco wcześniej 
sekretarz generalny ChKP — dr 
Ondra złożył rezygnację z p iastow a
nego stanowiska.

■  W W arszawie odbyło się w dniu 
15 XI ub. r. rozszerzone zebranie 
Polskiego Oddziału Chrześcijańskiej 
K onferencji Pokojowej z udziałem 
przedstaw icieli Zarządu PRE, Od
działu Pokojowego oraz prasy  ko
ścielnej. Ks. Z. Paw lik, sekretarz 
m iędzynarodowy ChKP, złożył sp ra 
wozdanie z aktualnej sy tuacji w 
chrześcijańskim  ruchu pokojowym. 
Ks. sen. R. T renkler — przew odni
czący Polskiego Oddziału ChKP — 
wygłosił refera t na tem at sytuacji 
w W ietnamie, zaw ierający nadto in 
form ację o różnych akcjach pro tes
tacyjnych przeciwko wojnie w  W iet
nam ie (m. in. słynna akcja ,»mora
toriów ” — prow adzona przez postę
powe koła w USA). Zgrom adzeni 
przyjęli p ro jek t apelu skierow ane
go do kom itetu organizującego de
m onstracje przeciwko udziałowi 
w ojsk am erykańskich w wojnie 
w ietnam skiej i do Am erykańskiego 
Oddziału ChKP. Pełny tekst apelu 
publikuje „Rodzina” (nr 49/69).

■  M oderator Zjednoczonego Ko
ścioła Chrystusowego w Japonii — 
past. Kiyoshi Ii zwrócił się z prośbą 
do prezydenta Nixona, żeby spowo
dował „niezwłoczne i bezw arunko
we w ycofanie” broni atomowej z 
grupy japońskich wysp Okinawa.

■  17 października ub. r. zm arł n a 
gle prof. Jean  Bose (59), jeden z 
najw ybitniejszych teologów fra n 
cuskiego Kościoła reform owanego. 
Od 1954 r. w ykładał dogm atykę na

wydziale teologii protestanckiej w 
Paryżu. Był jednym  z założycieli i 
w spółpracowników  pism a „Refor
m ę”.
■  21 listopada ub. r. odbyło się w 
Poznaniu zebranie Komisji do 
Spraw  Ewangelizacji, powołanej 
przez Synod Kościoła Ewangelicko- 
Augsburskiego. Głównym punktem  
zebrania był re fera t ks. G ustawa 
M eyera „Ewangelizacja w Nowym 
Testam encie”, poświęcony istocie i 
konieczności ewangelizacji. W oży
wionej dyskusji poruszano głównie 
spraw ę szkolenia laików, którzy — 
zwłaszcza w diasporze — mogliby 
w spólnie z księżm i prowadzić roz
m yślania biblijne oraz odwiedzać 
parafian  w domach. P raktycznym  
wynikiem  zebrania była trzydniowa 
ew angelizacja przeprow adzona w 
parafii poznańskiej przez członków 
w. w. Komisji. Tem atem  ew angeli
zacji były „Znaki poprzedzające po
w tórne Przyjście P ańsk ie” — Mat. 
24. Uczestnicy nabożeństw  uczyli 
się nowych pieśni ew angelizacyj
nych.

T. B.

■  W dniach 27-30.XI. br. odbyła 
się w parafii ew ang.-reform ow anej 
w Zelowie ewangelizacja, którą p ro 
wadził m iejscowy duszpasterz ks. 
Zdzisław Tranda. Tem at ew angeli
zacji brzm iał: „Naśladowanie C hry
stusa w codziennym życiu”. W os
tatn im  nabożeństw ie ew angelizacyj
nym wziął udział ks. Jerzy G rynia- 
kow z Piotrkow a. Śpiew ał m iejsco
wy chór oraz trio młodzieżowe.

■  Od kilku  la t parafie  p ro testan 
ckie w  Zelowie (pow. Łask) w spól
nie zbierają się na nabożeństwa ad 
w entow e w czw artki, podczas k tó 
rych kazania w ygłaszają zaproszeni 
goście z innych miejscowości. W 
tym  roku do Zelowa przybyli: ks. 
Drzewiecki (augsb.) ze Zduńskiej 
Woli, prezb. M. Januszkiew icz (bapt.) 
z Łodzi oraz ks. B. T randa (ref.) z 
W arszawy.

■  Sekcja Szkół Niedzielnych PRE 
zorganizow ała w dniu 13.XI. ub. r. 
konferencję, w której uczestniczyło 
16 delegatów z Kościołów zrzeszo
nych w PRE. Zebranie rozpoczął 
ks. J. K arpecki rozważaniem  na te 
m at „Dajcie wy im jeść” (Mat.

14:16), podkreślając konieczność za
spokojenia głodu książek, m ateria 
łów, pomocy naukowych i ludzi w 
na*uczaniu niedzielnym dzieci. O b
radom  przewodniczył ks. A. K ircun. 
Ks. J. K arpecki przedstaw ił zebra
nym stan prac nad w ydaniem  przez 
PRE podręcznika dla nauczycieli 
Szkół Niedzielnych. W dyskusji, ja 
ka się następnie rozwinęła, porusza
no szereg problem ów  związanych z 
nauczaniem  dzieci. Postanowiono 
podaw ać w czasopismach konfesyj
nych program  tekstów  lekcji Szkoły 
Niedzielnej, zastanaw iano się też nad 
ew entualnym  podaniem  kilka razy 
do roku opracowanych lekcji w zor
cowych. Podkreślano konieczność 
organizow ania przynajm niej raz w 
roku interkonfesyjnych kursów  dla 
nauczycieli, którzy następnie — na 
terenie własnego Kościoła — prze
kazywaliby swe wiadomości i do
świadczenia innym. Konieczne by 
łoby przedstaw ianie spraw ozdań z 
pracy z dziećmi na w łasnym  te re 
nie, celem w ym iany doświadczeń, 
wzbogacania się i w zajem nej pom o
cy w dalszej pracy. Postanowiono 
utworzyć przy Sekcji Szkół N ie
dzielnych archiw um , w którym  zna
lazłyby się, nadsyłane przez Kościo
ły i poszczególne parafie, m a teria 
ły uroczystościowe, ilustracje, m a
teriały  dotyczące przeżyć dzieci (wy
nikające z uczenia dzieci w ypow ie
dzi swych -doświadczeń religijnych). 
Dyskutowano następnie nad różny
mi form am i zbliżenia dzieci z róż
nych Kościołów (spotkania, wyciecz
ki, kolonie), a także nad form am i 
pracy dzieci — pomocą dla dzieci 
chorych, wzajem nym i odw iedzina
mi, co przyczyniłoby się do zacienie
nia więzi między dziećmi różnych 
wyznań. Po dyskusji ks. J. K arpec
ki podzielił się z zebranym i w raże
niam i ze spotkania z generalnym  
sekretarzem  Światow ej Rady W y
chow ania Chrześcijańskiego A. W ri
ghtem, który interesow ał się pracą 
Szkół Niedzielnych w Polsce. K oń
cząc konferencję, zaproponowano 
wyznaczenie przez Kościół stałych 
delegatów na następne spotkania i 
ustalono term in następnej K onfe
rencji na 5.II.1970 r.

(J.S.)
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Z PRASY
W poprzednich „prasów kach” k il
kakro tn ie tłum aczyliśmy, dlaczego 
nieraz naw et z dużym opóźnieniem 
omawiamy lub sygnalizujem y p ro 
blemy zaw arte głównie w prasie 
kościelnej: chodzi nam o przed łu 
żenie życia tych artykułów , które 
naszym zdaniem są ważne lub in te 
resujące. Tę sam ą zasadę postępo
w ania przyjęliśm y też w roku bie
żącym.

Z listopadowego num eru P IE L 
GRZYMA POLSKIEGO z ub. r. 
anonsujem y dwie ważne pozycje: 
refera t ks. Adam a Kuczmy — „Nasz 
jubileusz” oraz tekst ks. sup. W. 
Benedyktowicza — „W obliczu no
wych zadań”. W artykule pierwszym  
omówiono stanowisko i stosunek 
społeczności m etodystycznej w Pol
sce wobec przem ian, jakie zaistn ia
ły w  naszym k ra ju  w  ciągu ubie
głego dwudziestopięciolecia. Drugi 
jest w łaściwie referatem  program o
wym, w  którym  autor rozw aża za
gadnienie przyszłości Kościoła me- 
todystycznego w  Polsce. „W ychodzi
my z pewnych konkretnych danych 
i z pewnego określonego stanow iska 
chcemy spojrzeć w to, co przed n a 
mi... I nam  potrzeba wizji. Przeżyć 
ją  możemy tylko w w ym iarze D u
cha i wieczności, co potw ierdza nam  
tekst Joela 2:28-30. Na te słowa po
wołał się P io tr w  dzień P ięćdziesiąt
nicy. Dzień ten pozostaje w  ścisłym 
związku z Dniem Pańskim , z Dniem 
Ostatecznym. W ym iar Ducha n ak ła
da się tu  ściśle na w ym iar eschato
logiczny... W izja nie oznacza bynaj- 
najm niej iluzji, nie jest spojrzeniem  
przez różowe okulary. Jest w niej 
elem ent siły i zwycięstwa. Błogo
sławione niech będą trudności, któ- 
j-e wyzwolą z nas więcej wysiłku, 
więcej energii, w ytrwałości i po
święcenia, k tó re nas zahartu ją  i p o 
tw ierdzą to, iż żyjemy, iż nie jesteś
my Morzem M artw ym ...”. Dalej au 
tor ocenia obecną sytuację swego 
Kościoła i stw ierdza, że stabiliza
cja w  zasadzie jest czynnikiem po
zytywnym , chociaż może nieść nie
bezpieczeństwo stagnacji. Stąd w y
n ika konieczność ciągłego działania, 
dynamizmu. „Pielgrzym ” drukuje 
także uchw ały i rezolucje 48 K on
ferencji Ogólnej.

Po wielu miesiącach ukazał się zno
w u num er m iesięcznika POSŁAN
NICTWO (4-6/69) w ydawanego przez 
Kościół polskokatolicki. Zaw arto w 
nim  m. in. część m ateriałów  z ub ie
głorocznej sesji teologicznej poświę
conej K arolow i Barthow i oraz spo
ro in teresującej lektury  z różnych 
dziedzin teologii.

RODZINA (48/69) przynosi in fo rm a
cję o posiedzeniu K om itetu Robo
czego ChKP (21-24.X. ub. r. Buc
ków, NRD). W czasie obrad posta
nowiono m. in. — zgodnie z p ro
pozycjam i wyrażonym i podczas III 
Zgrom adzenia Ogólnego w Pradze 
i— rozpocząć prace przygotowawcze 
do ogólnoeuropejskiej konferencji 
chrześcijańskiej poświęconej sp ra
w ie bezpieczeństwa w  Europie. W 
obradach KR w  Bucków wzięła 
udział trzyosobowa delegacja z Pol
ski. W tym  samym numerze p. K ar
ski pisze o uroczystości nadania do
k to ra tu  honorowego ks. Andrzejowi 
Buzkowi przez Senat C hrześcijań
sk ie j Akadem ii Teologicznej. W his
torii Akadem ii był to trzeci w ypa
d ek  nadania doktoratu  honorowego 
(1. ks. bp K. Kotula, 2. ks. bp L. 
Grochowski). Ks. Buzek ogłosił d ru 
kiem  ponad 200 artykułów  i publi
kacji jest autorem  podręcznika „His
toria Kościoła” dla młodzieży szkół 
średnich.

Listopadowe SŁOWO PRAWDY in 
form uje o kongresie Europejskiego 
Zw iązku Baptystów  (Wiedeń, 6-10 
V III ub. r.). Kongres europejski 
obradow ał w zw iązku z przygoto
w aniam i do ogólnoświatowego zjaz
du społeczności baptystycznej, k tó ry  
obradować będzie w tym roku w  
Tokio nad tem atem  „Pojednanie 
przez C hrystusa”.

W TYGODNIKU POWSZECHNYM 
(49/69) otrzym aliśm y bardzo pom y
słowy artyku ł A ndrzeja Grzegorczy
ka: „Zaplątany w k rzak i”. Jest to, 
ja k  głosi podtytuł, „ trak ta t u ltra  
filozoficzny” poświęcony kwestii 
w yplątyw ania się z trudnych i 
Skomplikowanych sytuacji życio
wych, a więc z owych krzaków. 
Czytelnicy otrzym ują lek turę tak  
potrzebną dzisiaj, w yzw alającą hu 
mor, uśmiech i optym istyczną n a
dzieję. Ale tak  napraw dę, to p.

Grzegorczykowi chodzi o bardzo po
w ażną sprawę.

Bardzo ciekawy jest październiko
wy num er W IĘZI; dom inuje w nim 
tem at — „ojciec”. Bardzo dobry, 
choć chwilam i kontrow ersyjny, a r 
tykuł publikuje Jacek W ejroch — 
„Ewa w n a tarc iu ”. Autor omawia 
w zajem ną zależność kobiety i męż
czyzny, k tó ra  to zależność w  dzi
siejszych czasach często prow adzi do 
podporządkowania mężczyzny k o 
biecie. Ciekawe i bardzo zróżnico
wane są wypowiedzi w ankiecie na 
ktem at „być dziś ojcem ”. Recenzen
towi najbardziej podobała się w y
powiedź „W itolda K.” i M ariana 
Jankowskiego. Drugi z w ym ienio
nych — jako ojciec czworga dzieci 
— ma bardzo trudną rolę do speł
nienia, tym bardziej, że zastępuje im  
jnatkę, która cierpi na zaburzenia 
psychiczne. Wypowiedź „W itolda K ”. 
jest chyba najpełniejsza i n a jład 
niejsza, a na pewno porusza znacz
nie szerszy zakres zagadnień niż 
inne głosy w ankiecie. A utor z prze
jęciem  pisze o roli ojca: „«Być dzi
siaj ojcem» to w ielka rzecz!... Dzię
ki... rozrzutności serca dziecko m a 
żyć, rozwijać się, aż do w ypełnie
nia, k iedy obudzi się z uśmiechem 
W odpowiedzi na miłość, której do
świadcza. To dzieje się przez całe 
życie. Kochać to wierzyć mu i za
ufać na stałe. W chw ili gdy zaczy
nam y kogokolwiek sądzić, stajem y 
się źli, ponieważ wyznaczam y kres 
naszej ufności do człowieka. Utoż
sam iam y go wówczas z tym, co o 
nim  wiemy i przestajem y go kochać 
przez co nie może stać się lepszym”. 
Bardzo słuszna i dobra jest ta  in i
cjatyw a WIĘZI!

W dwu kolejnych num erach ZW IA
STUNA (21 i 22/69) opublikowano 
artyku ły  ks. dr Jaguckiego na te 
m at Kościoła w świecie („O socjal
ną odpowiedzialność Kościoła” i 
„Wpływ urbanizacji i industrializacji 
na rozwój kościelnej pracy społecz
ne j”). A rtykuły  nawiązują, do kon 
ferencji, k tóra odbyła się w Baden 
k. Wiednia, w lipcu ub. r. W 23 nu 
merze „Z w iastuna”, bp W antuła za
mieścił obszerny artyku ł na tem at 
współczesnej sytuacji w ruchu eku
menicznym. Jest to streszczenie w y
kładu, przeznaczonego dla dorocznej 
konferencji teologicznej pastorów.
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