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

Gdzie stoisz, dokqd idziesz?
Na wstępie wyjaśnienie: nie będziemy się zajmowali nową interpretacją 
znanego sienkiewiczowskiego dzieła. Poniżej przedstawione myśli obudziły 
się w nas pod wpływem pewnego, niezbyt odległego wydarzenia na terenie 
międzykościelnym. Czytelnicy prasy chrześcijańskiej dosyć dawno zorien
towali się, że ruch ekumeniczny, który już od dawna znajduje się w cen
trum zainteresowań międzykościelnej mody, od jakiegoś czasu przeżywa 
kryzys. Przyczyny kryzysu są złożone: w każdym kraju i w każdym terenie 
wywołują je z pewnością, inne przyczyny. A u nas, kto wie, czy nie zo
stały wywołane po prostu brakiem znajomości zagadnienia. Można to sobie 
bowiem znakomicie wyobrazić. Poszczególni ekumeniści chrześcijańscy przy
łączyli się do ruchu ekumenicznego nie zawsze zadając sobie trud zrozu
mienia jego treści i istoty. Wielu z nich mogło się nigdy nie przekonać do 
ruchu, którego w ogóle nie poznało lub nie zrozumiało. Zabrakło jednakże 
odwagi, żeby szczerze powiedzieć: „Nie, ja nie chcę przykładać ręki do 
sprawy, której nie znam lub której nie ufam”. Rzadko bowiem małżeń
stwa zawierane z tzw. rozsądku, są małżeństwami w pełni szczęśliwymi; 
większość z nich zapewne nigdy nie wyszła dalej poza „małżeńską popraw
ność”.

Inni mogli włączyć się w nurt, żeby nie zostać na uboczu lub ze strachu, 
by nie powiedziano o nich, że są nieekumeniczni, wsteczni i nie nadążają 
za aktualną międzykościelną modą, która przecież daje takie kolosalne za
dowolenie. Z rozpędu więc włączyli się w sprawę sobie niemiłą, w obawie 
(czynniki odnośne powiedziałyby: „w trosce” lub „dzięki lepszemu rozezna
niu i rozumieniu wyższych racji”), by nie doczepiono im łatki „anty”. Kie
dy się ktoś włączy w coś nieznanego i niekochanego, pod presją strachu, 
nie czuje się dobrze w społeczności ludzi sobie obcych. Tym między inny
mi, można by tłumaczyć — naszym zdaniem — zachowanie się niektórych 
grup chrześcijańskich i ich, prawem kaduka, „udział” w ruchu ekumenicz
nym. Zapewne wiele społeczności chrześcijańskich i w ielu „ekumenistów” 
na takiej zasadzie włączyło się w nurt ekumenizmu. Horribile.

Międzykościelny ruch jedności chrześcijan na gruncie nierzymskokatolic- 
kim „wybuchł” w drugiej połowie ubiegłego wieku i rozwijał się nader 
prężnie w naszym stuleciu — właściwie wszędzie poza krajami o przewa
dze żywiołów rzymskokatolickich (Hiszpania, Polska itp.). Po Zgromadze
niu amsterdamskim (1948) rozpoczął się okres jeszcze silniejszego dyna
mizmu i ... stabilizacji, tak że już na Zgromadzeniu Upsalskim (1968) no
wa generacja chrześcijan przypuściła frontalny atak na bastion między
kościelnego „establishmentu”, ponieważ istotnie ruch kiedyś żywiołowy, 
entuzjastyczny, któremu towarzyszyły charyzmatyczne dary, stał się zbiu
rokratyzowaną instytucją, sformalizowanym aparatem, niezdolnym już do 
wyrażania miłości i tęsknot pionierów. Nauczycielka życia — historia — 
dostarcza wielu dowodów, że procesy skostnienia grożą każdemu, najbar
dziej entuzjastycznemu, ruchowi czy rewolucji. Skleroza nie oszczędziła 
więc również wielkiego ruchu, który obecnie niewiele ma wspólnego z dy
namizmem dawnych lat.

To właśnie z powyższych powodów młodzież, czyli wyznawcy idei nowych, 
modnych i szumiących, demonstrowała nawet w katedrze upsalskiej 
i wznosiła ekumenioburcze okrzyki: „Precz ze zbiurokratyzowaną SRK”. 
Dalej, prawdziwy ekumenizm nie ma też nic wspólnego z dynamicznym  
ruchem turystyki i ekonomią chrześcijańską naszych dni.

Takie refleksje nasunęło nam jedno z wielu, wielu spotkań. Powiedziano, 
że na naszym terenie ekumenizm znajduje się (czy to znaczy, że s t o  i?) 
gdzieś między pierwotnym entuzjazmem pionierów' a instytucjonalizmem  
oraz że wykorzystać go należy — jak i dostępne nam instytucje — we 
właściwy sposób. Mówiąc inaczej, znaczyłoby to tyle, co: jeśli zachowaliś
my jeszcze elementy ruchu, to wszelkimi godziwymi sposobami walczmy 
z procesami skostnienia, z autosklerozą, której podlegamy na równi z ca
łym ogólnoświatowym ruchem, i nie dopuścimy, by stał się on maszyną 
do prowadzenia międzykościelnego dialogu i współpracy lub — jak ktoś 
gdzie indziej powiedział — „aparaturą”.

Ekumenizm powinien wykonać ostry skręt, w kierunku odwrotnym od do
tychczasowego. W przeciwnym razie instytucjonalizm zapanuje nad życiem; 
Duch zostanie zakonserwowany w bani z formaliną. Szczęśliwie, że ruch 
jedności chrześcijan nigdy nie ustał, a jego życie nie zależy od samych 
ludzi. Jest Ktoś, kto nawet w asfaltowe wody Morza Martwego ma moc 
tchnąć życie, a pustynię zamienić w zielony ogród. Odpowiedź na pytanie: 
„Co w ekumenii piszczy?” — można by znaleźć także w tytule książki 
„Quo vadis”, którą uhonorowano nie byle czym, bo nagrodą Nobla.

Na pytanie zawarte w tytule powinni odpowiedzieć chrześcijanie.

C O  W  N U M E R Z E ?
Dajemy do ręki Czytelnikowi „Jed- 
notę” nr 7-8/70 w zwiększonej obję
tości, którego wstęp stanowi kaza
nie ks. Jerzego Stahla, wygłoszone 
na nabożeństwie ordynacyjnym . Do 
tem atu powołania pasterskiego n a 
w iązuje m odlitw a na s. 4, w której 
prosim y o nowych i w iernych pa
sterzy.
Tem at działalności Kościoła i jego 
m isji podejm uje autor kolejnego 
odcinka dla nieteologów, pt. „Zada
n ie” na s. 16 i K arol K arski przed
staw iając sylwetkę holenderskiego 
m isjonarza i teologa, H endrika 
K raem era. Młoda Jednota zaś p ró
buje przy pomocy podobieństwa z 
dziedziny techniki wyjaśnić, jak  ro 
zumie Kościół — społeczność św ię
tych.
Z aktualnych spraw  ekum enicznych 
zamieszczamy dwa artykuły, jeden 
związany z dyskusją nad celibatem  
księży w Kościele katolickim  (s. 5), 
drugi zaś na tem at papieskiej w y
powiedzi o m ałżeństw ach m iesza
nych (s. 6).
Sporo m iejsca tym razem  żajm ują 
m ateriały  historyczne. Jan  Karczoch 
pisze o Ugodzie Sandom ierskiej w 
dziejach polskiego Kościoła (s. 8), 
Zbigniew Jakubow ski — o E raz
mie, zaś Eugeniusz Szulc o rodzinie 
Swidów w Powstaniu Styczniowym 
(s. 12).
W uzupełnieniu naszej ankiety o 
m odlitw ie drukujem y rozważanie
0 m odlitw ie holenderskiego autora, 
H. O osterhuisa (s. 14) ze wstępem
1 w przekładzie M ichała Mazura. 
Sprawę stosunku człowieka do Bo
ga, również w kontekście modlitwy, 
porusza Alina W erner w szkicu na 
s. 21.
W dziale listów' znajdzie czytelnik 
dysuptę wokół wypowiedzi bp W. 
Miziołka, prowadzoną przez re j. J a 
na T urnaua i ks. Bogdana Trandę. 
Sens tej dysputy wykracza poza 
spraw ę samej wypowiedzi, porusza 
ważne kwestie z punktu widzenia 
ekum enicznych stosunków. Obaj 
autorzy zgadzają się co do tego, że 
zaufanie jest w arunkiem  rozwoju 
ekumenizmu. Pytanie brzmi — czy 
zaufanie, którego aktualnie brak, 
można budować przemilczaniem, 
czy należy szczerze, choć to może 
czasem boleć, wypowiadać krytycz
ne sądy, jeśli zaistnieją powody?

NASZA OKŁADKA:
Kościół żywy, Kościół w marszu 
musi iść tam, gdzie są ludzie
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JERZY STAHL

Nakaz i obietnica
Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca 
i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, com wam 
przykazał. A oto Jam jest z wami po wszystkie dni aż do skończenia 
świata.

Mat. 25:19-20.

Słowa kończące ewangelię podaną przez Mateu
sza są radosnym świadectwem o majestacie 
zmartwychwstałego i odchodzącego z ziemi Pa
na. Jako Król i Pan, wydaje Jezus swym ucz
niom polecenie, by szli na podbój świata z Jego 
Ewangelią. Do tego polecenia dodaje też obiet
nicę swej nieustającej obecności i pomocy. Ta 
obietnica w kilka zaledwie dni przyoblekła się 
w realne kształty: uczniom został zesłany Duch. 
Święty, który wyzwolił ich z trwogi i niepew
ności, dodał im zdolności i sił do działania w 
imię Chrystusa. Przez wieki historii Kościoła 
chrześcijańskiego możemy śledzić działanie Du
cha; On działa też wśród nas.
Posłuszni poleceniu Jezusa, obdarzeni Duchem, 
uczniowie poszli w świat. Pod wrażeniem słów 
Nauczyciela, i w równie radosnym nastroju, po
winni pozostawać, żyć i działać wszyscy, którzy 
w Niego wierzą.
Działanie pierwszych sług rychło przyniosło 
owoc — powstał Kościół chrześcijański, roz
przestrzeniający się, potrzebujący nowych za
stępów uczniów i oddanych pracowników. 
Służba Chrystusowi coraz bardziej się różnico
wała. Apostoł Paweł wymienia proroków, nau
czycieli, uzdrawiających, pomagających, kieru
jących Kościołem (por. I Kor. 12: 28). Wyod
rębnił się urząd pasterski, którego głównym 
zadaniem jest służenie Słowem Bożym, sakra
mentami, stanowiącymi centrum wiary, oraz 
nauczanie i napominanie. Coraz to nowi du
chowni składają ślubowanie, potwierdzając — 
za pomocą Bożą — chęć działania w pasterskim 
urzędzie, w miarę swych — skromnych prze
cież — sił wykonywania, z pomocą B o g a  i 
brac i ,  podstawowego zadania Kościoła — 
zwiastowania Słowa Bożego.
Kościół jest wszędzie tam, gdzie Słowo Boże 
jest zwiastowane w wierze, wszędzie tam, gdzie 
choćby dwóch lub trzech jest zgromadzonych w 
Jego imieniu. Kto wierzy, wchodzi w społecz
ność — społeczność wiary z innymi wierzącymi 
i społeczność miłości z tymi, którzy nie wierzą,

Kazanie wygłoszone podczas nabożeństwa ordynacyj- 
nego w Kościele ew .-reform ow anym  w W arszawie, 
w dniu 14.VI.1970 r.

aby przekazywać im wiarę, bądź też służyć 
dziełami miłości. A więc Kościół, jako zgroma
dzenie wiernych, czy też jego jednostki, jak 
zbory — nie mogą ograniczać się tylko do wy
konywania kultu. Bo gdzie jest Chrystus, ko
nieczne jest działania w s z y s t k i c h .  Zbór 
musi stać się społecznością życia, w której pra
ktykowana jest miłość chrześcijańska we wszy
stkich jej formach. I nie wystarcza tutaj, choć
by najbardziej ofiarna, praca duchownego jako 
duchowego zwierzchnika zboru. Konieczna jest 
pomoc wszystkich współbraci i współwyznaw
ców. Teolog reformowany, Emil Brunner, po
wiedział kiedyś, że Kościół, który nie daje nic 
do roboty swym wiernym, jest martwy. A prze
cież my nie chcemy, na pewno nikt z nas, by 
ten Kościół był martwy!
Końcowe polecenia Zmartwychwstałego: ,,Idźcie 
i czyńcie uczniami wszystkie narody” nie doty
czyły tylko wybranej garstki. Nie dotyczą też 
tylko ich spadkobierców w nauczaniu i służe
niu świętymi znakami, ustanowionymi przez 
Chrystusa — Sakramentami. Dotyczą w s z y 
s t k i c h  wierzących, każdego z nas, bez wzglę
du na nasz zawód, słabe siły i skromne możli
wości, gdyż „każdemu z nas dana została łaska 
według miary daru Chrystusowego” (Efez. 4:7). 
I różne są dary tej łaski. Należy je stale pielę
gnować i rozwijać. My wszyscy, jeśli tylko pil
nie słuchamy Słowa Bożego i jeśli je p r z y j 
m u j e m y ,  mamy dar Ducha Świętego. Ale 
mieć — to mało! Jeśli ten dar leży w nas głę
boko i jeśli (jak talenty z przypowieści Jezusa) 
zakopujemy go w glebę naszych serc, to ten 
dar jest bezużyteczny.
Zadaniem każdego chrześcijanina, duchownego 
i świeckiego, jest służba Bogu i bliźniemu, słu
żenie tymi wartościami, które uzyskujemy w 
społeczności, służenie i głoszenie Ewangelii ca
łym swym życiem. Trzeba pamiętać, że dzięki 
Bogu my te dary otrzymujemy i z Jego łaski 
możemy się nimi dzielić. To wielka łaska, wiel
ki zaszczyt, ale też wielki obowiązek. Dary te 
otrzymuje każdy. Sam duchowny, choćby się 
najbardziej starał, bez pomocy innych niewie
le zdziała. Społeczność wiary wymaga społecz
ności życia i dopiero wkład wszystkich może 
przynieść efekty. Tylko we wspólnym działaniu
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można spełniać nakaz Jezusa Chrystusa, a siłę 
do takiego działania daje nam Jego obietnica 
Kościół wiary składa się z tych, którzy mocno 
stojąc na tym świecie, żyją dla świata przyszłe
go. To jest nasza siła. Pamiętać musimy o ko
nieczności działania, ale też musimy być świa
domi, że w naszym chrześcijańskim działaniu 
ostatecznie chodzi o działanie Boga a nie o na
sze, że przede wszystkim On działa: ,,jeden Bóg 
i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszy
stkich, i we wszystkich (Ef. 4:6).
Zmartwychwstały Chrystus rozstając się z ucz
niami pozostawił im obietnicę swej wiecznej 
obecności i opieki. Ten Zmartwychwstały prze

słonił im Ukrzyżowanego, przesłonił im smutek 
i żal, ból i strach. Świadomość triumfu Jezusa 
Chrystusa nad śmiercią i świadomość Jego 
obecności obiecanej w ostatnich słowach roz
stania, powinna i nam przesłaniać nasze cierpie
nia, niedole życia i walki, którą musimy sta
czać każdego dnia, na każdym miejscu, w na
szej nauce i pracy, do której, według naszych 
zdolności, zostaliśmy powołani i — wreszcie 
— naszą cielesną śmierć.
W triumfującym Chrystusie odnajdujemy ra
dość i szczęście nowego życia i nadzieję wiecz
nego dziedzictwa u Ojca Niebieskiego.

za

pasterzy

Panie Jezu Chryste,
Ty posyłasz na świat swoich apostołów, ciągle powtarzając ostatnie polecenie: idźcie 
i czyńcie uczniami wszystkie narody.
Do Ciebie, Panie, wołamy — daj nam nowych pasterzy, otwórz przez Ducha Twego 
serca ludzi młodych, którzy usłyszą do siebie skierowane słowa Twoje: żniwo wpraw
dzie wielkie, lecz robotników mało.
Do Ciebie, Panie, zwracamy się z błaganiem — daj nam wiernych pasterzy, słyszą
cych Twój głos, nienagannych, którzy by umieli dzieci swoje wychowywać w kar- 
?iości, mieć pieczę nad domami swymi, a nade wszystko czuwać nad Kościołem  
Twoim, głosić Słowo w każdy czas, dogodny, czy niedogodny, karcić, gromić, napo
minać z wszelką cierpliwością i pouczaniem.
Daj pasterzy, którzy rozumieją, co to jest Kościół żywy, Kościół w marszu i nie b ę 
dą czekali w pustych kościołach, ale wyjdą do ludzi.
Wszak jesteśmy przez Ciebie, Panie, p o s ł a n i  i mamy i ś ć  na cały świat.
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JULIAN MOLA

W sprawie obowiqzkowego celibatu
Jedna z reform  przeprowadzonych przez reform ato
rów polegała na zniesieniu obowiązkowego celibatu, 
czyli zakazu wstępowania w  związki m ałżeńskie przez 
księży. Ożenił się Luter, podobnie postąpił Zwingli, a 
także Kalwin. Jeszcze do niedaw na wykorzystywano 
tę okoliczność dla zdyskredytow ania ruchu reform a- 
cyjnego przez naiw ne tw ierdzenie, że „Luter zrobił 
Reformację, bo się chciał ożenić”, nie w spom inano 
przy tym, że pojął byłą mniszkę, K atarzynę von Bora, 
dopiero w roku 1525, a  więc w 8 la t po ogłoszeniu tez 
na tem at odpustów, a w 5 la t po ostatecznym  zerw a
niu z Rzymem przez spalenie bulli w  grudniu 1520 
roku.
Spraw a obowiązkowego celibatu u jaw niła  się ponow
nie w łonie Kościoła rzym skokatolickiego jako palący 
problem  współczesny, na tle braku  powołań kap łań
skich. Dla w ielu mężczyzn, którzy pragnęliby poświę
cić się pracy duszpasterskiej, niemożność założenia 
norm alnej rodziny jest przeszkodą nie do przezwycię
żenia. Dotyczy to przede wszystkim tych regionów 
geograficznych, gdzie najbardziej odczuwa się b rak  
duchownych, a więc krajów  tzw. Trzeciego Świata. 
Na tym  tle, na przykład w Południowej Ameryce, 
doszło do niezwykłego w katolicyzm ie rozw iązania: 
dopuszczono do pracy duszpasterskiej kobiety; upo
ważniono mianowicie zakonnice nie tylko do pełnienia 
funkcji pomocniczych, ale naw et do kaznodziejstwa 
i udzielania komunii. Również w Europie obserw uje
my drastyczne zaostrzenie sytuacji. W samych W ło
szech dziesiątki duchownych zakładają rodziny, ale jed 
nocześnie muszą zaprzestać spraw ow ania funkcji k a 
płańskich. Głośny był przypadek, gdy jeden z p ro
boszczów poinform ował w iernych z kazalnicy o za
m iarze zaw arcia związku małżeńskiego i przedstaw ił 
publicznie swoją narzeczoną. P rzypadek ten jest o 
tyle charakterystyczny, że ów proboszcz nie m a za
m iaru wyrzekać się funkcji kościelnych. Z aw arł ślub 
cywilny, a ponieważ nie chce rezygnować ze ślubu 
kościelnego, jedynie ważnego w obliczu praw a k an o 
nicznego, walczy o oficjalne uznanie swojego kroku. 
Wokół celibatu w ytw orzyła się atm osfera napięcia, 
a naw et sensacji po głośnych uchw ałach Rady Dusz
pasterskiej i episkopatu holenderskiego, po w yw ia
dzie belgijskiego prymasa, kardynała Suenensa, i po 
ostrej reakcji papieża, stanowczo w ystępującego w 
obronie celibatu. Episkopat holenderski został zaata
kowany przez głośnego teologa francuskiego, kardy
nała Danielou, który w swym ataku  nie przebierał 
w słowach. Jego w ystąpienie na łam ach w atykańskie
go dziennika „Osservatore Rom ano” jest dla nas, 
ewangelików, szczególnie interesujące. In terp retu jąc  
dyskusję, jako podw ażającą autory tet papieża, pisze 
dosłownie „... najbardziej w praw ieni w osłupienie, 
powiem otwarcie, najbardziej zgorszeni są czasem n a 
si bracia praw osławni i ewangeliccy, którzy uznaw ali 
potęgę, reprezentow aną przez au torytet Rzymu dla 
całego chrześcijaństw a”.

Przecieram y, teraz dopiero z osłupieniem, oczy. Zawsze 
byliśmy przekonani o czymś zupełnie innym. „K ardy
nał Danielou może być zupełnie spokojny — trafn ie

zareagował pastor Giorgio G irardet, naczelny redaktor 
tygodnika waldensów „Nuovi Tem pi” — bracia ew an
gelicy nie są ani w praw ieni w osłupienie, ani zgor
szeni. Przeciwnie, cieszą się z tego, co się dzieje w 
Kościele rzymskim. Nie z powodu trudności, jakie 
oni tam  napotykają, lecz ponieważ wiedzą, że z tego 
kryzysu, zachodzącego w starej instytucji, Pan może 
uczynić wiele dobrego dla całego ludu Bożego. Tak 
więc m ają oni nadzieję i modlą się o to, aby Rzym 
w końcu wyrzekł się pretendow ania do zastępow ania 
autorytetu  Chrystusa i ograniczania wolności sum ie
nia chrześcijan”.

Ewangelicy ani dawniej, ani dzisiaj nie uznają „po
tęgi, reprezentow anej przez au tory tet Rzymu dla c a 
ł e g o  c h r z e ś c i j a ń s t w  a”, co stw ierdzano za
równo przed II Soborem W atykańskim , jak  i później. 
Zdaje sobie z tego spraw ę sam papież, Paw eł VI, nie
jednokrotnie wspom inając, że jego urząd jest przesz
kodą na drodze do jedności. W arto dla przykładu 
przytoczyć, sform ułowane w 1965 roku, zdanie obec
nego prezydenta niemieckiego Kościoła ew angelickie
go, biskupa H erm anna D ietzfelbingera: „Cóż pow ie
dzieć na to, że uznanie papiestw a jest przedstaw iane 
jako podstawowa przesłanka istnienia prawdziwego 
Kościoła i jako środek zbawienia?...”. Uroszczenie pa
pieża, aby być środkiem  zbawienia, jest jednym  z n a j
bardziej kontrow ersyjnych problem ów w ekum enicz
nym dialogu. Reformowani teolodzy, jak  Ehrlich, Ber- 
khof czy Subilla, w ypow iadają się w tym  sam ym  du
chu. Na pytanie: „Jakiego odważnego posunięcia 
mógłby dokonać papież na rzecz ekumenicznego po
rozum ienia?” prof. Berkhof odpowiada na łam ach ka
tolickiego m iesięcznika „Concilium” : „W ykonując 
swój ostatni ak t w charakterze nieomylnego — odwo
łać i skasować sam ą nieomylność”. Jean  M arc Chap- 
puis, dyrektor genewskiego tygodnika reform owanego 
„La Vie P ro testan te” pisał: „Tak dzisiaj, jak  i daw 
niej biblijne podstawy tej funkcji (papieskiej) w ydają 
się nam  sporne, a cały jej rozwój historyczny uznaje
my za dyskusyjny. Papiestwo, aby powiedzieć w yraź
nie, nadal jest dla nas złą odpowiedzią na pytanie 
odnoszące się do jedności Kościoła”.
Dzisiaj, jak  i dawniej, ewangelicy stanowczo odrzu
cają myśl o tym, że w arunkiem  jedności mogłoby być 
uznanie papiestwa w jego aktualnej formie, nie mó
wiąc już o zasadzie nieomylności. W tej sytuacji mo
gą jedynie się cieszyć, ze względu na dobro całego 
ludu chrześcijańskiego, jeżeli ten urząd sam ym  kato
likom zaczyna nasuwać wątpliwości.
Również w spraw ie obowiązkowego celibatu ewange
licy zajm ują jasne stanowisko, trzym ając się ściśle 
tego, czego w tej spraw ie uczy Biblia. O bierając w 
służbie Kościoła życie bezżenne, czynią to całkowicie 
z dobrej woli. Duchowni ewangeliccy, gdy w stępują 
w stan małżeński, postępują w zupełnej zgodzie z 
myślą apostoła Pawła, który pisał do Tymoteusza: 
„Biskup m a być nienaganny, mąż jednej żony... który 
by własnym  domem dobrze zarządzał, dzieci trzym ał 
w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, bo jeżeli 
ktoś nie potrafi w łasnym domem zarządzać, jakże bę
dzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? ...Diakoni
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niech będą mężami jednej żony, mężami, którzy po
tra fią  dobrze kierować dziećmi i domami swoim i’’ 
(I Tym. 3: 2.4-5.12). Podobnie pisał do Tytusa (r.l: 
5-9). Co więcej, nie w ahał się w ostrych słowach 
potępić tych, którzy zabran ia ją  wstępować w związki 
m ałżeńskie (I Tym. 4: 1-3). A to dlatego, że „w szy
stko co stworzył Bóg (a więc i stan małżeński) jest 
dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjm uje 
z dziękczynieniem ; albowiem  zostają one poświęcone 
przez Słowo Boże i m odlitw ę” (I Tym. 4: 4-5). Oczy
wista, celibat m a pewne dobre strony. Duchowny nie 
związany rodziną może oddawać Kościołowi bezpo
średnio większe usługi, nie będąc zmuszonym poświę
cać uwagi, sił i czasu na „zarządzanie domem” i w y
chowanie dzieci. Może bez reszty poświęcić się swojej 
służbie, nie naraża rodziny na trudności, w ynikające 
ze specyfiki jego pracy. Jednakże sądzimy, że co n a j
m niej takie same walory, jeśli nie większe, p rzedsta
w ia dla duchownego życie w norm alnej rodzinie, 
choćby przez to samo, że więcej wie o życiu i jego 
troskach, nie mówiąc już o argum encie Pawiowym  z 
listu  do Tymoteusza.
Obowiązek celibatu nak łada na wielu ludzi ciężary 
nie do udźwignięcia. Człowiek został stworzony jako 
mężczyzna i kobieta; razem  osiągają pełnię człowie
czeństwa. W spólnota m ałżeńska nie jest związkiem 
jedynie fizycznym dwu płci, koniecznym dla prokrea- 
cji potomstwa. Niem niejszą wagę m a jedność duchowa 
małżonków, k tóra realizuje się i pogłębia naw et przy 
braku  potom stwa. Popęd seksualny jest czynnikiem 
przez Stwórcę zamierzonym, stanowiącym  integralną 
część człowieczeństwa, w brew  dość rozpowszechnio
nym  mniem aniom , uw ażającym  go za ludzką słabość. 
Nie m a w praw dzie jednoznacznej opinii co do tego, 
czy całkow ita wstrzemięźliwość płciowa prowadzi n ie
uchronnie do szkodliwych skutków, lecz rozbieżności 
pochodzą praw dopodobnie stąd, że ludzie różnią się 
pod względem nasilenia tem peram entu. Co dla jed 
nych, z natury  chłodnych, jest możliwe do osiągnię

cia, dla innych jest koniecznością nie do opanow ania 
i w . przypadku obowiązkowego celibatu prowadzi do 
szczególnych trudności w postaci nerwic, zboczeń 
płciowych, lub nielegalnych związków, form alnie po
tępianych, lecz praktycznie tolerowanych, jako ustęp
stwo na rzecz „słabości”, co wiedzie do fałszywego 
pojm ow ania aktu  seksualnego jako „grzechu”, jako 
stanu „nieczystości”. Związeik dwojga osób, pozbawio
ny podłoża uczuć wyższych, zostaje sprowadzony do 
zaspokajania popędu, w skutek czego może być odczu
wany jako coś nieczystego. Okoliczności towarzyszące, 
a zwłaszcza b rak  uczuć wyższych, pow odują w rażenie 
niesm aku i zbrukania. W społeczeństwach chrześcijań
skich spraw y płci byw ają zwykle tem atem  tabu, prze
słonięte m aską pruderii. Nasuwa się uzasadnione po
dejrzenie, że niezdrow a atm osfera ma swoje źródło 
w łaśnie w środowiskach, które nie mogą w natu ra lny  
sposób zaspokoić popędu płciowego w jego pełnej po
staci zarówno fizycznego, jak  duchowego zespolenia w 
pełnej miłości. Nie trzeba chyba dodawać, że pruderia 
jest nie bardziej szkodliwa, niż b rak  tak tu  i delikat
ności. B rutalność w spraw ach płci, często dziś spoty
kana nie tylko w tzw. literaturze niepięknej, ale i w 
popularnych broszurach, m ających służyć uśw iado
mieniu, przyczynią się do niem ałych spustoszeń przez 
ignorow anie lub  wypaczanie roli czynnika uczucio
wego i sprow adzanie spraw y niem al wyłącznie do fi
zjologii i „techniki”. I w jednym, i w drugim  przy
padku piękny kw iat zostaje odarty z całego swojego 
uroku.
Kw estia obowiązkowego celibatu w raca dziś z w ielką 
siłą na forum  publiczne, podobnie jak  wiele innych 
nie załatw ionych spraw. Jak  lek tura Biblii u torow ała 
sobie drogę, jak  język narodowy wszedł do liturgii, 
tak  zapewne i spraw a obowiązkowego celibatu będzie 
m usiała otrzym ać jakieś rozwiązanie. W ydarzenia 
przez nas obserwowane pozwalają żywić nadzieję, że 
poszczególne kroki naprzód prowadzą w konsekwencji 
do ekumenicznego zbliżenia.

Małżeństwa

mieszane

z

katolickiego

punktu

widzenia

Podczas trzeciej sesji II Soboru W atykańskiego skierowano do papieża py
tanie dotyczące m ałżeństw  mieszanych. 18 m arca 1966 K ongregacja D oktry
ny W iary opublikow ała instrukcję „M atrim onii Sacram entum ”. 31 m arca 
1970 ukazało się papieskie m otu proprio „M atrim onia m ix ta”, które ustala 
zasady w odniesieniu do m ałżeństw  mieszanych. Wchodzi ono w życie dnia 
1 października 1970 roku. Zaw iera wstęp historyczny i doktrynalny oraz 17 
artykułów  określających konkretne normy. Sądzimy, że będzie rzeczą in 
teresującą, a w niektórych przypadkach nieodzowną, zapoznanie się z w aż
niejszymi przepisam i motu proprio.

1. M ałżeństwo m iędzy dwojgiem  
ochrzczonych, z których jedno jest 
katolikiem , a drugie niekatolikiem  
(m ałżeństw o, które samo w sobie 
stanowi przeszkodę w pełnej ducho
w ej harmonii małżonków) nie może 
być legalnie zaw arte bez uprzedniej 
dyspensy miejscowego ordynariusza.
2. M ałżeństwo zawarte bez uprzed
niej dyspensy m iejscowego ordyna
riusza przez dwie osoby, z których  
jedna jest ochrzczona w Kościele 
katolickim , lub przez ten Kościół 
przyjęta, a druga nie jest ochrzczo
na, jest nieważne.
3. Kościół — św iadom y w arunków  
i okoliczności czasu, m iejsca i osób 
— nie odmawia w  jednym  i drugim  
przypadku udzielania dyspensy od 
tych przeszkód , pod w arunkiem , że 
istnieje słuszna przyczyna.

4. W  celu otrzym ania od m iejsco- 
icego ordynariusza dyspensy strona 
katolicka loinna oświadczyć, że jest 
zdolna do uniknięcia niebezpieczeń
stw a u traty wiary. Ponadto podle
ga ona pow ażnem u obowiązkow i 
szczerego przyrzeczenia, że zrobi 
w szystko, aby w szystkie je j dzieci 
zostały ochrzczone i wychow ane w  
Kościele katolickim .
5. Strona niekatolicka zostanie we  
w łaściw ym  czasie poinformowana o 
przyrzeczeniach, którym i zw iązany  
jest współm ałżonek katolicki i to w  
taki sposób, aby nie było w ą tp li
wości, że jest świadoma zobowiązań  
i przyrzeczeń, ciążących na katolic
kim  współm ałżonku.
6. Obie strony zostaną pouczone o 
celach i zasadniczych właściw oś
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ciach m ałżeństw a, od których żadna  
ze stron nie może być wyłączona.
7. Do K onferencji episkopatu należy  
— na podległym  jej terenie — okre
ślenie sposobu, w  jaki te — zawsze 
wymagane — oświadczenia i p rzy 
rzeczenia pow inny być składane: 
czy ty lko  ustnie, na piśmie, czy w o
bec św iadków. Musi to być sposób 
jaw ny i docierać do śioiadomości 
strony niekatolickiej. Należy rów 
nież sprecyzować, czy w poszczegól
nych przypadkach trzeba wymagać  
jeszcze innych warunków.
8. M ałżeństwa mieszane m uszą być 
zawierane według form y kanonicz
nej, która jest wym agana dla ich 
ważności (...)
9. Jeżeli poważne trudności nie po
zwalają na przestrzeganie form y ka
nonicznej, m iejscow i ordynariusze 
mają prawo udzielania od niej d y 
spensy dla m ałżeństw a mieszanego. 
Jednak do każdej konferencji epi
skopatu należy ustanow ienie zasad, 
według których taka dyspensa bę
dzie udzielana w  sposób legalny i 
jednolity dla całego podległego re
gionu lub terytorium , przy zachowa
niu jednak baczenia, by przestrzega
na była publiczna form a celebrowa
nia.
10. Należy czuwać, by w szystkie  
m ałżeństw a w  sposób w ażny zaw ar
te, zostały starannie wpisane do re
jestru przewidzianego przez Prawo 
Kanoniczne. Duszpasterze postarają  
się o uzyskanie rów nież współpracy  
duchow nych niekatolickich, aby i 
oni wpisali w  swoich rejestrach  
m ałżeństw a zawarte ze stroną kato
licką...
13. Zakazuje się celebrować m ał
żeństw o przed kapłanem  lub d iako
nem  katolickim  i duchow nym  n ie
katolickim , którzy by w ykonyw ali 
wspólnie, każdy swój, rytuał. Nie 
zezwala się również, aby — przed  
lub po ceremonii katolickiej — od
był się jak iko lw iek  inny religijny  
obrządek m ałżeński, na zasadzie 
wzajem ności albo odnowienia ślu- 
bowań.

* * *

Z ogłoszonego przez papieża m otu 
proprio w ynikają następujące w nio
ski:
Katolik, aby poślubić osobę innego 
w yznania chrześcijańskiego, lub 
osobę nieochrzczoną, musi uzyskać 
zgodę swego biskupa. M ałżeństwo 
z osobą nieochrzczoną zaw arte bez 
uzyskania tej zgody, zostało okre
ślone jako nieważne.
Nieco inaczej sform ułowano myśl w 
odniesieniu do m ałżeństw a z osobą 
ochrzczoną innego wyznania, m ia
nowicie w ym agana jest uprzednia 
zgoda dla l e g a l n e g o  zaw arcia 
takiego związku. Nie ma natom iast 
stw ierdzenia nieważności związku, 
zawartego z pom inięciem  dyspensy. 
Nasuw a się pytanie, czy mimo b ra 
ku dyspensy, małżeństwo jest niele
galne, ale jednak ważne?

Dla uzyskania zgody biskupa strona 
katolicka musi złożyć oświadczenie 
ustne, na piśm ie lub wobec św iad
ków, że jest zdolna do zachowania 
wiary. Musi również zobowiązać 
się do ochrzczenia i wychowania w 
Kościele katolickim  narodzonych z 
tego związku dzieci. Nie wymaga się 
obecnie takiego zobowiązania od 
strony niekatolickiej, co jest nowym 
elem entem  w tych przepisach, pew 
nym  krokiem  naprzód. Zam iast w y
maganego dotychczas zobowiązania, 
przew iduje się tylko odpowiednie 
poinform owanie niekatolika o przy
rzeczeniach i obowiązkach ciążących 
na stronie katolickiej.
Przepisy m otu proprio zakazują 
udzielania ślubu wspólnie przez du
chownego katolickiego i niekatolic
kiego, na równych prawach, kiedy 
na przykład każdy duchowny sta 
w ia stosowne pytania i odbiera 
przyrzeczenia od tego z narzeczo
nych, które jest jego wyznania.
Praw dopodobnie dopuszcza się mo
żliwość udziału niekatolickiego du
chownego jako asystenta, przy za
chow aniu ry tuału  katolickiego. Z a
kazuje się również, spotykanej u 
nas praktyki, odbyw ania dwu ce 
rem onii ślubnych, kolejno w każ
dym Kościele.
W niektórych przypadkach orydna- 
riuszom  przysługuje prawo udziela
nia dyspensy od kanonicznej formy 
ślubu i w tedy ślub może zostać za
w arty  w św iątni niekatolickiej. 
Szczegółowe przepisy, dotyczące for
my składania przyrzeczeń (ustnie, 
na piśm ie czy wobec świadków) 
przez stronę katolicką, warunków , 
pod jakim i może być udzielona dy
spensa dla m ałżeństw a z n iekatoli
kiem  oraz dyspensa od formy ka
nonicznej ślubu, m ają być wydane 
przez K onferencje episkopatów dla 
podległych im  terytoriów . P reroga
tyw y udzielone episkopatom  ozna
czają pew ną decentralizację w sto
sunku do K urii Rzymskiej. 
Jednakże swoboda pozostawiona 
Konferencjom  episkopatów praw do
podobnie okaże się bronią obosiecz
ną. Może ona dać pożyteczne rezul
ta ty  tam , gdzie członkowie episko
patu  są ludźm i otwartym i, rozum ie
jącym i dążenia ekum eniczne i rze
czywistość współczesnego człowieka. 
Tam  jednak, gdzie episkopat zacho
w uje tendencje konserwatywne, 
motu proprio będzie zapewne in te r
pretow ane bardzo rygorystycznie. 
Istn ieje niebezpieczeństwo popadnię- 
cia w  legalizm, który nie będzie już 
prowadził do Rzymu, lecz do b isku
pa, legalizm  w dziedzinie, w której

pierwszeństwo przed m otywam i 
praw nym i powinny mieć motywy 
duszpasterskie.
Jakkolw iek Kościół rzym ski nieco 
ustąpił ze sztywnego stanow iska w 
spraw ie m ałżeństw  mieszanych, cią
gle nie rezygnuje z ograniczenia 
wolności sum ienia chrześcijan, nie 
pozostawiając im swobody decyzji 
w spraw ie tak  bardzo osobistej, ja 
ką jest m ałżeństwo i wychowanie 
dzieci. T rudno więc oczekiwać po
zytywnej reakcji ze strony Kościo
łów niekatolickich, k tóre dają 
swym w iernym  całkow itą swobodę 
decyzji.
Oto, co pisze na ten tem at Charles 
Biber w genewskim tygodniku „La 
Vie P ro testan te” : M otu proprio 
„kładzie duży nacisk na działalność 
duszpasterską, lecz podporządkowu
je ją  celom jurydycznym  lub para- 
jurydycznym, z w ielką szkodą dla 
jej w łasnej logiki. Czy m ałżeństwo 
jest dla Kościoła problem em  rzędu 
praw nego? Czy głoszenie Ewangelii 
stw arza praw o konkurencyjne wo
bec praw a świeckeigo? Kościół 
istnieje po to, by głosił miłość Chry
stusa tak  w odniesieniu do ludzkiej 
miłości, jak  w odniesieniu do praw a 
i państw a cywilnego. Nie istnieje po 
to, aby przepisam i regulować miłość 
ludzi do siebie”.
Rzecznik luterańskiego Kościoła w 
Baw arii w sposób następujący sko
m entow ał dokum ent papieski: „No
we przepisy w  spraw ie m ałżeństw  
mieszanych n ie biorą pod uwagę 
znaków czasu. N iezrozum iały jest 
fakt, że związek m ałżeński między 
dwojgiem ochrzczonych ludzi m usi 
podlegać dyspensie. Możemy tylko 
ze sm utkiem  stwierdzić, że zależność 
m ałżeństw  m ieszanych od dyspensy 
została um ocniona”.

St.Br.

SKŁADAJCIE
OFIARY
NA WYDAWNICTWO!

Konto: PKO Warszawa, 
VIII OM Nr 153-14-920651
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JAN KARCZOCH

Ugoda Sandomierska w dziejach Polskiego Kościoła
Nie jest celem mojego referatu  przedstawienie Ugody 
Sandom ierskiej w szechstronnie i w sposób wyczerpu
jący, bo wówczas m usiałbym  chyba mówić przez k il
ka dni bez przerwy. W yjaśnienie bowiem jednego ty l
ko zagadnienia związanego z Ugodą, a mianowicie 
wspólnego w yznania W iary dla wszystkich ew angeli
ków, tak  zwanej konfesji sandomierskiej, zajęło w 
pracy doktorskiej ks. Lehm anna praw ie 400 stron d ru 
ku.
Moje zam ierzenie jest znacznie skromniejsze. Gorąco 
pragnę jedynie zainteresować słuchaczy Ugodą S an
dom ierską i zachęcić do dalszych studiów, dyskusji i za
stanaw ian ia się nad tym, jak  my w dzisiejszych w a
runkach moglibyśmy budować dalej gmach polskiego 
ewangelicyzmu na tym  kam ieniu węgielnym polskiej 
teologii, jaki stanowi w dziejach Polskiego Kościoła 
Ugoda Sandom ierska.
Teraz, gdy w niedzielę dnia 22 lutego Synod naszego 
Kościoła uchw alił jednom yślnie odnowienie Ugody, my 
Polacy ewangelicy, a szczególnie my ewangelicy w a r
szawscy m am y praw o i obowiązek z uczuciem żywej 
radości teraz już jaw nie i otw arcie przystąpić do jej 
realizacji w codziennym współżyciu członków naszych 
obu Kościołów. I n ik t chyba nie będzie nas za to n a 
zywał krypto-kalw inam i, jak  w okresie rozdarcia i 
odosobnienia obu wyznań przez carską ustawę, w yda
ną na wniosek niemieckich pastorów.
Obecnie pragnę przedstaw ić samo zagadnienie Ugody 
Sandom ierskiej jako historycznego wydarzenia. Po 
pierwsze — trzeba rozpatrzyć, co złożyło się na fakt, 
iż porozum ienie kilku wyznań mogło dojść do skutku 
w w ieku XVI, na przeszło trzy wieki wcześniej nim 
niektóre w ybitne jednostki w chrześcijaństw ie św ia 
towym  zaczęły myśleć i działać w kierunku zbliżenia 
w yznań i Kościołów między sobą, dając tym  początek 
nowoczesnemu ruchowi ekumenicznemu. Po drugie — 
przyjrzym y się samem u zjazdowi w Sandom ierzu w 
kw ietniu 1570 r. i zaw artej tam  Ugodzie. Wreszcie — 
po trzecie — rozpatrzym y krótko następstw a i dalsze 
dzieje Ugody oraz w ynikające z niej dla nas, żyjących 
w Rzeczypospolitej Ludowej, w skazania i obowiązki. 
Do w yjaśnienia przyczyn zaw arcia Ugody Sandom ier
skiej przez ewangelików XVI wieku nie wystarczy, 
moim zdaniem, rozpatrzenie okoliczności i ogólnego 
położenia wówczas obozu ewangelickiego w Polsce. 
Położenie to charakteryzow ały następujące czynniki:
1. Zaham ow anie szerzenia się haseł reform acyjnych w 
Polsce po pół w ieku nieprzerwanego rozwoju i opa
now yw ania najbardziej świadomych kręgów obywateli 
Polski szlacheckiej. Reform acja szerząca się dokąd jak  
pożar napotkała przeszkody, które zagrażały jej przysz
łości.
2. Reakcja rzym ska udarem niła ostatecznie realizację 
idei Kościoła narodowego, popieranej przez M odrzew
skiego, Łaskiego i w ielu możnych protektorów  re fo r
macji.
3. Jezuici sprowadzeni do Polski rozpoczęli w alkę na 
śmierć i życie z obozem polskiej reform acji.
4. Bracia polscy (inaczej: socynianie lub arianie) gło
sili z powodzeniem swe radykalne poglądy religijne. 
Osłabili oni w yznania ewangelickie przez zjednywanie 
sobie wielu w ybitnych działaczy reform acji, a także 
całych zborów, oraz przez wywołanie zamętu w ew 
nętrznego i dezorientacji w pozostałych zborach.
W innych krajach, gdzie ewangelicy nie zdobyli od 
razu przewagi, znaleźli się w tym  okresie w tak  samo 
trudnej sytuacji, jak  w Polsce. Jednak  nigdzie nie 
skłoniło ich to do zjednoczenia się; najwyżej zaw ierali 
k rótkotrw ałe porozum ienia polityczne.

Referat w ygłoszony podczas obchodu 400-lecia Ugody San
domierskiej w  II Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w War
szawie, dnia 9 maja 1970 r.

Według m nie i w Polsce nie przechyliły ostatecznie 
wagi na rzecz Ugody ani wyliczone zagrożenia, ani n a 
wet czynnik dodatni, unia lubelska, mimo iż stw arza
ła ona także dla Ugody przychylną atm osferę. Unię 
zaw arto na sław nym  sejm ie lubelskim  na niecały rok 
przed Ugodą Sandom ierską. Twórcy Unii znaleźli się 
w następnym  roku w znacznej liczbie w Sandom ierzu 
i niew ątpliw ie wnieśli coś z szerokiego spojrzenia 
polskich mężów stanu swej epoki i to zdołało prze
łamać opór niektórych ciasnych dogmatyków spośród 
teologów.
Zdaje się jednak, że wszystkie te towarzyszące za
w arciu Ugody okoliczności i przyczyny nie dają peł
nego w yjaśnienia. Należy, według mnie, sięgnąć g łę 
biej i dalej wstecz w dzieje narodu, aby zrozumieć 
psychikę twórców Ugody.
Czym np. wytłum aczyć fakt, że gdy w Kościele śred
niowiecznym w alka zbrojna w imię w iary  i naw raca
nie mieczem stanow iła regułę, której n ik t nie podw a
żał, to polscy teologowie złożyli na sobrze w K onstan
cji rozpraw ę sprzeciw iającą się takiem u działaniu? 
Gdy zaś sobór skazał Husa na śmierć, to w jego obro
nie, obok jego rodaków — Czechów, głos podnieśli 
znowu tylko Polacy, sprzeciw iając się wyrokowi zgod
nem u przecież z zasadam i ustanowionej przez papieża 
świętej inkw izycji?
N astępnie husytyzm  szerzy się w niektórych okolicach 
Polski niem al jak  w Czechach. W yciągając wnioski 
z tych znam iennych faktów, przytoczonych przykłado
wo, staw iam  tezę, że polskie chrześcijaństwo, aż do 
czasów kontrreform acji bardzo się różniło od śred
niowiecznego Kościoła rzymskiego poza Polską. Ten 
polski Kościół różnił się także od, odbudowanego w 
Polsce przez jezuitów  w dobie kontrreform acji, kato
licyzmu rzymskiego, z którym  my do ostatnich cza
sów m am y tak  przykre doświadczenia.
Jeszcze jeden przykład: w średniowiecznej Europie 
cała ludność każdego państw a należała z reguły do 
jednego Kościoła, albo do rzymskiego, albo do wschod
niego z w yjątkiem  prześladowanych wszędzie Żydów. 
W Polsce natom iast, już od czasów K azim ierza W iel
kiego, po przyłączeniu Rusi Czerwonej, istniały 
i współżyły obydw a Kościoły. Obydwa m iały na tym  
sam ym  terenie uznaną przez państwo hierarchię du
chowną, a wyznawcy obu Kościołów korzystali z rów 
nych praw .
W ychowani przez taki polski Kościół „polscy krześci- 
jan ie ,\  jak  się sami nazywali za M ikołajem Rejem, 
przy swym głębokim pojm ow aniu nauki Chrystusa 
z łatw ością przyjm ow ali z teorii religijnych reform a
torów  wszystko, co z tym  bezpośrednim  i rzetelnym  
stosunkiem  do Boga wydawało się im zgodne. N ato 
m iast odrzucali ich wyznaniowy fanatyzm  jako 
sprzeczny z ówczesną natu rą  Polaków. Na zatrucie i 
spaczenie duszy polskiej jadem  fanatyzm u trzeba było 
następnych 200 la t szkoły jezuickiej.
Przywódcy ewangelików polskich, rekru tu jący  się 
przeważnie z w arstw y rycerskiej, służący bezin tere
sownie krajow i czy to w obronie jego granic, czy ja 
ko posłowie sejmowi, przypom inali najbardziej po
stacie rzym skich senatorów  z czasów republiki. Po 
przeforsow aniu unii lubelskiej — w brew  woli sam o
lubnych m agnatów, zwłaszcza litewskich — w 10 m ie
sięcy później spotkali się znowu w Sandomierzu, aby 
radzić nad unią wyznaniową.
Z racji położenia m iasta znaczną większość obecnych 
na zjeździe stanow iła szlachta małopolska. Z jej gro
na, po zgonie Kazim ierza Wielkiego, pochodziła w ięk
szość kierow ników  polityki państwowej. Ci reform o
w ani M ałopolanie pokierowali teraz losami obozu 
ewangelickiego w Polsce. Udział pozostałych dwóch 
wyznań, braci czeskich i ewangelików augsburskich 
ograniczał się do delegatów świeckich i duchownych, 
upoważnionych do zaw arcia ugody przez synod od
byty w Poznaniu.
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W myśl wskazań Jana Łaskiego, M ałopolanie od po
czątku dążyli w Sandom ierzu do zorganizowania jed 
nego wspólnego Kościoła narodowego. W tym  celu 
teolog reform owany, Krzysztof Trecy, opracował tak  
zwaną konfesję sandom ierską, k tó ra została w ydruko
w ana przez Kościół reform ow any na zjazd i m iała się 
stać wspólnym  wyznaniem  nowego zjednoczonego 
Kościoła ewangelickiego, a  może w przyszłości — 
ogólnonarodowego.
Podstaw ę tej konfesji stanowiło drugie w yznanie hel- 
weckie (Confessio Helvetica Posterior) napisane przez 
Bullimgera, następcę reform atora Zurychu — Zwimglie- 
go. Jednakże nie było to zwykłe tłum aczenie. Trecy 
przy opracowaniu tekstu  konfesji s ta ra ł się o ułożenie 
takiego w yznania w iary, które mogło mieć jakieś w i
doki na zgodne przyjęcie przez wszystkie trzy k ierunki 
teologii ewangelickiej w Polsce. W całym ówczesnym 
świecie chrześcijańskim  szły one zupełnie osobno. 
Wszelkie próby uzgadniania poglądów rozbijały się o 
zastrzeżenia teologów w spraw ach nieraz w yglądają
cych dziś na scholastyczną w alkę o drobnostki.
W Polsce sytuacja była o tyle łatw iejsza, że — jak  
już wyjaśniłem  — ówcześni Polacy mieli bardzo sze
rokie poglądy i niezwykle głęboko odczuwali sam ą 
istotę chrześcijaństw a (Jasienica: „Polska Jagiello
nów ”, wyd. III. s. 166). Poglądy poszczególnych odła
mów ewangelickich m ożna by tak  scharakteryzow ać 
pokrótce. Po ciężkich doświadczeniach w ojen husyc- 
kich, bracia czescy zabiegali o opiekę innych ew an- 
lików polskich i o możność wspólnej obrony, znając 
już z doświadczenia skutki przegranej z Rzymem. 
Wyznawcy nauki Lutra, rdzenni Polacy, uznaw ali w 
tym czasie ogólnie konfesję augsburską, odmienioną 
przez M elanchtona w łaśnie w celu u ła tw ienia poro
zum ienia z reform acją szwajcarską, czyli z w yzna
niem reform owanym . M ałopolanie zaś, pod wpływem  
Jan a  Łaskiego, byli całkowicie pochłonięci ideą zało
żenia Kościoła narodowego na podstaw ie ogólno- 
ewangelickiej i skłonni do jak  najdalej posuniętego 
uzgadniania stanowisk.
Ponieważ bracia czescy zaw arli już raz z reform ow a
nymi unię w Koźminku i uznali tam  w zajem nie swą 
prawowierność, Trecy pisząc konfesję m usiał więc 
uwzględniać, w pierwszym  rzędzie, przew idyw ane z a 
strzeżenia teologów augsburskich. Tak też zrobił. W 
kilku dość istotnych punktach złagodził reform ow ane 
tw ierdzenia Bullingera, zwłaszcza naukę o kom unii 
znacznie zbliżył do sform ułow ań Lutra. Ponadto, na 
zakończenie, dodał artykuł o kom unii z konfesji sas
kiej M elanchtona, pisanej również w celu ułatw ienia 
porozum ienia z reform owanym i, ale uznaw anej za 
praw ow iernie luterską.
Niestety, m im o iż konfesja sandom ierska przedstaw ia
ła w ten  sposób daleko idący kom prom is ze strony 
M ałopolan i podziwiać należy dzieło Trecego jako do
browolne ustępstw o z w łasnej platform y ideowej na 
rzecz wspólnej zgody, bracia Glicznerowie, jako przed
stawiciele ewangelików augsburskich, odmówili swej 
zgody na przyjęcie konfesji. Obawiali się rozłam u we 
własnym  Kościele, ponieważ w m iastach W ielkopolski 
i P rus Królewskich prowadzili przeciw  nim  gw ałtow 
ną kam panię pastorzy niemieccy, podburzając lud 
kościelny przeciw wszelkiej ugodzie z innym i w yzna
niami. Reformowani przedstaw ili propozycję, aby pozo
stałe dwa w yznania — zostając przy swych dawnych 
konfesjach: braci czeskich i augsburskiej (oczywiście 
tej odmienionej) — uznały jednocześnie konfesję san
dom ierską jako wspólną dla wszystkich ewangelików 
w Polsce. Sami reform owani zdecydowali się na przy
jęcie kompromisowej konfesji jako jedynie ich obo
wiązującej, wyrzekając się przez to całkowicie stano
wiska ortodoksyjnie kalwińskiego. Bracia czescy przy
jęli propozycję, natom iast G licznerowie i tę odrzucili. 
Wówczas delegaci świeccy, z przewodniczącym i Syno
dowi w ojew odam i: krakow skim  — Stanisław em  Mysz
kowskim i sandom ierskim  — Piotrem  Zborowskim na 
czele, zaczęli ratow ać to, czego nieustępliw e stanow i- 
sok delegatów augsburskich omal nie zgubiło. W k ilku
osobowej komisji opracowano tekst ugody ustalającej 
ogólne zasady współżycia trzech wyznań w Polsce. Dla 
umożliwienia wzajem nego korzystania z sakram entów  
przyjęto, jako tymczasowo obowiązujący, artykuł o ko
munii z konfesji saskiej, złagodziwszy go w duchu

wyznania helweckiego. Jednom yślnie postanowiono 
opracować w przyszłości jedno wspólne, polskie wyz
nanie w iary dla wszystkich ewangelików. Na tym 
zjazd zakończono. Przy pierwszej okazji, na sejmie 
1570 r., M ałopolanie złożyli królowi tekst Ugody oraz 
konfesję sandom ierską jako odtąd ich oficjalne, jedyne 
wyznanie wiary. Oczywiście posłużyło to ortodoksom 
luterskim  do zarzucenia reform ow anym  nielojalności, 
pomimo iż zarówno oni sami, jak  i bracia czescy już 
dużo wcześniej złożyli swoje konfesje królowi, nie 
unikając przy tym  sugestii, że ich wyznania są w Pol
sce ogólnie uznaw ane przez ewangelików.
Mimo tych incydentów, skutki Ugody Sandom ierskiej 
były dalekosiężne. Pierwszym  konkretnym  jej zwycię
stwem w skali państwowej było zawiązanie konfede
racji w arszaw skiej w roku 1573. Zabezpieczyła ona 
wolność relig ijną w Polsce faktycznie na la t praw ie 
150, a form alnie aż do uzyskania znowu rów noupraw 
nienia wyznań w 200 la t później. W szystkie synody 
generalne, to jest wspólne dla trzech wyznań, po
tw ierdziły uroczyście Ugodę, także gdy w drugiej po
łowie XVII i w początku X V III w ieku odbywały się 
już tylko jako doraźne zjazdy „w podziem iu”. Królo
wie zaczęli bowiem traktow ać takie ogólnokrajowe 
zjazdy jako akcje przeciwpaństwowe.
Zawarcie Ugody skłoniło polskich ewangelików do 
okazania pomocy ewangelikom innych krajów . Pod
czas sejm u w roku 1578, posłowie ewangelicy uch
w alili zwołanie do Polski synodu ewangelików z całej 
Europy, aby doprowadzić między nimi do „harm onii” 
czyli zgody. Na skutek odkładania zjazdu przez sze
reg la t z powodu niespokojnych czasów, skończyło się 
tylko na projekcie. Natom iast złączony Ugodą Sando
m ierską obóz ewangelicki powziął śmiały zam iar zje
dnoczenia całego chrześcijaństw a pozarzymskiego w 
Polsce. Na Zjeździe w W ilnie zawiązano konfederację 
szlachty ewangelickiej i szlachty obrządku wschod
niego celem wspólnej obrony przeciw  gwałtom, prze
ciw burzeniu kościołów ewangelickich i przeciw  za
m ienianiu przez jezuitów  cerkwi Kościoła wschodnie
go na cerkwie unijne, związane z Rzymem.
Gdy w roku 1768 innowiercy odzyskali p raw a w Rze
czypospolitej, natychm iast ewangelicy przystąpili do 
organizacji swego Kościoła i to w łaśnie tylko jednego, 
wspólnego. Cóż mogłoby stanowić lepszą odpowiedź 
tym, którzy dziś tw ierdzą, że Ugoda Sandom ierska 
trw ała  krótko i zdecydowanie na zawsze upadła. A oto 
w 200 la t po jej zaw arciu wszystkie polskie zbory 
ewangelickie organizują od razu generalne synody, 
na których wszystkie spraw y zborów reform owanych 
i augsburskich rozstrzygają wspólnie. Zbory braci 
czeskich przyłączyły się już wówczas do reform ow a
nych, a więc znalazły się w ten sposób autom atycznie 
we wspólnym dla całej Polski i Litw y „corpus evange- 
licorum ”, czyli społeczności ewangelików polskich. 
Organizując obok Wielkopolski i Litwy trzecią trady 
cyjną prowincję kościelną, nieliczne już w tedy zbory 
reform owane Małopolski zaw ierają ściślejszą unię ze 
zborami księstw a Mazowieckiego, gdzie główną rolę 
odgrywały organizujące się jawnie, po długiej przer
wie, obydwa zbory stołeczne oraz węgrowski. Ta unia, 
zwana sielecką, podpisana w roku 1777 jest przem il
czana przez wielu autorów  pod pozorem, że nie m iała 
większego znaczenia. Praw da, że uległa ona oficjal
nej likw idacji na skutek starań  am basadorów  państw  
zaborczych. Stało się to jednak po długotrw ałej, upor
czywej walce, szczególnie warszawskiego zboru aug
sburskiego, o utrzym anie unii ze zborami reform ow a
nymi. Podobny los spotkał wspólny konsystorz ew an
gelicki, utworzony pół wieku później w Królestw ie 
Polskim znowu głównie staraniem  obu zborów w ar
szawskich. Został on skasowany ustaw ą carską, roz
dzierającą ponownie polski Kościół ewangelicki na 
augsburski i reform owany. Fakty te dowodzą stałego 
żywiołowego dążenia polskiego ogółu ewangelickiego 
do zjednoczenia. T raktow ał on bowiem Ugodę San
domierską — zarówno w czasach okupacji jezuickiej 
w wieku XVII i XVIII, jak i w czasach rozbiorów 
Polski — jako święty testam ent przodków. Realizował 
go więc ewangelicki lud kościelny w każdej chwili, 
w której naród polski odzyskiwał choćby częściową 
swobodę działania.

9



Gdybyśmy jednak, jak  niektórzy teolodzy niemieccy, 
uznali że Ugoda Sandom ierska, unia sielecka, wspólny 
konsystorz w Królestw ie Polskim  upadały z chwilą 
ich przekreślenia przez tę lub inną uchw ałę lub 
w prost przez zarządzenie w ładz zaborczych, to m o
glibyśmy rów nież uważać, że Polska przestaw ała 
istnieć, gdy ją  form alnie wykreślano z m ap Europy. 
Tak mogą myśleć tylko obcy. My wiemy, że tak  jak  
Polska nigdy nie przestała istnieć, choć obszar jej 
działania redukow ał się w niewoli nieraz wyłącznie 
do w nętrza polskich serc, tak  samo wszystkie ugody 
i unie polsko-ewangelickie, w brew  poglądom niektó
rych historyków, w  ewangelickiej części narodu pol
skiego stanow iły zawsze żywy płomień nadziei. Pola 
bitew  powstańczych i katorga usłane były zwłokami 
polskich ewangelików, których do służby narodowi 
zagrzewało poczucie duchowego uczestnictwa w  „cor- 
pus evangelicorum ”, zawsze w iernych Polsce i Ugo
dzie Sandom ierskiej.
Ten duch panujący w społeczności ewangelickiej w 
Polsce i korzyści płynące z niego dla narodu i Kościo

ła nie dadzą się wymierzyć „m ędrca szkiełkiem i 
okiem ”, ale każde polskie serce ewangelickie odczuwa 
je jako błogosławione skutki Ugody Sandom ierskiej. 
Żyje ona w nas wszystkich i my nią żyjemy, mimo, 
że jeszcze nie wszyscy zdajem y sobie z tego spraw ę 
w całej pełni.

Chyba głównym w skazaniem  Ugody Sandom ierskiej 
na przyszłość powinno się stać hasło: „Zawsze razem  
— w braterskiej służbie bliźnim  i Ojczyźnie”.
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Leopold O t t o ,  Przyczynek do historii zboru ewangelicko- 
augsburskiego w arszaw skiego.
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ZBIGNIEW JAKUBOWSKI

Erazm z
W czasach tak ruch liw ych  jak  
dzisiejsze, gd y  chodzi o poczy
nania ekum eniczne, m oże do
brze będzie przypom nieć jedną  
z postaci, która odegrała n ie 
m ałą rolę w  latach  działalności 
M arcina Lutra, w  latach p ow 
staw ania  i organizow ania się  
K ościoła ew angelick iego .

Chodzi o Erazm a z R otterda
mu. T ego Erazma, którego na
zw isko w  ciągu w iek ów  stało się  
syn on im em  hum anizm u, otw ar
tej p ostaw y w ob ec ludzkich  
b łęd ów  i w ypaczeń , synonim em  
u m iłow ania  B iblii, a którego  
życ ie  i działalność często pom i
ja się  m ilczen iem .

O czyw iście n ie  idzie o jedno
stronne ukazanie życia  i spuś
cizn y  naukow ej Erazma, ale o 
m ożliw e —  na ile  pozw alają  
źródła —  ob iek tyw n e ukazanie  
tych  czynn ików , które kształto
w a ły  jego psychikę, w p ły w a ły  
na pow stające dzieła, czy w resz
cie zysk iw a ły  m u przychylność  
lub  n ieprzych yln ość w sp ółczes
nej Europy.

Rotterdamu — za
N ie będzie to w ięc  próba oceny  
Erazma. W iele już napisano w  
ciągu 500 lat up ływ ających  od 
jego urodzin. B ęd ziem y się  sta
rali spojrzeć w  te  w ypadki, k tó
re k szta łtow ały  jego tw órczość.

Tw órczość bardzo różnorodną i 
do tego  stopnia kontrow ersyjną, 
że w  w yd an ych  jeszcze za jego  
życia dziełach skrzętn ie w y k re
ślano przy nazw isku  Erazm a  
słow a C anonicus R egularis. 
W iele takich skreśleń  oglądać  
m ożna dzisiaj w  polskich  b ib lio
tekach. R óżne b y ły  p ow ody  
tak iego stanu rzeczy i stosunku  
do Erazma. N ajpraw dopodob
niej zaw aży ły  tutaj prądy an ty -  
reform acyjne, k tórym i p rzeni
knięta  była  P olska X V I i X V II  
w ieku.

Erazm urodził się  28 X  1467 ro
ku w  R otterdam ie. W roku 1496 
w stąp ił do klasztoru kanoników  
regularnych  w  Em aus pod G ou
do. Tu rozpoczął sw oją pracę 
pisarską. Znajom ością język a  
łacińsk iego zyskał sobie taką  
sław ę, że od razu zw rócono na

i przeciw
niego uw agę w  szerszych  kołach  
kościelnych . D alsze lata, n ie 
m al do sam ej śm ierci, to okres 
ciągłych  podróży. 25 lu tego  
1492 roku Erazm p rzyjął św ię 
cenia  kapłańskie. W pięć lat po
tem  opuścił Paryż i w yjech a ł do 
A nglii. Tam  m iał okazję spot
kać się z Tom aszem  M orusem  
i inn ym i w yb itn ym i ludźm i 
ów czesnej A nglii. W 1506 r. 
udał się  do W łoch, gdzie w  T u
ryn ie uzyskał doktorat z teo lo 
gii-

S ław a jego, jako uczonego i już  
w ted y  autora liczn ych  dzieł, 
w zrastała bardzo szybko. Z yski
w a ł sob ie przychylność książąt, 
królów , kardynałów . Papież Ju 
liusz II chciał obdarzyć go god
nością penitencjarza. Erazm  
jednak n ie  przyjął tej funkcji i 
w  roku 1507 w yjech a ł p onow 
n ie do A nglii. W dalszym  ciągu  
pisał i w yd aw ał now e dzieła.

Cechą charakterystyczną jego  
tw órczości z tego okresu i za
razem  gatunkiem  literackim  
najczęściej stosow anym  przez
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Erazma jest krytyka i satyra: 
ostra i n ieubłagana. Jej przed
m iotem  są liczne braki w  w ielu  
ów czesnych  instytucjach  tak  
św ieckich , jak i k ościelnych . 
Jeszcze w  6 lat po śm ierci au
tora paryska Sorbona potęp iła  
jeden z jego u tw orów  jako zbyt 
złośliw y.

T ym czasem  popularność Eraz
m a w zrastała coraz bardziej.
D w ory królew sk ie i książęce  
prosiły  go, b y  zechciał zam iesz
kać w  stolicach ich  państw . 
O fiarow yw ano mu duże pensje  
i prebendy bez jak ichkolw iek  
obow iązków . Sw ego  czasu  
w szczęto  n aw et starania o ka
pelusz kardynalski, czego za
niechano jednak na usilną proś
bę sam ego Erazma.

D ziełem , którego tłum aczenie  
zajm ow ało najw ięcej czasu b yło  
Pism o Ś w ięte . Prace nad tłu 
m aczeniem  N ow ego T estam entu  
zakończył Erazm pom yśln ie  w  
latach 1516-1520, w ydając grec
ki tekst N ow ego T estam entu, 
łacińskie tłum aczen ie i jego pa
rafrazę.

W tym  czasie autorytet Erazm a 
doszedł do zenitu: cała Europa  
uw ażała go za człow ieka o n aj- 
rozleglejszej w ied zy  i o lbrzy
m ich zdolnościach. U znaw an y  
b ył za n ajw yb itn iejszą  postać  
sw ojej epoki.

W tym  sam ym  czasie na forum  
życia  relig ijn ego  i społecznego  
w ystąp ił M arcin Luter, ogłasza
jąc sw oje tezy  reform atorskie. 
I w ów czas opinia europejska  
zaczęła spontanicznie dostrzegać  
niem ałe podobieństw o w  w y p o 
w iedziach  Erazm a z Rotterdam u  
i w ystąp ien iach  M arcina Lutra.

O ile  jednak Luter w y p o w ia 
dał się ostro i w yraźnie, o ty le  
Erazm zabierał głos —  w  palą
cych w ów czas problem ach —  z 
rezerw ą i pew n ym  p ow ątp iew a
niem . Szczególn ie upodobniała  
się jego nauka do w yp ow ied zi 
M arcina Lutra w  spraw ach do
tyczących  chrztu dzieci, sp ow ie
dzi usznej, odpustów  i czci 
św iętych . Jakkolw iek  w  w ielu  
pism ach z tego okresu Erazm  
zapew niał o sw oim  posłu szeń 

stw ie  w ob ec K ościoła R zym 
skiego, to jednak n ie zaprze
czał nauce Lutra, zyskującej w  
krajach E uropy zachodniej co
raz w ięcej zw olenn ików . N ie
m niej jednak czyn ił ustaw iczne  
starania o pogodzenie ew an geli-  
cyzm u z rzym skim  kato licyz
m em .

W okół osoby Erazm a rozpętała  
się  istna burza. Luter, K alw in, 
Z w ingli i M elanchton próbow a
li przyciągnąć go na sw oją stro
nę. Z daw ali sobie bow iem  spra
w ę  z faktu, że tak w ielk i auto
rytet, jakim  b y ł w ów czas  
Erazm, m ógł w  sposób dodatni 
p rzyczyn ić się  do rozw oju no
w y ch  idei. P ap ieże zaś czynili 
ze sw ej strony w szystko, by  
sk łonić Erazm a do pisania prze
ciw ko L utrow i. Jednak nada
rem nie. W efek cie  pow stała sy 
tuacja, w  której zarów no K oś
ciół rzym ski, jak i M arcin Lu
ter oraz jego zw olenn icy  zaczęli 
atakow ać Erazma. W końcu  
1524 roku Erazm z R otterdam u  
rozpoczął otw artą „w ojn ę” z 
protestantyzm em , w ydając sk ie
row ane przeciw  L utrow i dzie
ło: ,,D e libero arbitrio”.

Odtąd stan ęli na krańcow ych  
pozycjach. Taki stan rzeczy  
trw ał do sierpnia 1535 roku, 
k ied y  to Erazm  osiadł na stałe  
w  B azylei. P ap ież P aw eł III 
obdarzył go bogatym  probo
stw em  w  D even ter. U czony co
raz bardziej jednak upadał na 
zdrow iu. N a koniec, zupełn ie  
w yczerp an y  atakam i febry, 
zm arł w  n ocy  z 11 na 12 lipca  
1536 roku. Zm arł bez katolic
k iego kapłana. N iestety , n ie za
ch ow ały  się  żadne dane o ostat
n ich  chw ilach  w ie lk iego  hum a
n isty . P ochow any został w  jed 
nej z kaplic katedry b azy lej-  
skiej.

N a tle  tej bardzo skrótow o na
kreślonej biografii, spoglądnij- 
m y na spuściznę literacko-nau- 
kow ą Erazm a z Rotterdam u, 
klasyfik u jąc ją następująco: 
Erazm  jako filolog, jako peda
gog, jako poeta i pisarz, a prze
de w szystkirh —  jako znaw ca  
P ism a Ś w iętego . Zw łaszcza  
dzieła A m brożego, H ieronim a i

A u gu styna przew ija ły  się  przez 
pracow nię pisarską Erazma.

T łum aczył je, w yd aw ał, kom en
tow ał, próbując n iejako prze
ciw staw ić je scholastycznem u  
sposobow i m yślen ia . W jego  
dorobku tw órczym  znaleźć m oż
na także pism a o tem atyce p e
dagogicznej. Jako doskonały  
znaw ca łaciny, b y ł zw olen n i
k iem  w ych ow an ia  m łodzieży  w  
oparciu o znajom ość tego  języ 
ka, jak i całej k u ltu ry  k lasycz
nej. Gorąco p rzeciw staw iał się  
stosow aniu  kar cie lesn ych  i 
w szystk iem u, co poniżałoby  
godność ludzką.

Jednak n ajw ażn iejsze m iejsce w  
jego pracach zajm ow ała Biblia, 
nad którą pracow ał niem al 
przez całe sw oje życie.

M ożna by się jeszcze d ługo za
stanaw iać nad spuścizną literac- 
ko-naukow ą Erazma z R otter
damu. B y łab y  to jednak naj
praw dopodobniej praca darem 
na, gdyż liczne publikacje na 
ten  tem at, organizow ane sym 
pozja i w y sta w y  z okazji 500 
rocznicy urodzin uczonego, 
u czyn iły  to w  sposób znakom i
ty. N iem niej jednak przy ja
k iejk olw iek  próbie oceny dzia
łalności Erazm a n ie  m ożna za
pom nieć, że b y ł on syn em  epo
ki, w  której przyszło m u żyć i 
tw orzyć. Epoki burzliw ej i n ie  
najjaśn iejszej w  dziejach  chrze
ścijaństw a. Szereg czynn ików  
złożyło  się  na to, że dzieła jego  
b y ły  przepojone duchem  k ry ty 
cyzm u, w yrażon ego nieraz w  
bardzo ostrej form ie i połączo
nego z racjonalizm em  i w ie lo 
m a „ludzkim i słabościam i” .

Jedno jest w  tym  w szakże w aż
ne i św iadczące na korzyść  
Erazma z R otterdam u —  źró
dłem  insp irującym  jego tw ór
czość i działanie b yła  B iblia. W 
„Z achęcie do filo zo fii” tak p i
sał o sobie i sw ojej pracy nau
kow ej: ,,... M oże zresztą trzeba  
raczej życzyć sobie, aby sam  
C hrystus, o którego spraw ę tu  
chodzi, tak nastroił struny m o
jej cytry, żeby śp iew ka m oja  
trafiła  do u m ysłów  w szystk ich  
i poruszyła je do g łęb i...” .
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EUGENIUSZ SZULC

Swidowie

W

powstaniu

1863 roku

Pieczętujący się herbem  Grabie, Sw idow ie należeli do 
najstarszej szlachty m ińsk ie j i w yw odzili się od Jana  
Sw idy występującego w  połowie X V II w ieku  w  okoli
cy Slucka. Od początku byli wyznania reformowanego. 
Pierwszym , który ochrzcił swe dzieci w kościele kato
lickim , był przedstaw iciel V  pokolenia Sw idów  — S te 
fan, zm arły w  1819 r. On też dał początek katolickiej 
gałęzi rodu, która jednak liczebnością członków znacz
nie ustępowała gałęzi kalw ińskiej. Szym on Konarski, 
autor pracy nad genealogią rodu Swidów, zauważa, iż 
tw arde trzym anie się Kościoła reformowanego znacz
nie pogarszało m aterialne w arunki bytowe Swidów, 
którzy nie korzystali z protekcji Radziw iłłów  i nie 
dobili się nigdy znaczniejszej fortuny. Odnosi się to 
szczególnie do czasów odleglejszych, kiedy to kosztow 
ny transport drewna zm niejszał znacznie rentowność 
ich dóbr leśnych. M imo to Sw idow ie nie szukali sta
bilizacji sw ej fortuny na drodze konwersji, co wię- 
cejf angażując się w X IX  w ieku  w w alkę narodowo
w yzw oleńczą ściągali na siebie represje władz ro sy j
skich, a tym  sam ym  uszczuplali stan swego posiada
nia.
W  oparciu o tradycję rodzinną oraz zachowane doku
m en ty  udało się ustalić pozytw ne zw iązki z pow sta
niem  1863 roku odnośnie do 12 kalw ińskich członków  
rodu Swidów, należących do V I oraz V II pokolenia , 
i reprezentujących obie istniejące wówczas gałęzie ro
du, tj. Sw idów  polnych oraz leśnych. W szyscy Sw ido
wie grupy pierwszej, w  liczbie czterech, należeli do 
pokolenia V II i byli w nukam i słynnego w rodzie M i
chała Józefa, uczestnika kam panii napoleońskiej, K a
walera Legii Honorowej, skazanego na zesłanie za 
udział w  pow staniu 1830/1831 roku.
Do w spom nianej grupy należy więc Michał L udw ik  
Swida, syn Floriana i Florentyny z Russockich, uro
dzony 1848 r. w  Sandom ierskiem , we wsi W ojcieszyce, 
która należała do jego ojca. W chwili w ybuchu pow 
stania, mając zaledwiee 15 lat, porzucił gim nazjum  w

Kielcach i w stąpił do oddziału. Jego wojskow e przy
gody nie trw ały jednak długo, bowiem  odnaleziony 
przez m atkę, zm uszony został do powrotu do domu. 
Po latach został leśnikiem  i pełnił obowiązki pełno
m ocnika całej ordynacji n ieśw ieskiej książąt Radzi
wiłłów . Zm arł w 1924 r. i pochowany został na ew an
gelicko-reform ow anym  cm entarzu w  W arszawie. Nie 
został objęty m oją pracą z roku 1967, w  której opraco
w ałem  groby powstańcze na tym że cm entarzu. 
Pozostali trzej Sw idow ie gałęzi polnej, kuzyn i p o 
przednio wspomnianego Michała, byli synam i Józefa  
Michała, dzierżaw cy dóbr Dowspudy, przed 1863 ro
kiem  członka delegacji czynszow ej na powiat augu
stow ski. Stanisław, W acław i Bronisław byli oficerami 
w w ojsku  rosyjskim , nie chcąc jednak walczyć prze
ciwko powstańcom,, m ieli zgodnie z tradycją popełnić 
samobójstwo.
O luiele obfitsze źródła zachowały się odnośnie do 
udziału w  pow staniu 1863 roku członków leśnej gałęzi 
rodu Swidów, należących do V I pokolenia rodu. Byli 
to czterej synowie Floriana, oficera W ojsk Polskich  
oraz N im fy  ze Swiętorzeckich, oraz dw aj synowie Pio
tra, więzionego w  M ińsku za organizowanie powstania  
w  1830/1831 roku. K ilka  słów o tych ostatnich. 
Bolesław M ateusz, ur. w  1882 roku, absolwent un iw er
sytetu  w  Petersburgu, był w ykładow cą m atem atyki w  
słynnym  g im nazjum  słuckim , do którego w ychow an
ków  sam się zaliczał. Od 1854 r. poświęcił się pracy 
na roli. Podczas powstania styczniowego pełnił trudną  
funkcję  cywilnego naczelnika powstańczego trzech  
powiatów  guberni m ińsk ie jy a m ianowicie: pow iatu  
mozyrskiego , pińskiego i reczyckiego. G ieysztor okre
śla go jako człowieka bezkompromisowego, gorącego 
patriotę, gotowego w szystko  dla kraju poświęcić. 
A resztow any pod błahym  powodem w  końcu 1863 ro
ku, osadzony został początkowo w  w ięzieniu słuckim ; 
dopiero w sku tek  obciążających zeznań współw ięźniów  
przeniesiony został do M ińska, a gdy tam  nie potra
fiono go zm usić do złożenia zeznań dekonspirujących  
organizację, został w  1864 r. skazany na karę śmierci. 
W sku tek  starań petersburksich przyjaciół, w  p ier
w szym  rzędzie W łodzim ierza Spasowicza, M urawiew  
anulował w yrok śmierci, zm ieniając go na 12 lat cięż
kich robót na Syberii. Pam iętnikarz Sioiętorzecki 
wspomina, iż spotkał okutego w kajdany Bolesława  
Sw idę w  w arzelni soli w  Usoli. Jednym  z jego ów 
czesnych tow arzyszy był tam  docent W arszaw skiej 
Szkoły G łównej, B enedykt Dybowski, późniejszy ba
dacz fauny Bajkału i uczony o europejskiej sławie. 
Padagog z urodzenia, obdarzony przy tym  darem  w y 
m owy, znajdow ał Sw ida na w ygnaniu czas i siły na 
prowadzenie dla tow arzyszy w ykładów  popularnonau
kow ych. Po kilkakro tnej zm ianie m iejsca zesłania, 
uzyskał w  roku 1877 zgodę na osiedlenie w  europej
sk ie j części Rosji. Po latachf będąc ju ż w  starszym  
w ieku, nie skorzystał z nadanego m u prawa poicrotu  
do kraju; osiadł w Kołomnie, w gub. m oskiew skiej, 
gdzie zm arł w  1897 roku.
W arto przypom nieć, iż córką wspomnianego Bolesła
wa była, urodzona w roku 1863, Jadwiga, która całe 
sw e długie życie (zmarła w W ilnie w roku 1934) 
poświęciła pracy w ychow aw czej i rozbudzaniu ducha  
polskiego; m.in. zorganizowała w W ilnie szkołę pow 
szechną im. Szym ona Konarskiego oraz przedszkole  
„Dziecko Polskie”.
Rów nież brat Bolesława  — Paweł, właściciel m ają tku  
Zarzecze w  pow. borysowskim , brał udział w pow 
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staniu styczniow ym ; zapewne rów nież jego żona Z o
fia  z Ciundziewickich, czynna była w  organizacji, sko
ro oboje oni zam ieszczeni zostali w  spisie politycznych  
przestępców guberni w itebskiej, zesłanych, po kon fis
kacie m ajątków , do guberni perm skiej. P am iętnikarka  
Jadwiga Prendowska zetknęła  się z Pawłem  Świdą  
oraz jego żoną w Kungurze. W raz z rodzicami prze
bywał tam  syn ichf Zygm unt, urodzony w  1853 roku, 
późniejszy kurator Synodu Ew angelicko-Reform ow a
nego w  W ilnie, gdzie zm arł w 1906 r.
Ostatnią grupę członków rodu Świdów, czynnych w  
roku 1863, stanowią kuzyn i Bolesława i Pawła, syno
wie Floriana i N im fy  z Św iętorzeckich. Z  powodu  
niejasności przekazów archiwalnych trudno dokładnie 
ustalić ilu spom iędzy sześciu jego synów związało się 
z ruchem  wolnościowym  tam tych czasów.
N ajm niej wątpliwości budzi osoba Jana, urodzonego 
w roku 1835, który w  19 roku życia ukończył ze zło 
tym  m edalem  gim nazjum  w  Słucku, a następnie poś
więcił się medycynie. Na wieść o w ybuchu powstania  
przybył on z Berlina  — gdzie specjalizował się w  m e
dycynie  — do kraju i w stąpił do cywilnego aparatu  
powstańczego. Spraw ował funkcję  powstańczego na
czelnika powiatu borysowskiego, a zgodnie z rodzinną  
tradycją  — funkcję  naczelnika całej guberni m ińskiej. 
W skutek  obciążających zeznań w spółtow arzyszy zo
stał aresztowany wiosną 1864 roku i początkow o ska
zany na osiedlenie w głębi Rosji. W  w yn iku  ponow 
nego śledztwa, przeprowadzonego na rozkaz M ura- 
wiewa, Jan Św ida został skazany na karę śmierci; 
w yrok ten zm ieniono na 12 lat katorgi na Syberii. R ów 
nocześnie skonfiskow ano m u m ajątek w  powiecie bory- 
sowskim .
Na zesłanie wyruszył, wraz z partią skazańców, dnia  
3 sierpnia 1864 roku; część drogi przebył pieszo. W  
ciągu trzech lat pracował wraz ze sw ym  kuzynem , 
w spom nianym  już poprzednio Bolesławem, w  w arzel
ni soli w  Usoli, gdzie m im o utracenia praw cyw ilnych, 
sprawował funkcję  lekarza. Sw iętorzecki pisze, że 
sukcesy lekarskie Św idy zw róciły nań uwagę guberna
tora W schodniej Syberii, który ściągnął go do siebie 
do Irkucka i obdarzył swą protekcją. W  tym  to w łaś
nie okresie wokoło osoby Jana Św idy zgrupowało się 
w ielu polskich zesłańców. Po am nestii w  r. 1874, osiadł 
io W ilnie, gdzie dał się poznać jako bardzo zdolny i 
w zięty  lekarz. Zm arł w  roku 1917 w  Różampolu. 
Żyw a kronika rodu, inż. Karol Swida, poinform ow ał 
mnie, iż m łodszy brat wspomnianego Jana  — L udw ik, 
właściciel dóbr Hranicze Małe, rów nież zesłany zo
stał na Syberię za sprzyjanie powstaniu 1863 r. Zm arł 
on w  1909 roku.
Sw iętorzecki wspomina, iż loiosną 1864 roku, w  m iń 
skim  w ięzieniu m ieszczącym  się w  klasztorze Bernar
dynek (gdzie osadzano m niej skom prom itow ane osoby), 
przebyw ał „W. Św ida”. N iestety, autor nie podaje 
imienia, a jedynie inicjał. W ydaje sięf iż chodzi o 
najstarszego brata Jana i Ludw ika  — W iktora Juliana, 
urodzonego w 1818 r. Praw nik z wykształcenia, rolnik  
i działacz społeczny z zamiłowania, brał żyw y  udział 
w pracach M ińskiego Tow arzystw a Rolniczego. W ie
my, że w ielokrotnie przew odniczył na zebraniach S y 
nodu Kościoła Reformowanego; początkowo w ydzie
dziczył nawet syna swego, Michała, który przez ożenek 
z Rosjanką uniem ożliw ił sw em u polom stum  pozosta
nie przy w yznaninu przodków.
O statnim  wreszcie znanym  mi członkiem  rodu S w i- 
dów, zw iązanym  z w ypadkam i 1863 roku, był H enryk, 
syn Floriana, „wyznania reformowanego, lat 36 liczą

cy, pochodzący z powiatu b o r y so w sk ie g o T a k ie  p rzy 
najm niej dane o nim  znajdują się w  ankiecie, w  kar
totece uczestników  powstaniai przechow yw anej w  m o
skiew skim  Instytucie Słow ianoznawstwa. W szelkie  
dane przem awiają za tym , iż chodzi w  tym  w ypadku
0 czwartego z kolei syna Floriana i N im fy  ze Św ięto- 
rzeckich (a więc brata poprzednio w ym ienionych  
trzech osób) — H enryka Krzysztofa, ochrzczonego w  
1828 roku. Zaprzeczałaby jednak tem u  inform acja  
Szym ona Konarskiego, podana w  m onografi rodu 
Świdów, iż ów H enryk K rzyszto f zm arł m łodo w okre
sie studiów  w  Dorpacie. W  każdym  razie, w  całym  
drzewie rodow ym  Św idów  brak jest innej, w łaściw szej 
dla niego pozycji. W ym ieniony w  m oskiew skie j kar
totece H enryk Świda zetknął się dw ukro tn ie z ro sy j
sk im i żandarm am i „jako podejrzany o ukryw anie  
pow stańców ”. W  pierw szym  w ypadku  oddany został 
pod nadzór policji; ponownie — ju ż po zdekonspiro- 
waniu ukrytych  przez Św idę naczelników  oddziałów: 
Żebrowskiego i O lendzkiego  — został on skazany na 
6 m iesięcy aresztu w  tw ierdzy.
Nie w iem y, jakie jeszcze dalsze osoby z rodu Św idów  
zostaną ujaw nione w  trakcie poszukiw ań bibliograficz- 
no-archiwalnych. Jednak ju ż to, co zebraliśm y, św iad
czy w ym ow nie o dużych ofiarach, jakie poniósł w ier
ny Kościołowi i O jczyźnie ród Św idów  w  trudnych  
dla narodu godzinach próby.
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HUUB OOSTERHUIS

Rozważanie o modlitwie

Współczesnemu intelektualiście trudno jest się modlić. Gotów jeszcze me
dytować. Ale modlitwa błagalna, modlitwa za kogoś wydaje mu się czymś 
nie mającym uprawnienia (w dzisiejszym świecie. Dlaczego tak jest? Jak 
każda epoka ma swą sztukę, filozofię a także teologię, tak 'samo forma mo
dlitwy musi zmieniać się wraz z (poglądem na świat, tzn. ze stosunkiem 
człowieka do świata i ludzi. „Modlenie (się) jest naiwne” — pisze Ooster- 
huis, a przecież współczesny człowiek nie chce uchodzić za naiwnego. 
Przypuszczam, że właśnie problem modlitwy jest najsłabszą stroną współ
czesnej, tak przecież interesującej i żywej teologii. Wydaje się, że jednym 
z kryteriów przyszłej (teologii będzie to — czy zdoła ona ułatwić współ
czesnemu człowiekowi modlitwę. Mam nadzieję, że piękne rozmyślanie 
młodego holenderskiego teologa-poety, które 'poniżej podaję w tłumacze
niu, ułatwi usunięcie szeregu oporów i (przesądów do fdo modlitwy.
Język polski zawiera chyba najwięcej form zwrotnych (się) świadczących 
o naszym egocentryzmie. Czyniłem wysiłki by to osłabić, pisząc „modle
nie” zamiast „modlenie się”. Ponieważ modlitwa powinna być przecież 
aktem możliwie nieegocentrycznym.

Michał MAZUR

Modlenie jest naiwne... Jest czekaniem na kogoś, kto 
nigdy nie przychodzi. Ciągle na nowo jest proszeniem
0 coś lub kogoś, kogo nie ma...
Modlenie jest m 'onotonne: stale te same słowa — zlituj 
się inad nami, daj pokój, bąidź nam  miłościW. Wszystko 
co nazyw a się  ..literatu rą powszechną” śpiewa tę samą 
pieśń, jest w ariacjam i na ten sam jeden tem at miłości
1 śmierci, nadziei i zm iłowania, pragnien ia pokoju. 
My Wszyscy niewiele m am y do powiadlzenia, myślenia, 
żywienia nadziei, ale przecież posiadam y zdolność od
m ieniać to „niew iele” w  niekończących się pow tórze
niach. „Czyż chcesz usłyszeć o miłości i śm ierci?” — 
tak  rozpoczyna się średniowieczna powieść o T ristanie 
i Izoldzie. K tokolw iek m a choć trochę do powiedzenia 
lub śpiew ania, pow tarza I odlmienia te słowa we wszy
stkich tonacjach — ciągle jeszcze i dziś.
Także m odlitw a jest w ariacją  na ten znany tem at: 
bądź miłościW, bądź tu ta j, jakież Twe imię? Ludżie 
modlą się do siebie gdy, na przykład, jeden do drugie
go mówi „Ty” z czcią, ufnie, rozpaczliwie, pełen ocze
k iw ania i nadziei; z intensywnością z jaką mówi się 
,„Ty” do jakiegoś „Wy”, szukając o lub tkliwie. Może 
z takiego rozm aw iania ludzii ze sobą rozwinęło się mó
dl eńiC do Boga.
2. Jak  ludzkość w padła na to? Gdzie są źródła tego 
zjaw iska? M odlenie jest czymś oczywistym : we Wszy
stkich świętych księgach wszystkich religii. Ono po 
prostu jest, nagle, albo zawlsze już było.
..O M atko nasza., Ziemio, o Niebiosa, Ojcze nasz, 
jesteśm y Twymi dziećmi, 
składam y ofiary, których żądasz 
z pochylonym i barkam i.
U tkaj nam  suknię z promiennego św iatła słońca,, 
k tó rej łańcuchem  jest jasny brzask dnia, 
czerwienna, głęboka zorza wieczorna — osnową, 
spraw , by szumiący deszcz był jej frędzlam i 
a tęcza jej skrajem .
Tkaj nam suknię z prom iennego św iatła słońca; 
w ędrujm y tam  gdzie śpiew ają ptaki, 
w ędrujm y w zielonych traw ach,
O M atko nasza, Ziemio, o Niebiosa, Ojcze nasz”.
Ta mbdfliłwa szczepu Indian  z A m eryki Północnej 
po prostu jest. Są to słowa, które nazyw ają się „mo
d litw ą”. Ta nazwa dotyczy tak  samo pobożnych, ubo

gich słów  „Ave M aria” : prośba za nasi, grzeszników, 
te raz  i w  godzinę śmierci naszej. Dotyczy także i no
bliwych, literacko subtelnych i wyważonych sform u
łowań słaWionego ii nieprzetłum aczalnego M issałe Ro- 
mainuim.

*  *  *

Przy m odleniu używa się słów, które już są, które są 
w ydrukow ane, tak  jak  gdyby były praw dziw e. Można 
je przeczytać, ale jaką rzeczywistość zaw ierają? Ozy 
sa wym yślone? Przeżyte? Zrobione? Narodzone? 
Ozymże jest m odlitw a?
5. W m odlitw ie w ypow iadane jest im ię Boga, a raczej 
p róbuje się je tam  znaleźć: jiak brzm i Twe imię? Jest 
to  wieczne pytanie, k tó re  pow raca przecież po każdej 
odpowiedzi. To małe, puste i przelotne słowo „Bóg” 
usiłu je się uczynić praWdizdWym 'imieniem, imieniem, 
k tó re minie, nam , dzisiaj coś mówi. Gdy mówimy 
„Bóg”, nie m am y jeszcze chjwytu, wisimy w powietrzu. 
M odlitwa to  cała długa droga od głupi o-inudnego Bo- 
ga-schem atu  aż do osobistej wypowiedzi: „R atunku 
mego życia, Boże m ój” ! Im ię osoby, w którym  współ- 
d rga cała h istoria Wzajemnego stosunku Boga i tego 
człowieka, to modlenie.
Im ię,to nie tylko jakieś słowo. Im ię człowieka jest n a 
ładow ane historią. Wi&półdźWięozą w nim w ydarzenia 
i doświadczenia, radość, cierpienie i nieporozum ienia. 
Gdy w ypow iadam  im ię moich przyjaciół, up rzy ta
m niam  sobie, w jakim  jestem z nimi stosunku, co nas 
łączy. Czasem mówi się o um arłym : gdy Wspominamy 
jego imię, w tedy jest on w pełni obecny. W momencie 
kiedy jakiegoś człowieka nazywam y imieniem, um o
żliwiam y mu stanie się sobą. W tedy apelujem y do 
tego, czym on jest. Tak samo można go upokorzyć, 
odizolować i napraw dę odczłowieczyć, gdy nilgdy nie 
wypowiada się jego imienia, lecz zadowala tylko ja 
kimś przezwiskiem , okrzykiem, jakim ś zniekształce
niem jego imienia.
M odlitwa jest w Biblii przeciw ieństwem  upokarzania: 
Boga sławić, czcić, błogosławić, Boga nazywać po 
im ieniu — to dawać Mu możliwość stać się sobą: „na
szym Bogiem”...
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Któż jest Bogiem, jalk brzm i Jego iimiię? On jest tyim, 
co z nam i czyini. Powiedziano o Nim: „Jego twórcza 
siła w ypełnia naiszą ziemię” (Ps. 104). W ‘tyim psalm ie 
całe stworzenie jest inwentairyzowame, uprzytom niona 
jest cała historia stosunku Boga do luidzi. Taka m o
dlitwa przykuw a Boga do Jego im ienia i przypom ina 
Mu kim  On jest: K tóryś był dla nas tyim i tam tym , 
w tedy o tam tym  czasie, pomnij o swych czynach i 
obietnicy w  nich zaw artej, nie zapom nij kim jesteś, 
bądź sobie w ierny. Ty, któryś odwołał A braham a z 
kręgu jego m ałego św iata i uczynił go płodnym,, Ty, 
któryś dał Mojżeszowi swe Im ię i poprowadził przez 
miorze i pustynię, któryś Dawida... — i tak  dalej: 
K tóryś w Jezusie z N azaretu Twe im ię doprowadził 
do pełnego znaczenia — tak  uczynisz przecież i z n a 
mi.
M odlitwa jest pam ięcią, wisp omiń ani em, opowiadaniem  
historii ciągle na nowo: w nadziei, podziwie. Jedynie 
w tym opowiadaniu, jak  ludzilom się wiodło z ich Bo
giem, dochodzi Jego imię do swych praw ; poznajemy 
w nim i uprzytam niam y sobie, cośmy, może bezw ied
nie, przeżyli z Bogiem i jak  to m ałe słówko „Bóg” s ta 
ło się dla nas imieniem..:
W nas i poza nam i jest tyle rzeczy, k tóre są nam  nie
pojęte, które sąi dla nas zbyt wysokie i zbyt głębokie. 
Ale napraw dę wyższym i głębszym niż wiszystfko, co 
potrafim y pojąć i rozWażyć, jest dirugi człowiek — 
obcy w  swym  w łasnym  świecie — k tó ry  inaczej żyje 
i odczuwa i k tó ry  ilnne ma imię. Gdy tak i drugi czło
wiek zaczyna nagle lśnić i świecić, gdy s ta je  się dla 
nas oślepiająco inny i n iepow tarzalny — choćby był 
nie wiem jak  m ały i wiellkii — lub gdy znajdujem y 
przy nim zbawienie i możemy dolpiero przy  nim  być 
praw dziw ie siobą, gdyby m i się ccś takiego p rzy tra fi
ło, to odważyłbym się może powiedzieć: to jest święte, 
ty jesteś d la minie święty, ty  Wołasz minie, tworzysz 
minie, przez ciebie staję się inny. Gdy jak iś człowiek 
pojaw ia się w  naszym życiu, tak  obcy i n iepow tarzal
ny, ale jednocześnie tak  zwyczajlny i bliski, witedy 
ogarnia nas zaiWrÓt głowy jak  w wizji, gdy zdaje się 
nam, że giniemy. Każdy człowiek, który  jest zw iązany 
z drugim  na śmierć i zgubę, o tym  wie.
Inny, inny, inny — święty, święty, święty. W w izji po
w ołania prorok Izajasz doświadcza swego Boga jako 
tego niezw ykle (niepow tarzalnie) innego, tak  oślepia
jąco innego i obcego, a jednak  tak  bliskiego-, że może 
dotknąć k ra ju  Jego szaty. Jest to ten Bóg, który  go 
pow ołuje i ogniem dotyka, który czyni go iininylm czło
wiekiem, k tóry  go uświęca. D latego ogarnia go zaw rót 
głowy i woła: Koniec ze miną, jestem  zgubiony.
W tradycji m odlitw y liturgicznej trzykro tne „Św ięty”, 
jako błogosławienie im ienia Boga zw iążane z w ołaniem  
„H osanna”, oznacza to: „pomóż, uwotmijże”. Tak jak  
mogę drugiego doświadczyć, przeżyć jako -jedyną m o
żliwość życia, ja-ko uwolnienie, w łaśnie dlatego, że 
on n ie iest m na. że n ie  posiada m ego serca  i duszy i, 
jak  każdy, m usi być u-ratowany przez innych ludzi, 
talk może jak iś człowiek w wierze i m odlitw ie do
świadczyć swego Boga jako uwolnienia i zawołać: 
P rzyjdź i uw olnij nas. o Ty inny, Ty święty. W izja 
świętości Boga staje się Wteldy perspektyw a ra tunku , 
zimartwychWstaniia, sta je  się człowiekiem, którego im ię 
jest: Bóg-uwolni, Jehoszua, Jezus.
H-osanina, Jehoszua — oba słowa z tego samego he
brajskiego rdzenia, m ają się do siebie jak  py tan ie  i 
r ń Dowiedź, nadzie ja  i -spełnienie, m odlitw a i w ysłu
chanie.
7. M odlenie jest piostawa, rodzajem  życia, w którym  
sie czegoś nie posiada lecz o coś orosi1. Nie jest zm u
szaniem, ohcenióm władzy i posiadania, lecz b łaga
niem, by w olno mi było istnieć.
Musimy prosić o to. co jest, o rzeezv i ludzi, by nie 
istn iały  one daleko, bezimiennie, by nie były b ru ta ln ie  
obecne, lecz by stały się podarlowana mi rzeczywisto
ścią. Pytam  kogoś drugiego, k to  m nie kocha: czy 
chcesz m nie kochać, czy wolno mi ciebie kochać, czy 
kochasz mnie? — bowiem nikt nie może dysponować 
miłością drugiego. Nie dysponujem y słońcem, dlatego 
też mlożemy prosić o słońce.
Pytanie jest rzeczą ryzykowną, bo człowiek pow ierza 
sie ciszy i niepewności drugiego, zostawia m u sw o
bodę — odpowiedzieć lub tego nie czynić, odpowie-

dżieć przecząco na pytanie, zrelatyw-izować je lub 
wyjść ponad nie w odpowiedzi. P ytanie jest przeci
wieństwem  żądania, a także przeciw ieństw em  ucieczki. 
Kto pyta, zdaje się na wiele możliwości, czynił się 
bezbronnym, a jednocześnie prezentuje się w tej bez
bronności', staje naprzeciw  i powiada: Oto jestem... 
ni mlniej ni Więcej,, żywię nad-zieję, wszystko inne jest 
twioją spraw ą. W pytaniach, które staw iam , w ypow ia
da się m oja samoświadomość i moje sUmienie.
Nieraz żdarza się, że ta postaw a życiowa da się usły
szeć; moiże ona być w yw ołana w kręgu międlących się 
przez to, co nazywa się „m odlitwą za kogoś”. L itu r
giczne orędownictwo m a na celu uintyfmnić i1 oczy
ścić problem y i sprawy, które nas zaijlmUją. W m o
dlitw ie za kogoś modlący (się) zbór bada siebie i 
spraw dza sumienie. Ś w iat ten jest naszym  horyzon
tem, W ietnam  i B iafra są częścią min ile: każda w ojna 
to my sami. A pytanie, k tó re się k ry je za wlszystkftmi 
s f o rm uł o w  an lamii i k tóre po w szystkich słowach m usi 
pozostać, jest takie: czy zaangażujem y się w  to co 
widzimy, czy utożsam im y silę z tym co mówimy? Mo
dlim y się za tych, co nam i nząidizą i w ten sposób w zy
wam y się do politycznego zaangażowania... Modlimy 
silę za innych ludzi, poznajem y nasze powiiąlzania z 
nimi, chcemy ich nieść, podtrzym ywać, służyć im, i w 
ten sposób przekazujem y ich kom uś drugiem u. Gdy 
tak  zajimiujemy się tyim światem  i w ydaje się nam  n ie
mal, że gubim y się w tym  w spaniałym  Jdzisiaj”, i 
cilągle opisujemy nasze pytania i prośby, nie pozw ala
my, by zam knęła się możliwość istn ienia jesizbze in 
nych i. liczniejśzCyh odpowiedzi nliż przeeżulwamy, mo
żliwość istn ienia sensownie i tak właśnie.

Inspiracja i k ierunek tych m odlitw  pochodzą z w ia
ry, która ożyiwia wszelka modlitwę: „Otworzyłem to
bie drzwi, których już n ikt nie zam knie”. D latego ci, 
którzv wierzą, odw&żaja się mówić w obliczu tego 
wszystkiego co się dzieje: ,.a milmo to”. Jak  dem on
strac ja  za pokojem w W ietnam ie lufo przeciW ja k ie 
muś bezlprawdu jest rozpaczliwą próbą zachowania 
możliwości, byśmy — ta garstk a  dem onstrujących — 
byli w ięksi i bardlzdeij wieczni niż ta  woljlna, k tó ra  cią
gle jeszcze trw a, tak  samo mówi grupa modlących się 
ludzi: a mim o to pokój jest możliwy. M ają onii tak  s a 
mo nrzeciw  sobie pozory i rozum, iak jakiś bezsku
tecznie dem óstrujacy pochód. Ale cóż m a to w spólne
go z m odlitw ą? Może jednak  wiele; gdyby ci ludzie się 
nie poruszali, nie znieśliby już tego brzem ienia i udu
siliby sie. załąm ali i saimli stali się wojną.
8. P rzyjaźń i bliskość człowieka, k tóry  nas kocha, 
przem ienia nasze życie i nadaje otaczającem u nas 
św iatu inne oblicze.
Miesizkam w  domu dw anaście m etrów  długilm. dziesięć 
m etrów  szerokim, o czerwonym dadhu; stoi między 
drzewami'. Gdy jestem sam otny i nieszczęśliwy, jest 
ten dom zupełnie inny niż kiedy doświadczam w nim  
urzvia7ni i m ilowi, chociaż iego rozm iary pozostały 
te same. Jakaś kobieta um iera powoli na raka  — 
m iesiącam i; jakiś m eżczrżna pozostaje jej w ierny, 
kocha ja każdego dinia. Potem  może ona m u nowie: 
Tyś przem ienił moją chorobę. Ale żaden medyczny 
apara t inie potrafli zarejestrow ać tej przem iany.
Jak iś człowiek prosi o pow rót do' zdrow ia. W zywa Bo
ga, Jego wierności, Jego przyjaźni. W raz z tą  m odli
tw ą zimienia się sens jego choroby, perspektyw a; ten 
człowiek się zm ienia, sta je  sie większy niż lęk i ból. 
Um iera, ale um iera inaczej. Na Górze Oliwnej modli 
się Jezus: Ojcze, spraw  by ten  kielich minie ominął. 
Dzieje się 'inaczej, lois Jego spełnia się. H istoria wie, 
że m usiał wypić ten kielich i że w ziął na siebie śmierć. 
Ewangelia powiada, że Jego m odlitwa została w ysłu
chana i że zm artw ychw stał.
Modlenie (się) polega na tym, że prosim y o to lub 
tamto-, o jakiegoś człowieka i naw et gdy nie otrzym u
jem y tego, o co prosim y, to jednak m am y js iłę” znieść 
bez cyiniźmiu, że to lub tam to, że tam ten człowiek nie 
został nam podarowany. W 30 Plsalmie prosi ktoś o 
pozostawienie go przy życiu (bowiem cóż przyjdzie 
Bogu 'z tego, że on um rze i zostanie złożony do gro
bu). „A potem przem ieniłeś mój sm utek w radość”. 
Tekst nie mówi. że śmierć została zabrana z żvcia 
tego człowieka. Może darow ane mu było wiecei życia 
niż o to prosił, więcej niż tylko zdolność oddychania,
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chodzenia, jedzenia. Może podarow ano mu wiedzę, 
zdolność czekania, znoszenia. Ten rodzaj życia i siły 
życiowej jest w Eiwaingeliili nazywany „Duichem Świę
tymi”.

„Ozyiżiby Ojciec Wasz w indebie darow ał tyim Ducha 
Świętego, którzy Go o to proszą?”. O tym Duchiu jest 
powiedziane, ,że nada ziemii nowe olblicze.

9. Modlenie jest dużo bardziej czekaniem, niż szuka
niem. Szukanie jest działaniem  i niecierpliwością, cze
kanie jest uwagą. Czekanie nie gw aran tu je m i p rzy jś
cia Tego, kogo oczeku'ję. M odlitwa nie daje mi gw a
rancji, że przyjdzie Bóg.

Czekanie jest nieokreślone, puste i nieegoistyczne; 
pozw alam  drugiem u być takim , jakim  jest, przyljść lub 
n ie  przyijiść. Modlenie jest trw aniem  w niepewności, 
czy Bóg przyijdzie, by mnie uwolnić, czy On istnieje 
d la  minie; iżnieść pustkę, patrzeć śmierci w oczy. Cze
kanie stało  się łagodne, tak  jak  powiedziano w P sa l
m ie 131:

„Okiełznałem moje pragnienia,
Dusza m a udała  się na spoczynek 
jak  dziecko, które napiło  się 
i spoczywa na p iersi m atczynej.
Jak  dziecko, co się napiło,
(taką jest dusza m oja.”

Modlenie polega n a  tym, że Zbliżamy się do narodzin, 
że jesit się uciszonym. M odlitwa bez słów nie jest m o
żliwą, ponieważ żaden człowiek nie egzystuje bez m o
wy, a wiszelka rozmowa jest dialogiem, M odlitwa jest 
pew nie cizyimiś podobnym  do tego, co pisze G errit Ach- 
tenberg w następującym  wierszu:

„Mogę spotykać słowa jedynie, ciebie już nie. 
Jednak  w ten sposób pozdrowienie tak  mocno

trw a,
że muszę wierzyć, że słyszysz mnie, 
ta k  jak  i ja  tw ą ciszę w sobie czuję.”

Słyszeć ciszę i nasłuchiwać jej za słowami, zapom ina
jąc o nlich., nic nie czynić i istnieć intym nie, głębiej 
niż wszelki w yraz — to jest -modlitwa.

Tłum . Midhał MAZUR

DLA NIETEOLOGÓW

Zadanie
Kościół nie istnieje sam dla siebie, lecz ma spełnić powierzone mu przez 
jego Pana zadanie. Polega ono, po pierwsze, na słuchaniu Słowa, czyli 
czytaniu i rozważaniu Pisma Św., gdyż i dzisiaj przez nie Bóg przema
wia do swego ludu. Po drugie — na rozgłaszaniu tego Słowa, które sam  
usłyszał. Jezus Chrystus daje zbawienie, a Duch Święty sprawia, że lu 
dzie tę prawdę poznają. Kościół zaś jest tego świadkiem.

Prawo Parkinsona z pełnym 
powodzeniem można zastosować 
również do Kościoła. Dynamicz
ny w okresie rozwoju, dopóki 
nie wykształci ustabilizowa
nych form, jest giętki, dostoso
wuje się łatwo do okoliczności, 
ale z czasem zaczyna kostnieć, 
zamienia się w ociężałą insty
tucję, która istnieje sama dla 
siebie. Drobnym tego przykła
dem jest jeden z luterańskich 
Kościołów, którego Synod więk
szością głosów odrzucił propo
zycję synodalnej komisji, aby 
użyte w Apostolskim Wyznaniu 
Wiary słowo „katholike” prze
tłumaczyć — ,,powszechny”, za
miast używanego dotychczas, 
niezgodnego ze znaczeniem gre
ckiego słowa — ,, chrześcijań
ski”. Nawet sprawy oczywiste 
nie znajdują zrozumienia. Koś
ciół nie istnieje sam dla siebie. 
Pług nie używany, pozostawio
ny w kącie stodoły, tępieje i 
rdza go zżera. Jest użyteczny 
tylko wtedy, gdy rolnik posłu
guje się nim do spulchniania 
gleby. Tak samo dzieje się z 
Kościołem — tylko wtedy na
prawdę żyje, gdy jego Pan po
sługuje się nim, aby uprawiać 
świat. Dlatego zajmiemy się 
dziś — z jednej strony stosun
kiem Kościoła do Jezusa Chry

stusa, z drugiej — do świata. 
Można z łatwością wyróżnić we 
współczesnym Kościele dwie 
przeciwne sobie tendencje. Jed
na z nich, czysto mistyczna czy 
— jeśli ktoś woli — piety stycz
na, koncentruje się na uwiel
bianiu tego, co niebieskie, świę
te, boskie, wytwarza typ czło
wieka religijnego (homo religio- 
sus), którego główna troska 
sprowadza się do osobistego 
zbawienia. W naszych śpiewni
kach aż roi się od pieśni ilustru
jących to zjawisko. Druga z ob
serwowanych tendencji stawia 
zadania czysto praktyczne, kon
sekwentnie wyciąga wnioski z 
nakazu miłości bliźniego i wy
twarza typ człowieka równie, 
(ale odwrotnie) jednostronnego, 
co tendencja pierwsza. Połącze
nie obydwTu w jedno dawało i 
daje najlepsze przykłady zrozu
mienia tego, na czym polega mi
sja (zadanie) Kościoła.
Pierwszym takim zadaniem jest 
słuchanie swego Pana. Nawet 
najbardziej ożywiona działal

ność będzie daremna, jeżeli nie 
jest mu zlecona przez Pana. Po
leceń tych Kościół nie otrzymu
je drogą nadprzyrodzonej ilu
minacji z góry, ani tradycji czy 
zbiorowej świadomości Kościo
ła. Bóg przemawia, również dzi
siaj, do swego ludu za pośred
nictwem Pisma Świętego. Czy
tając i rozważając je, Kościół 
modli się słowami Samuela: 
,,Mów, Panie, sługa Twój słu
cha”. Dlatego właśnie lektura i 
studium biblijne zajmują pier
wsze miejsce w Kościele, który 
chce być wierny swemu Panu. 
Dlatego w większości ewange
lickich Kościołów leży na Sto
le Pańskim otwarta Biblia 
a biblijne kazanie znajduje się 
w centrum naszego nabożeń
stwa.
Kościół jednak nie może ogra
niczać się do rozdawania Biblii 
na lewo i na prawo, pozosta
wiając następnie czytelników 
samym sobie. Musi spełniać ro
lę przewodnika, posiadać nau
czycieli, uzdolnionych przez
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Ducha Świętego do studiowania 
i wykładania jej treści. Powo
ływać kaznodziejów, których za
daniem jest publiczne głoszenie 
ewangelicznego poselstwa. Pu
blikować listy lektur biblijnych 
przeznaczonych do wspólnego 
czytania i rozważania. Ułatwiać 
swym członkom korzystanie z 
komentarzy, przygotowanych 
przez ludzi kompetentnych. 
Drugim zadaniem Kościoła, nie
rozerwalnie związanym z pier
wszym, tak jak dwie strony jed
nego medalu, jest r o z g ł a 
s z a n i e  t e g o  S ł o wa ,  któ
re sam usłyszał. Przypowieść o 
ziarnie i glebie mówi nam, że 
jedno ziarno, które padnie na 
dobrą glebę, przyniesie plon 
stokrotny, inne sześćdziesięcio- 
krotny, a jeszcze inne trzydzie
stokrotny (Mat. 13:3-9. 18-23). 
Zadanie głoszenia powierzył Je
zus swoim uczniom, dając im 
ostatnie polecenie: ,,Idźcie tedy 
i czyńcie uczniami wszystkie 
narody... ucząc je przestrzegać 
wszystkiego, com wam nakazał”

(Mat. 28:19.20). ,,... Będziecie mi 
świadkami... aż po krańce zie
mi” (Dz. Ap. 1:8).
Od tamtej chwili Kościół, wy
brany przez Boga, oddzielony 
od świata, aby stał się Jego lu
dem, idzie znowu w świat, aby 
mu głosić Boży plan zbawienia. 
Zaczyn jest garstką ciasta, któ
rą oddzielono od całości, a gdy 
sfermentuje, kładzie się je z po
wrotem, aby całe ciasto urosło. 
Ten przykład ilustruje dwukie
runkowy ruch w Kościele. Bóg 
wybiera swój Kościół i oddzie
la go od świata, a później z po
wrotem go tam posyła. Gdy Je
zus daje swoim wybranym ży
cie, to oni mają je z kolei dalej 
przekazać. Gdy On ich oświeca, 
to mają być ,,światłością świa
ta”. Bóg bowiem ,,chce, aby 
wszyscy ludzie byli zbawieni i 
doszli do poznania prawdy” (I 
Tym. 2:4).
Nie Kościół zbawia, lecz Jezus 
Chrystus. Nie Kościół sprawia, 
że ludzie dochodzą do poznania

prawdy, lecz Duch Święty. Za
daniem, misją Kościoła chrze
ścijańskiego jest jednak głosze
nie tej prawdy, przedstawianie 
ludziom dobrej nowiny o zba
wieniu, które się stało przez Je
zusa Chrystusa. K o ś c i ó ł  
n i e  j e s t  n i c z y m  i n
nym,  j a k  t y l k o  ś w i a d 
ki e m.
Świadek swoimi zeznaniami 
stwierdza to, co widział, czego 
doświadczył. Ze sposobu w jaki 
on mówi i żyje można wniosko
wać, czy jest przekonany o 
prawdzie tego, co twierdzi. 
Zadaniem Kościoła jest dawać 
świadectwo przede wszystkim o 
Jezusie Chrystusie. Nie może 
jednak wzrastać, jeśli nie będzie 
głosił Słowa z pełnią przekona
nia i jeśli nie będzie zgodnie 
z nim żył, chociaż nawet siła 
świedectwa i szczerość nie wy
starczą do zyskania Mu zwolen
ników, bo tylko Duch Święty 
może otworzyć serca dla Chry
stusa.

B. Tr.

KAROL KARSKI

Hendrik

Kraemer 11

11 listopada 1965 r. w Driebergen 
(Holandia) zm arł na atak  serca p ro
fesor H endrik K raem er, jedna z 
najwybitniejszych postaci św iata 
misyjnego i ekumenicznego naszego 
stulecia. W ielka jest w całym św ię
cie liczba tych, którym  przekazał on 
nowy pogląd na misję Kościoła w 
dzisiejszych czasach i którzy w idzie
li w nim nie tylko w ielką osobo
wość, lecz także niezrównanego 
przyjaciela.
Urodzony 17 m aja 1888 r. w A m 
sterdam ie, przeżył K raem er ciężkie 
dzieciństwo; w 12 roku życia został 
sierotą. Znalazł się w sierocińcu 
prowadzonym przez Holenderski

Kościół Reformowany, który dawał 
schronienie 700 młodym ludziom. A. 
Th. van Leuven w znakomitej bio
grafii K raem era wspomina, iż ten, 
jako 14-letni chłopak, przedstawił 
kierow nictw u sierocińca plan, zgod
nie z którym  dzieci miały być ulo
kowane wT pawilonach, gdzie mogły
by żyć „w rodzinach”. Ta propo
zycja reform y doczekała się nieco 
później realizacji. O tym, na 
pierwszy rzu t oka niewiele znaczą
cym, fakcie w arto wspomnieć d la 
tego, iż daje nam  wgląd w prawT- 
dziwą osobowość K raem era, jaka w 
całej pełni objaw iła się w później
szych latach: przez całe życie Keae-

mer był niezm ordowanym  kry ty 
kiem kościelnych i innych insty tu
cji, które uległy zesztywnieniu i 
utknęły w m artw ym  punkcie. Lecz 
był krytykiem  twórczym, to znaczy 
krytykując przedstaw iał jednocześ
nie konkretny plan napraw y istn ie
jącej sytuacji.

Szesnastoleni K reaem er wysłuchał 
kiedyś w A m sterdam ie kazania m i
sjonarza nazwiskem  Jans, na tem at 
trudnej sytuacji misyjnej w Nowej 
Gwinei. Postanow ił wówczas po
święcić się pracy m isyjnej i w kró t
ce potem rozpoczął naukę w Ho
lenderskim  Sem inarium  Misyjnym. 
Dodatkowy, głęboki i trw ały  wpływ 
na jego postanowienie w yw arł też 
inny wielki m isjonarz holenderski, 
dr A driani znany tłum acz Pism a 
św.; rozbudził on w Kreaem erze za
miłowanie do języków, których zre
sztą ten uczył się bardzo łatwo. 
Podczas ostatnich egzaminów w Se
m inarium , Holenderskie Tow arzy
stwo Misyjne zwróciło się do K rae
m era z propozycją podjęcia studiów 
lingwistycznych. Odtąd, w latach 
1911—1921, w centrum  zaintereso
w ania K raem era znajdą się języki 
Indonezji, a zwłaszcza język jaw aj- 
ski. Jednocześnie zajął się intesyw- 
nie studiowaniem  kultury islamskiej 
i tradycji Jawy.

Późniejsze przekonania K raem era 
można już poznać na podstawie pu
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blikacji, k tóre zamieszczał w „Elt- 
heo”, czasopiśmie ruchu studentów  
chrześcijańskich w Holandii. „Mu
simy ożywić naszą epokę! Zbór 
chrześcijański może stać się w aż
nym  czynnikiem  w duchownym  spo
rze, w którym  uczestniczymy dzi
siaj, podczas w ojny światowej w 
Europie”.
W la tach  studiów  K raem er podle
gał różnym  wpływom, które odbiły 
się na jego późniejszym życiu. 
Trw ałe środki inspiracji znalazł w 
teologii A leksandra Vineta, zw ane
go „Schleierm acherem  francuskiego 
protestantyzm u”. W teologii tej 
K raem er doszukał się tradycji pas- 
calowskiej, w której głęboka, „cie
p ła” w iara osobista nie jest żadnym 
uspraw iedliw ieniem  dla ucieczki 
przed światem , lecz przeciwnie — 
bodźcem do zajęcia otw artej posta
wy wobec istniejącej rzeczywistości. 
Życie i dzieło K raem er a są niejako 
odzwierciedleniem  wielu przemyśleń 
teologicznych Vineta. Stosunkowo 
późno odkrył K raem er teologię d ia
lektyczną, k tórej m iał się potem 
stać jednym  z głównych propagato
rów w działalności m isyjnej.
W 1922 r. K raem er, w raz z poślu
bioną małżonką, wyruszył w pod
róż m isyjną. Przez pewien czas za
trzym ał się w Kairze, gdzie g run to 
w nie zapoznał się z religią islamską. 
Jego przyjaciele,' m uzułm ani, naz
wali go w net „szeikiem K raem e- 
rem ”, bowiem podczas całego poby
tu  b rał żywy udział w tam tejszym  
życiu akadem ickim .
W Indonezji przebyw ał K raem er do 
1935 r. Dokonał tam  m.in. rewizji 
przekładów  Biblii w języku jaw aj- 
skim  i m alajskim , a poza tym  do
starczył Indonezji tłum aczenia k la 
sycznej litera tu ry  chrześcijańskiej. 
Odbywał także liczne podróże, za
łożył szkołę teologiczną, a przede 
wszystkim pozostawał w stałym  kon
takcie z ludźmi, z którym i w ięk
szość m isjonarzy nie m iała nigdy 
kontaktu. Z w ielką energią, w bro
szurach i licznych artykułach, w al
czył o to, aby Kościoły misyjne, tak 
szybko jak  to możliwe, uzyskały 
niezależność. Niezwykle in te resu ją
cą lek tu rą są sprawozdania, jakie 
w ysłał do Holenderskiego Tow arzy
stw a Misyjnego. Poglądam i na sp ra
wę m isji wyprzedził K raem er swą 
epokę co najm niej o 20 lat. A rty 
kuły wstępne, jakie zamieszczał w 
czasopiśmie misyjnym, były najlep 
szą ilustracją  ruchu niepodległościo
wego. Były prezydent Indonezji, Su- 
karno, odpowiadając przed trybu 
nałem  w 1930 r., zacytował na swą 
obronę K raem era, jako św iadka po

tężnego rozwoju ruchu wyzwoleń
czego.
K raem er był gorącym zwolennikiem 
nowej strategii m isy jn e j: uważał, że 
zam iast koncentrow ać pracę m isyj
ną na tych obszarach pogańskich, 
do których islam  jeszcze nie p rze
niknął, m isja chrześcijańska pow in
na spotkać się z islam em  tam , gdzie 
jest on silny. Zam iast zwiększać li
czbę m isjonarzy zagranicznych, In 
donezyjczycy w inni sami przejąć od
powiedzialność za apostolat Kościo
ła. Jest to konieczne nie tylko ze 
ze względów psychologicznych lub 
motywów politycznych, lecz rówież 
w tym  celu, aby Ewangelia została 
naprawdę, a nie tylko powierzchow
nie, przyswojona przez nawróconych 
na chrześcijaństwo Indonezyjczy
ków. Zachodnie form y zw iastow ania 
Ewangelii, propagow ane w Azji, 
stoją w kolizji z jej uniw ersaliz
mem. „Dostosowawanie” Ewangelii 
do w arunków  m iejscowych musi, 
oczywiście, iść zawsze w parze z 
„biblijnym  realizm em ”.
Przez „biblijny realizm ” rozum iał 
K raem er centralne stanowisko Biblii 
w życiu chrześcijańskim . Aczkol
w iek na pow stanie Biblii w tej fo r
mie, jaką ją  znamy, w yw arły 
w pływ  czynniki zewnętrzne, to jed
nak jest ona nieustannie św iadec
tw em  tego, co Bóg czyni i mówi 
na tem at zbaw ienia człowieka i 
św iata. B iblijny realizm  oznacza za
tem  dyskontynuację rozumu, natury  
i historii. Jest to realizm  innego 
rzędu. Teza ta, dla k tórej oparcie 
znajduje K raem er u K lem ensa 
Aleksandryjskiego i K arola B artha, 
wym ierzona była przeciw  tym  wszy
stkim, którzy problem y w iary  i re- 
ligii rozw ażają z filozoficznego pun
ktu widzenia, przeciw  „świeckiemu 
realizm owi”, dla którego B iblia jest 
relacją  o doświadczeniach i ideach 
religijnych, czy też „dziejam i piel
grzymki duszy ludzkiej do Boga”. 
Misjologia anglosaska, z k tórą 
K raem er toczył zaciętą walkę, uw a
żała, iż inne religie były „pedago
gam i” Chrystusa, który jest ich 
„spełnieniem ”. Jeśli Chrystus jest 
spełnieniem  innych religii, pow ie
dział później K raem er na konferen
cji m isyjnej w Tam baram , to jest 
On „spełnieniem  sprzeciw iającym  
się lub obalającym ”, bowiem spot
kanie z Nim wym aga zupełnego 
przetopienia wszystkich warości. 
B iblijny realizm  wyklucza każdą 
form ę teologii natu ra lnej: Bóg, k tó
ry objaw ia się w Chrystusie, różni 
się zupełnie od wyobrażonego w 
ludzko-religijnej próbie spotkania z 
Nim. Jednakże Słowo Boże — przy

tym  obstaw ał K raem er — szuka 
człowieka w jego środowisku i tam  
się wciela. B iblijny realizm  nie w y
klucza zainteresow ania w ielkim i 
kultu ram i św iata niechrześcijańskie
go, wręcz przeciwnie — pubudza je. 
Toteż K raem er oddaw ał się z całą 
nam iętnością badaniom  nad k u ltu 
rą indonezyjską.
W uznaniu zasług w dotychczaso
wej pracy, M iędzynarodowa Rada 
M isyjna zleciła K raem erowi w 1936 
roku przygotować publikację, k tóra 
m iała służyć za podstaw ę dyskusji 
podczas konferencji św iatowej w 
Tam baram  (Indie) w 1938 r. P raca 
ta, zatytułow ana „Poselstwo chrze
ścijańskie w świecie niechrześcijań
skim ” (The Christian Message in 
a N on-C hristian World), stała się 
dziełem epokowym, kam ieniem  m i
lowym w myśli m isyjnej. A utor dał 
w niej szeroki przegląd sytuacji re 
ligijnej w świecie i rozw inął zagad
nienie „realizm u biblijnego”, które 
stało się dla niego bazą nowej ofen
sywy m isyjnej w świecie. K raem er 
w ystąpił przeciw wszelkiem u syn- 
kretyzm ówi i relatywizm owi. Je d 
nocześnie opowiedział się za o tw ar
tym  dialogiem z wyznawcam i in 
nych religii, tak  jak  to sam  p rak ty 
kował w stosunkach z m uzułm ana
mi, hinduistam i i buddystam i. O tw ar
ta  postaw a wobec wszystkich, bez 
względu na przekonania religijne 
ludzi sta ła się główną cechą m eto
dy m isyjnej K raem era, um ożliw ia
jącą m u głębokie w niknięcie w w y
obrażenia religijne, sprzeczne z jego 
własnym i, i pozytywną ich in te rp re
tację. Nigdy jednak K raem er nie 
pozostawiał cienia w ątpliwości co 
do swego przekonania, iż Bóg ob
jaw ił się w Jezusie Chrystusie w 
sposób absolutny i ostateczny. M i
sja — pow iadał K raem er — porów 
nująca „w artości” różnych syste
mów religijnych z „w artościam i” 
poselstwa chrześcijańskiego, lekce
waży istotę w ielkich religii. N aj
w ażniejszą i najw ięksźą różnicą 
między poselstwem chrześcijańskim  
a św iatem  niechrześcijańskim , jest 
różnica między „teokracją” a „an- 
tropocentryzm em ”, w którym  czło
w iek szuka zjednoczenia z „totalną 
egzystecją”.
Poglądy K ream era wywołały ostrą 
dyskusję w Tam baram . Częściowo 
spotykały się one z entuzjastyczną 
aprobatą, ale wielu uczestników 
konferencji — zwłaszcza A m eryka
nie, Hindusi i Chińczycy — odrzu
cali je zdecydowanie. Stanowisko, 
zajm owane przez K raem era, w kon
sekwencji doprowadziło do tego, iż 
niektórzy m uzułm anie zaczęli uw a
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żać go za przeciw nika bardziej n ie
bezpiecznego od pewnych agresyw 
nych misjonarzy. Z drugiej strony, 
jego otw arta  postaw a przyczyniła się 
także do naw iązania głębokich i trw a 
łych przyjaźni między nim  a pew ny
mi m uzułm anam i i hinduistam i. 
Jeszcze przed konferencją w Tam - 
baram  zaczął się drugi okres w ży
ciu Kraem era. W ydział Teologii 
U niw ersytetu w U trechcie nadał mu 
w 1936 r. ty tu ł doktora teologii ho
noris causa, a U niw ersytet w Lej- 
dzie powierzył m u w 1937 r. k a te
drę historii religii. W Holandii stał 
się K raem er reform atorem  swego 
Kościoła. Odkrył na nowo apostol
stwo świeckich, ułożył nowy porzą
dek kościelny i stworzył podstawy 
pierwszej Akadem ii Ewangelickiej 
w Europie, specjalizującej się w 
problem atyce „Kościół a św ia t” ; 
m ieściła się ona w  Driebergen. N aj
ważniejsze było to, że przekazał 
tem u Kościołowi doświadczenia swej 
pracy w Indonezji: na długo przed 
Zgrom adzeniem Ogólnym Światowej 
Rady Kościołów w New Delhi, k tó 
re dokonało in tegracji Kościoła i 
misji, udało się K raem erow i w w ła
snym Kościele uczynić z m isji w aż
ną część składową wszelkiej pracy 
kościelnej. Twierdził, że m isja nie 
jest specjalną dziedziną pracy Koś
cioła, lecz nieodłącznym elem entem  
jego życia.
Dziesięciolecie 1938—1948 było w 
dziejach Kościoła Reformowanego 
Holandii okresem  o największym  
znaczeniu. Nie wolno zapomnieć, że 
to nowe w zrastało w nim  podczas 
okupacji hitlerow skiej, gdy naród

holenderski przechodził przez lata 
ciężkich cierpień. Kraem er, w raz z 
53 innym i profesoram i U niw ersyte
tu  w Lejdzie, porzucił pracę, protes
tu jąc w ten  sposób przeciw in filtra 
cji nazistowskiej w uczelni i dys
krym inacji Żydów. W latach 1942— 
—1943 przebyw ał jako zakładnik w 
niewoli niemieckiej.
Trzeci okres w życiu K raem era roz
począł się w 1948 r., gdy Światowa 
Rada Kościołów powołała go na s ta 
nowisko dyrektora powstającego In 
sty tu tu  Ekumenicznego w Bossey k. 
Genewy. M iał on tu  jedyną w swo
im rodzaju okazję przekazania set
kom pastorów , m isjonarzy i laików 
swych doświadczeń, które przez 
wiele la t działalności zebrał na p ła
szczyźnie ekum enicznej, kościelnej i 
m isyjnej. K raem er przewodził ty 
siącom dyskusji ze studentam i, 
uczonymi, politykam i, przywódcami 
kościelnymi i związkowymi. P rag 
nął, aby wszyscy, którzy przybyli 
do Bossey po naukę, uświadomili 
sobie zadania, jakie Kościół m a do 
w ypełnienia we współczesnym 
świecie.
W 1955 r. K raem er, na w łasną pro
śbę, opuszcza Bossey. Następne dwa 
la ta  spędzia w S tanach Zjednoczo
nych, gdzie wygłasza wykłady na 
różnych uniw ersytetach. Potem  osia
da w Driebergen, ale i stąd w yru
sza często w podróże po świecie, 
m.in. odwiedził Daleki Wschód. 
Mimo podróży i pogorszającego się 
stanu zdrowia, znajdow ał jeszcze 
czas i siły na pisanie książek, pod
sum owujących doświadczenia z lat 
po konferencji w Tam baram .

Największym dziełem życiowym 
K raem era m iała stać się książka pt. 
„Religia a w iara chrześcijańska” 
(Religion und christlicher Glaube), 
opublikow ana w 1956 r. Był to re 
zultat wykładów, które K raem er 
wygłosił na Uniwersytecie w G ene
wie. Dokanał w niej krytycznej an a
lizy różnych poglądów współczes
nych na religię, z których jedne 
ocenił jako zbyt relatywistyczne, 
inne jako zbyt system atyczne i n ie
zgodne z objaw ieniem  biblijnym . 
„Religia a w iara chrześcijańska” 
jest dziełem wysoko cenionym przez 
religioznawców, aczkolwiek często 
spotyka się z ostrą krytyką.
Ale chyba niczym nie był K raem er 
tak  nam iętnie zainteresowany, jak 
spraw ą uśw iadom ienia laikom  ich 
godności i odpowiedzialności jako 
członków „ludu Bożego”. Wiedział, 
że rozszerzenie chrześcijaństw a w 
świecie zależy dzisiaj, bardziej niż 
kiedykolw iek przedtem , od konkret
nego i codziennego św iadectw a 
składanego przez każdego człowieka 
w m iejscu pracy i zamieszkania. W 
1958 r. w ydał pracę pt. „Teologia 
la ikatu” (Theologie des Laientum s). 
W łaśnie w tym  dziele znalazło się 
sform ułowanie, które w ostatnich 
latach miało zrobić karierę : „laicy 
to zamrożony kapitał Kościoła, który 
na nowo trzeba roztopić”.
Poważny kryzys w stanie zdrowia 
zmusił K raem era pod koniec 1964 r. 
do zwolnienia tem pa pracy. Jego 
najw iększa ofiara polegała na tym, 
że m usiał zrezygnować z ukończenia 
dzieła o islamie, nad którym  p ra 
cował od lat.

LISTY DO REDAKCJI • LISTY DO REDAKCJI 
Wokół wypowiedzi biskupa W.

Droga Redakcjo,

Bardzo cenię Wasze pismo za eku
meniczną postawę, za unikanie 
ostrych polemik. Dlatego też w łaśnie 
artykuł ks. Bogdana Trandy pt. 
„Stary oręż” (nr 4) zdziwił mnie 
i zabolał.

Uważam, że A utor źle zrozum iał i 
niespraw iedliw ie ocenił wypowiedź 
ks. bpa Miziołka w „Ateneum  K ap
łańskim ”. Ks. biskup istotnie po
pełnił — jestem  przekonany, że n ie 
świadomie — pewną niezręczność 
wobec metodystów. W krótkiej in 
form acji nie było m iejsca na tego 
typu hipotezy historyczne. Niem niej 
inkrym inow any passus należy in te r
pretować jako zwykłe stw ierdzenie 
faktu, obciążającego co najwyżej 
owych koniunkturalnych „wyznaw
ców”, w każdym  zaś razie nie Koś
ciół metodystyczny.

Taka in terp re tac ja  w ydaje się n a j
słuszniejsza, choćby w świetle tonu 
całego artykułu, który wydał mi się 
właściwy. A rtykuł ks. biskupa Mi
ziołka, mimo paru  niedociągnięć, 
uw ażam  w sum ie za ekumeniczny 
— jak  na nasze w arunki, w których 
o ekum eniczne wypowiedzi władz 
kościelnych obu stron zgoła nie 
łatwo.
Ekum ena polska jest bardzo w ątłą 
roślinką. Ale dlatego w łaśnie cie
szy m nie każdy — choćby najd rob
niejszy postęp. Skłonny jestem  b ar
dziej do radości z tego, że w ogóle 
jest, niż do rozczarow ania dlatego, 
że mógłby być większy. I boli mnie 
każde zbyt ostre i pochopne słowo. 
Szczególnie, jeśli pisze je ktoś, kogo 
cenię i uw ażam  za ekum enistę, o 
kim ś drugim, o kim  mam  podobne 
zdanie.
Ekum enizm  znaczy zaufanie. A ce
chą charakterystyczną stosunków

• LISTY DO REDAKCJI 
Miziołka

między Kościołami w  Polsce jest 
głęboka w zajem na nieufność (z róż
nych przyczyn w ynikająca). Tym 
też m.in. tłum aczę sobie sposób, w 
jaki ks. T randa zinterpretow ał a r 
tykuł mego biskupa. Ale — musi 
ks. T randa pam iętać — jeśli nie
ufność rodzi ostre, pochopne słowa, 
to słowa te znów z kolei budzą 
nieufność. I tak  toczy się błędne 
koło.
Łączę serdeczne pozdrow ieni#

Ja n  TURNAU

P.S. Chciałbym wszakże tu  bardzo 
mocno podkreślić, że jestem  n a j
głębiej przekonany o szczerości in 
tencji ks. Trandy, którego znam  od 
daw na i bardzo cenię za uczciwość 
i odwagę. Niemniej — w tym  w y
padku — nie zgadzam się z nim.

J.T.
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Istotnie, nie specjalizujemy się w  
wyławianiu różnych nieekumenicz- 
nych wypowiedzi i wydarzeń oraz 
w ostrej polemice z nimi. Sądzimy, 
że o wiele więcej można zdziałać 
przez pozytywne propagowanie eku
menicznej myśli. Czy to ma wyklu
czać wszelką krytykę? Sądzimy, że 
mamy prawo i obowiązek zajmowa
nia krytycznego stanowiska, choć 
nic będziemy się zajmowali każdym, 
nasuwającym się przypadkiem — 
negatywnym czy pozytywnym. Ar
tykuł ks. bp W. Miziolka poddaliś
my ostrej krytyce nie dlatego, że 
był nieekumeniczny, lecz dlatego, 
że napisał go bp Miziołek, uważa
ny za jednego z niewielu polskich 
biskupów, którym ruch ekumenicz
ny jest naprawdę bliski. Wysoko ce
niąc jego kwalifikacje naukowe i 
dość rzadko spotykany stosunek do 
chrześcijan nierzymskokatolickich, 
poczuliśmy się do głębi poruszeni 
stwierdzeniami, jakie ks. bp Mizio
łek zawarł w swoim artykule. Czy 
była to istotnie nieświadoma „pew
na niezręczność”, musiałby sam Au
tor wyraźnie oświadczyć, w  tej sa-

*

mej formie, w jakiej ta niezręczność 
została podana do publicznej w ia
domości.

Niewątpliwie, każdy — choćby naj
drobniejszy — postęp cieszy wszy
stkich, którym sprawa ekumeniczna 
leży na sercu. Podobnie każdy nie
ekumeniczny akt wywołuje żal. 
Powstaje pytanie, czy dla dobra 
ekumenii należy krytykować, czy 
nie, wytykać błędy, czy milczeć. Są
dzę, że zaufanie nic zrodzi się dzię
ki przemilczeniu. Raczej przeciwnie 
— stłumione urazy będą nieufność 
pogłębiać. Natomiast otwarte wypo
wiedzenie zarzutów stwarza płasz
czyznę do wyjaśnienia nieporozu
mienia, oczywiście pod warunkiem, 
że obie strony szczerze dążą do 
wzajemnego zrozumienia. Podzielam  
zdanie tych, którzy nie uważają za
cierania nieporozumień za w łaści
wą drogę do pojednania, bo wym a
ga ono cywilnej odwagi.

Pomimo innej atmosfery, którą 
mimo wszystko my, ewangelicy pol
scy, również odczuwamy, wiele je

szcze wody w Wiśle upłynie, zanim 
powstaną naprawdę nowe, ekume
niczne stosunki. Zależy to i od 
ewangelickiej i od katolickiej stro
ny. Czyż trzeba dowodzić, że strona 
katolicka, jako wyznanie w kraju 
naszym dominujące, ma większe 
zadania do spełnienia? Dobrze zda
jemy sobie sprawę ze zmian, jakie 
zaszły w łonie katolicyzmu i bardzo 
z nich się cieszymy. Wysoko sobie 
cenimy możliwość s z c z e r y c h  sto
sunków z poszczególnymi katolika
mi, świeckimi i duchownymi. To 
jest niewątpliwy krok naprzód, któ
ry jednak j e s z c z e  nie rozwią
zuje problemu w sposób zasadniczy. 
Nasze słowa, ocenione jako zbyt 
ostre i zbyt pochopne, są obrazem 
obiektywnie istniejącej rzeczywisto
ści, w  której nie da się uniknąć 
operacji, choć są one bolesne.

Podjęliśmy krytykę w poczuciu 
krzywdy wyrządzonej stronie ewan
gelickiej, powodowani przekona- 
naniem, że jasne i ostre postawienie 
sprawy będzie pozytywnym przy
czynkiem do wprowadzenia ekume
nizmu na właściwe tory.

Ks. B. TRANDA

M Ł O D A  J E D N O T A

Ludzie

jak

lampki

Ze względu na wiele nieporozumień, jakie wywołał poprzedni artykuł 
„Trzynastki” pt. „Czy święci grzeszą?” nasi młodzi dyskutanci powracają 
jeszcze raz do zagadnienia, co właściwie we współczesnym języku ozna
czają takie słowa, jak „Kościół powszechny” i „społeczność świętych”. Czy 
ich interpretacja jest właściwa? Rozstrzygnięcie pozostawiamy Czytel
nikom.

Wyobraźmy sobie ogromną ta
blicę złożoną z miliardów ma
leńkich lampek elektrycznych. 
Lampki te mają szczególną 
właściwość, podobnie jak pew
ne lampki typu tzw. „mikroja- 
rzeniówek”, mianowicie świecą 
one silnym światłem, gdy pły
nie przez nie prąd elektryczny, 
lekko się żarzą wtedy, gdy w 
sieci, do której są podłączone, 
znajduje się napięcie elektrycz
ne, czyli — inaczej mówiąc — 
gdy wszystko jest w porządku 
i wystarczy włączyć kontakt, 
by zapłonęły pełnym blaskiem.

W wymienionej na wstępie ta
blicy część lampek daje właś
nie taki pełny blask, część tyl
ko się żarzy, a część pozostaje 
ciemna. Te ostatnie albo nie zo
stały jeszcze wcale podłączone, 
albo też uległy zepsuciu.

Analogia jest prosta: lampki 
obrazują tu ludzi; ich światło 
— poddanie się Bogu. Świecące 
jasno stanowią w danej chwili 
świadome narzędzie Boga, no- 
wotestamentowe „naczynie”, w 
którym „mieszka” Duch. Są w 
stanie zrobić wszystko, stano-
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wią jedność z Bogiem, a więc 
społeczność świętych. Te, które 
się tylko żarzą, popełniają w 
tejże chwili ,,grzech słabości” 
(Mat. 26:41). Wierzą wpraw
dzie w Boga, pragną naśladować 
Chrystusa, ale panuje w nich 
własne „ja”, spotęgowane stra
chem instynktu samozacho
wawczego, usiłujące usprawie
dliwić się samo przed sobą z 
tego strachu i z chęci pójścia po 
linii najmniejszego oporu. Chcą 
być „Synami”, lecz są na to, 
przynajmniej (podkreślamy to 
jeszcze raz) w danej chwili, 
zbyt słabe, występują przeciw 
Woli Boga jak gdyby wpół 
świadome, a ich największą i 
podstawową winą jest to, że 
przestały czuwać. Wystarczy 
jednak jeden silniejszy impuls, 
„włączenie kontaktu”, a i one 
zapłoną, choć nie oznacza to, że 
płonąć będą zawsze. Ci wszy
scy, którzy świadomie, mimo 
chwilowej słabości, stoją po 
stronie Boga, tworzą właśnie 
Kościół Powszechny.
Pozostali czekają na „podłącze
nie”. Jeśli to będzie wykonane 
właściwie — powiększą liczbę 
członków Kościoła, jeśli wadli
wie — wraz z tymi, którzy 
świecili już, ale ulegli popsuciu 
(świadomie zrezygnowali z Bo
ga), będą tworzyć królestwo 
zła, zespół naśladowców szata
na.
Tablica pulsuje światłem. Co 
chwila inne lampki się zapalają, 
jeszcze inne zaczynają lub 
przestają się żarzyć. Z pewnej 
odległości widzimy jednak tyl
ko jedną, wielką plamę światła.
Widzimy skutek działania 
skomplikowanego mechanizmu, 
gdzie w obecności potężnego 
napięcia elektrycznego zachodzą 
subtelne procesy otwierania się 
nowych dróg prądu, wzajemne
go oddziaływania na siebie po
szczególnych elementów, dłu
gotrwałego, intensywnego świe
cenia się jednych lampek lub 
trwożliwego migotania innych. 
Ale wszystko to służy, lepiej 
lub gorzej, jednemu tylko celo
wi.

„ 13”

ALINA WERNER

Niepotrzebne jest pośrednictwo człowieka
M iędzy Bogiem a człow iekiem  nie ma pośrednika. Na tym  właśnie  — w e
dług nas, ew angelików  — polega synostwo Boże. Człowiek pow inien odczu
wać, iż ku  każdem u indyw idualnie i bezpośrednio nachyla się Bóg, jeżeli się 
Go w zywa, a naw et i w tedy kiedy nic się o N im  nie w ie! Pow inniśm y m ieć  
tę pewność i zaufanie.
W  zw iązku  z ku ltem  św iętych i M atki Boskiej u katolików, spotykam y się 
często ze stw ierdzeniem , że ku lt ten jest potrzebą w ewnętrzną, uzasadnio
ną psychologicznie.
„Przecież ła tw iej jest — mówiono m i nieraz — zwracać się do Boga przez 
kogoś nam  bliższego, a więc przez człowieka. Nie zawsze m am y tę śmiałość, 
żeby tak wprost z N im  rozm awiać”.
Czy istotnie jest ła tw iej i czy postawa taka jest słuszna? Może podobne n a 
staw ienie w skazyw ałoby} że dla takich ludzi Pan Bóg jest jakiś bardziej 
odległy, abstrakcyjny i niedostępny? A  ludzie, to jednak zawsze ludzie, cho
dzili po ziem i, tak ja k  m y, i są nam jakoś bliżsi.
A le przecież i Chrystus był człowiekiem . Po cóż więc inni pośrednicy? T ra
dycja? No tak, ma ona swoją bogatą przeszłość.
Przekazyw ane w szakże przez ludzi prawdy, choćby ci ludzie stali bardzo 
blisko Boga, nie pow inny przecież odbiegać od tego, czego On nas uczy 
w sw oim  Słowie.
Jan K alw in  rozważa tę sprawę w  swoim  dziele „Joannis Calvini opera se- 
lecta” M onachii 1931, Ch. Kaiser, (vol. 4, s. 346, Bibl. U AM  w Poznaniu) 
w rozdziale „Pater noster qui es in caelis". „Primum in ipso lim ine occurrit 
quod antea d ix im us om nem  a nobis orationem offerri Deo non aliter debere 
quam  in Christi nom ine”.
W ynika  z tego, iż modlić się do Boga m ożem y jedynie w  im ieniu Chrystusa  
(nie m asz imienia...). On jest naszym  jedynym  pośrednikiem  i orędownikiem . 
A  właściw ie trudno tu  nawet m ówić o pośrednictwie, skoro Chrystus jest 
rów ny Bogu, gdyż sam jest Bogiem. Naturalnie bliższy jest nam  niż Bóg-Oj
ciec, gdyż przez swe człowieczeństwo, które wziął na siebie, aby nas zba
wić, m usiał jako człowiek znosić ludzką niedolę, cierpieć jak  m y i jak m y  
się trudzić. Może zresztą w szystkie te doznania były u  Niego jeszcze bar
dziej spotęgowane.

Człowiek nie potrafi żyć wyłącznie w świecie abstrakcji; życie religijne 
wym aga pew nych konkretów . W iara nie może opierać się jedynie o n ie 
biosa n ieuchw ytne i dalekie. Stąd też kościoły, sakram enty, u  innych znów  
m iejsca św ięte i obrazy. Dla każdego człowieka inna jest m iara potrzeb u ła t
w iających przybliżenie się ku  Bogu. Zależnie od wrodzonych cech i na
bytych naw yków .
Pismo Św ięte daje dwa, diam etralnie od siebie różne, cyta ty „A ty, gdy 
się modlisz, w n ijdź do kom ory sw ojej...”, „Gdzie są dw aj albo trzej zgro
m adzeni w im ię moje...". Istnieje w człowieku potrzeba modlenia się w zbio
rowości (w kościołach) i zam ykania się „sam na sam", szukania ciszy i m ie j
sca dla możność jak najlepszego skupienia się.
W ygląda na to, że ta druga koncepcja m odlitw y jest obecnie bardziej po
żądana przez ludzi, gdyż czasy nerwowego napięcia, przepracowania i ha
łasów każą nam  uciekać od zbiorowości. K iedy w chodzim y do kościoła, ob
legają nas wciąż jeszcze m yśli nie mające nic wspólnego z nabożeństwem . 
Staram y się od nich uwalniać, lecz nie zawsze łatwo nam  to przychodzi. Po
tem  powoli „przestawiamy się” na odbieranie innych wrażeń. A le9 naw et w  
czasie m odlitw y lub najlepszego kazania, przeszywają naszą mózgownicę ja 
kieś u łam kow o trwające wrażenia i odczucia — m yślim y o czymś, o czym  
akurat zapom nieliśm y przed pójściem  do kościoła, o jakiejś w ażnej sprawie, 
o naszych bliskich itp. Czasem trzeba w ielkiego w ysiłku , żeby w ogóle w y 
brać się do kościoła, gdyż po całotygodniowej harówce w szelk i pośpiech, 
przym us napawają nas rozpaczą i niechęcią.
M yślę wszakże, że ten w ysiłek właśnie się liczy (radosne i sam orzutne cho
dzenie na religijne zebrania i do kościoła może byc bardzo pożądane i do
bre, ale dla danej osoby jest chyba łatw iejsze i m n iej „wartościowe", niż 
przełam yw anie się dla celu uważanego za najw ażniejszy). Nie liczą się nasze 
rezulta ty i e fekty, jakże nieraz mierne, ale wola w ytrw ania m im o wszystko.
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P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y
■  Przedstaw iciele Kościoła Ewan- 
gelicko-Luterskiego z Lubeki (NRF), 
na mocy uchw ały tamtejszego 
zw ierzchnictw a kościelnego, zostali 
wycofani z listy delegatów udają
cych się na lipcowe obrady W alne
go Zgrom adzenia Światowej Fede
racji L uterańskiej w Porto Alegre 
(Brazylia).
Równocześnie biuletyn ŚRK z m aja 
br. doniósł, że norwescy lu teranie 
skierow ali list do w ładz ŚFL dom a
gający się, by Federacja uczyniła 
wszystko, co w jej mocy, aby „Zgro
m adzenie nie zostało w ykorzystane 
przez obecne władze brazylijskie dla 
w łasnych celów”. Norwegowie za
proponowali również, by oficjalne 
reprezentacje Kościołów krajow ych 
zostały zredukowane do koniecznego 
minimum. W ciągu czerwca napły
nęły również wiadomości o prze
w rotach politycznych w A rgentynie 
i Peru. Na czele rządów stanęli po
nownie wojskowi o orientacji p ra 
wicowej. W P eru  wprowadzono dy
ktaturę. (Kraj ten przeżył też w 
ostatnim  czasie katastrofalne trzę
sienie ziemi, w którym  zginęło po
nad 50 tys. ludzi.) W ydarzenia poli
tyczne w k rajach  południow oam ery
kańskich, a zwłaszcza w sąsiadu ją
cych z Brazylią, w yw ierają także 
w pływ  na sytuację w tym  kraju.
W oświadczeniu opublikowanym  1 VI 
br. w Genewie, przez sekretarza ge
neralnego ŚFL — dr Appela, dano 
w yraz obawom wielu Kościołów lu- 
terskich na terenie Europy, w 
związku z polityką i praktykam i 
stosowanymi przez obecny rząd 
wojskowych, zwłaszcza zaś z p rze
śladow aniam i więźniów politycznych 
w Brazylii. P rezydent i sekretarz 
generalny Federacji stw ierdzają, iż 
Kościoły krajow e nie powinny 
zm niejszać stanu liczbowego swych 
delegacji, a to z tego względu, że 
na obradach Zgrom adzenia m ają za
paść „ważne decyzje, dotyczące 
przyszłej pracy i św iadectw a (całe
go) światowego lu teran izm u”. Dele
gatam i Kościoła Ew.-Augsburskiego 
w Polsce, udającym i się do Porto 
Alegre, są — jak  już kiedyś in for
mowaliśmy — ks. bp A. W antuła i 
ks. J. Narzyński.

Wiadomość z ostatniej chwili: obra
dy W alnego Zgrom adzenia ŚFL to 
czyć się będą w Evian w. Genewy, 
a nie w Porto Alegre.

■  W kom unikacie, opublikowanym  
po zakończeniu kolejnej konferencji 
przedstawicieli Światowej Rady

Kościołów i Kościoła rzym skokato
lickiego, stw ierdza się, że nadal bę
dą prowadzone rozmowy na tem at 
członkostwa Kościoła katolickiego w 
ŚRK. K om unikat stw ierdza w dal
szym ciągu, iż kard. J. W illebrands 
— przewodniczący watykańskiego 
S ekretariatu  do Spraw  Jedności 
Chrześcijan, i past. Blake — sekre
tarz generalny ŚRK — zrzekli się 
podczas ostatniej konferencji funkcji 
współprzewodniczących. W przysz
łości przewodniczących konferencji 
będzie się wybierać z grona jej 
uczestników, a dotychczasowi dwaj 
zwierzchnicy grupy Rzym-Genewa 
będą brali udział w obradach w 
charakterze „stałych doradców ”.

Pastor L. Vischer (ŚRK) zapropono
w ał trzy koncepcje członkostwa 
Kościoła rzymskokatolickiego w 
ŚRK: 1) Kościół ten mógłby być 
jednym z Kościołów członkowskich; 
2) członkami Rady zostałyby posz
czególne Kościoły lokalne (episko
paty krajow e); 3) członkami Rady 
byłby i Kościół rzym skokatolicki ja 
ko całość, i poszczególne „Kościoły 
lokalne” (episkopaty krajowe). T rud 
ności związane z członkostwem Koś
cioła rzymskiego w  ŚRK nie są, 
rzecz jasna, wyłącznie trudnościam i 
organizacyjnymi, i u jaw niają  się nie 
tylko w środowisku Kościołów 
członkowskich Rady.

■  W połowie kw ietn ia na zaprosze
nie Kościoła Ewang.-Reform owane- 
go, przebywał w Polsce z kilkudnio
wą w izytą past. G. Sweazey, w to 
warzystwie małżonki. Past. Sweazey 
jest m oderatorem  (przewodniczącym 
Synodu) Zjednoczonego Kościoła 
Prezbiteriańskiego w USA. W czasie 
pobytu w naszym k raju  prezbite- 
rański duchowny odwiedził parafie 
reform owane w W arszawie, Łodzi 
i Zelowie oraz odbył konferencję z 
Konsystorzem, pastoram i oraz 
świeckimi pracownikam i Kościoła 
reformowanego.

13 IV br., w sali parafialnej zboru 
reform owanego w W arszawie, odby
ło się spotkanie am erykańskiego 
gościa z przedstawicielam i Kościo
łów członkowskich PRE. Zebraniu 
przewodniczył — pod nieobecność 
przebywającego za granicą ks. bp 
J. N iewieczerzała — radca Konsy- 
storza ks. Zdzisław Tranda. Na 
spotkaniu tym główne przem ów ie
nie wygłosił ks. bp W antuła, który 
mówił na tem at pow stania i pracy 
Polskiej Rady Ekumenicznej. Past.

Sweazey złożył również wizytę w 
Urzędzie do Spraw  W yznań w W ar
szawie. Z Polski goście odlecieli do 
Czechosłowacji.

■  W dniu 3 m aja br., odbyła się w 
Zelowie uroczystość poświęcona 400- 
leciu Ugody Sandom ierskiej. Na po
rannym  nabożeństw ie kazanie (na 
tekst Efez. 2:13-22) wygłosił ks. Z. 
Tranda, a dwaj świeccy członkowie 
zborów ewangelicko-augsburskiego i 
ewangelicko-reform owanego odczy
tali odezwę Synodów obu Kościołów, 
w ydaną z okazji jubileuszu Ugody. 
W program ie popołudniowej akade
mii znalazły się: prelekcja ks. J. 
G ryniakow a o stosunkach między 
Kościołami augsburskim  i reform o
w anym  w XIX  i XX wieku, p ro 
gram  recytacyjno-śpiewaczy na te 
m at „W yznanie w iary” (wykonaw
cy: A. W ojnowska i E. Czemborowa 
oraz ks. H. Czembor z Tomaszowa 
Maz.), śpiew miejscowego chóru 
ewang.-reform owanego pod dyr. K a
rola Pospiszyła oraz pieśń w w yko
naniu zespołu młodzieżowego p a ra 
fii reform owanej.
W uroczystości wzięli udział człon
kowie miejscowych zborów: augs
burskiego i reform owanego, zbór 
baptystyczny z Zelowa oraz w spół
wyznawcy z Tomaszowa Mazowiec
kiego, Kucowa, Zd. Woli, W idawy, 
Częstochowy, P iotrkow a i Łasku.
W ten sposób zelowskie parafie ucz
ciły rocznicę pam iętnej Ugody S an
dom ierskiej, a urozmaicony program  
tak  rannego nabożeństwa, jak  i po
południowej uroczystości, pozwolił 
na zapoznanie się uczestników ob
chodu z tym  ważnym  osiągnięciem 
ekum enicznym w XVI w ieku oraz 
z problem am i późniejszej współ
pracy naszych Kościołów.

■  W dniu 10 czerwca br. odbyło się 
w W arszawie plenarne zebranie Pol
skiej Rady Ekumenicznej. Delegatom 
i zw ierzchnikom  8 Kościołów człon
kowskich oraz przewodniczącym 
Oddziałów W ojewódzkich PRE goś
ciny udzielił Kościół Ew.-Augsburski 
udostępniając salę w budynku przy 
ul. Miodowej 21.
W obradach uczestniczył przedsta
wiciel Urzędu do Spraw  W yznań 
pan Serafin Kiryłowicz.
Porządek zebrania przewidywał 
m.in. sprawozdanie z działalności 
Rady w okresie od 23 II 1967 r. do 
9 VI 1970 r. oraz wybór nowych 
władz.
Obrady rozpoczęto krótkim  nabo
żeństwem, podczas którego rozw aża
nie wygłosił ks. W acław Gołębiow
ski, biskup Starokatolickiego Kościo
ła M ariawitów.
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Prezydium  i fragm ent sali obrad Polskiej Rady Ekum enicznej

Przewodniczył zebraniu, w ybrany 
jednogłośnie, rektor ChAT ks. Wol- 
dem ar Gastpary. R eferat w prow a
dzający w aktualne w ydarzenia i 
sytuację światowego ruchu ekum e
nicznego wygłosił ks. bp Andrzej 
W antuła, a naczelnik S. K iryłowicz 
przekazał zebranym  pozdrowienia od 
władz i życzenia owocnych obrad 
oraz podzielił się swymi w spom nie
niami z pierwszego zebrania przed
stawicieli kilku Kościołów, które 
odbyło się w październiku 1945 r., 
tuż po zakończeniu wojny.
Prezes PRE, biskup Kościoła Ew.- 
Reformowanego — ks. Jan  Niewie- 
czerzał szczegółowo omówił pracę 
wykonaną przez Radę w okresie 
sprawozdawczym, a ks. sen. Ry
szard Trenkler złożył sprawozdanie 
z działalności Polskiego Oddziału 
Chrześcijańskiej K onferencji Poko
jowej. W dalszym ciągu nastąpiły 
spraw ozdania przewodniczących róż
nych Komisji PRE, a po południu 
— przewodniczących 11 Oddziałów 
W ojewódzkich Rady (Bydgoszcz, 
Gdańsk, Koszalin, Kraków, K atow i
ce, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, 
Wrocław, Zielona Góra). Komisja 
Rewizyjna, po złożeniu spraw ozda
nia z kontroli, postaw iła wniosek o 
udzielenie ustępującem u Zarządowi 
PRE obsolutorium . Wniosek uchw a
lono jednogłośnie. A oto wyniki 
przeprowadzonych wyborów: preze
sem PRE po raz czwarty został ks. 
bp Jan  Niewieczerzał; w iceprezesa
mi — ks. bp A. W antuła (lut.) i ks. 
M etropolita Bazyli (prawosł.). S ta
nowisko sekretarza objął ks. Zdzi
sław Paw lik (bapt.), skarbnika — 
ks. Adam Kuczma (met.). W skład 
Komisji Rewizyjnej weszli: ks. ks. 
Stefan Andres (bapt.), Stanisław  
Kowalski (mar.) i Zdzisław Tranda 
(ref.). Funkcję przewodniczącego 
Polskiego Odziału ChKP sprawować 
będzie nadal ks. Ryszard Trenkler 
(lut.).
Na wniosek Prezydium  Polskiej 
Rady Ekumenicznej zebrani podjęli 
następujące uchwały: 1) Przew odni
czący Polskiego Oddziału ChKP 
uczestniczyć będzie w obradach i 
pracach Prezydium  na praw ach jego 
stałego członka; 2) Kom isja Teolo
giczna i Kom isja do Spraw  K ontak
tów Ekumenicznych scalone zostają 
w jedną Komisję Teologiczno-Eku- 
meniczną; następuje także połącze
nie dawnych dwóch Komisji: S tu 
diów i Dokum entacji i Prasowo- 
-W ydawniczej w jedną Komisję Do
kum entacji i Prasowo-W ydawniczą. 
Uczestnicy zebrania wysłali okolicz
nościowe telegram y do sekretarza 
generalnego Światowej Rady Koś

ciołów — ks. E. C. B laka’e, do se
kretarza generalnego Konferencji 
Kościołów Europiejskich — ks. G.
G. W illiam sa oraz do dyrektora 
Urzędu do Spraw  Wyznań — dr 
A leksandra Skarżyńskiego.
■  14 czerwca br., w kościele ew an
gelicko-reform owanym  przy ul. 
Świerczewskiego 74 w Warszawie, 
odbyła się, podczas głównego nabo
żeństw a niedzielnego, ordynacja pa
storska m agistra teologii ewangelic
kiej — Jerzego Stahla. Aktu ordy
nacji dopełnił ks. Jan  Niewieczerzał 
w asyście dwóch pastorów: ks. Zdzi
sław a T randy z Zelowa i ks. Bog
dana Trandy z W arszawy.
Po akcie ordynacji ks. Jerzy Stahl 
wygłosił kazanie na tekst z ewan- 
geli św. M ateusza 28: 19-20 oraz
wspólnie z ks. Zdzisławem Trandą 
udzielił komunii. Po zakończeniu 
uroczystego nabożeństw a nowy du
chowny Kościoła Ew.-Reformowane- 
go otrzym ał wiele serdecznych ży
czeń od licznych uczestników nabo
żeństwa. Do tych życzeń dołącza się 
również Redakcja.
■  28 czerwca br. w ewangeiicko- 
retorm ow anej parafii w Żychlinie 
odbyła się konfirm acja grupy m iej
scowej młodzieży. Nabożeństwo kon- 
firm acyjne prowadzili wspólnie ks. 
Jerzy Stahl, który jest opiekunem  
tej parafii, z ks. Zdzisławem Trandą 
i ks. Paw łem  Fibichem. Na uroczy
stość przybyła do Żychlina liczna 
grupa współwyznawców i chór z‘ 
parafii zelowskiej.
Również zbór warszawski przeżywał 
m iłą uroczystość potw ierdzenia 
przez grupę młodych ludzi przyna
leżności do Kościoła. K onfirm acja 
odbyła się 17 m aja. Kolegium W ar
szawskie przygotowało po nabożeń
stw ie uroczyste śniadanie dla kon- 
firm andów  i członków zboru, w 
Żychlinie natom iast, po południu, na 
świeżym powietrzu zorganizowano 
wspólny podwieczorek.

■  Pod koniec czerwca br. przeby
wał w Polsce ks. Reginald H. Helf- 
ferich — sekretarz generalny W y
działu Światowej Służby (Kościo
łów), przedstawiciel United Church 
of Christ (Kościół reform ow any w 
USA). W niedzielę, 28 czerwca, ks. 
Helfferich był gościem parafii 
ewangelicko-reform owanej w W ar
szawie. Uczestniczył w nabożeństw ie 
i wieczorze zborowym, który odbył 
się w Józefowie, w Domu Opieki 
„Betania”. Trzeba dodać, że parafia 
w arszaw ska m.in. dzięki pracy i po
mocy ks. H elffericha była w stanie 
zaadaptować i uruchom ić dom, k tó
ry już za kilka miesięcy będzie słu
żył ludziom starszym  i po trzebują
cym.

POŚWIĘCENIE NOWEJ 
KAPLICY W WARSZAWIE

W dniu 1 m aja br. odbyła się przy 
ul. Zagórnej 10 w W arszawie u ro
czystość otw arcia i poświęcenia no
wej kaplicy Zjednoczonego Kościoła 
Ewangelicznego. Aktu poświęcenia 
dopełnili członkowie Prezydium  
Rady ze st. prezb. Stanisław em  K ra- 
kiewiczem na czele przez odczytanie 
stosownych fragm entów  Pism a 
Świętego i modlitwę. Podczas uro
czystości na której zgromadziło się 
ok. 800 osób ze zborów w arszaw 
skich, z k raju  i gości zagranicznych, 
wystąpiły potoczone chóry z terenu 
k raju  oraz chór i orkiestra w spół
wyznawców z Czechosłowacji. 
Szczególnie potężnie zabrzm iała 
w stępna pieśń w w ykonaniu w.w. 
chórów i orkiestry: „Wielki Bóg”. 
Na sesji w dniu 2 m aja, która m ia
ła charak ter w ybitnie ekumeniczny, 
zabrali głos przedstaw iciele Kościo
łów członkowskich PRE — ks. bp 
Pękala , ks. prezes M ichał S tankie
wicz i ks. Bogdan Tranda. W sesji 
uczestniczył — krótko — także ks. 
bp Andrzej W antuła.
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G ratulacje Radzie Zjedn. Kościoła Ewangelicznego składa ks. Bogdan T randa

Ks. bp Pękala z Kościoła Polskoka- 
tolickiego złożył Zjednoczonemu 
Kościołowi Ewangelicznemu życze
nia pomyślności i rozwoju — w 
im ieniu Prezydium  Rady Kościoła 
Polsko-katolickiego, a także w im ie
niu (nieobecnego już na zgrom adze
niu) ks. bp A. W antuły — zwierz
chnika Kościoła Ewangelicko-Augs
burskiego oraz w im ieniu przebyw a
jącego za granicą prezesa Polskiej 
Rady Ekumenicznej — ks. bp Jana 
Niewieczerzała.

Ks. prezes M ichał Stankiewicz, prze
m aw iając w im ieniu Rady Naczel
nej Polskiego Kościoła Chrześcijan 
Baptystów, stwierdził, iż Kościół 
baptystyczny i ewangeliczny są so
bie najbliższe pod względem do
ktrynalnym . Z tego m.in. powodu 
w ybudow anie nowej kaplicy w W ar
szawie — przez bratn i Kościół — 
wzbudza żywe uczucia radości ta k 
że wśród wyznawców zborów bap- 
tystycznych. Główną część swego 
przem ówienia ks. prezes S tankie
wicz poświęcił rozważaniom  na te 
m at Kościoła, który powinien zaw 
sze być w ruchu. Przeciw ieństwem  
ruchu jest apatia i prowadząca do 
m artw oty stagnacja. Kościół nowo- 
testam entow y jest w łaśnie Kościo
łem w ruchu. Do niego Chrystus 
wyrzekł Słowa: „Idźcie” i „Głoście”. 
Dając na zakończenie wyraz swej 
radości z powodu ukończenia bu
dowy i otw arcia kaplicy prezb.

Stankiewicz powiedział: „Cieszę się, 
że macie w łasny Dom Modlitewny, 
kaplicę... Lecz m ając ten Dom żyj
cie tak, jak  byście go nie m ieli”. 
Kończąc swoje żywe i interesujące 
przem ówienie prezes Stankiewicz 
przekazał na ręce przełożonego Zbo
ru, St. Krakiewicza, serdeczne ży
czenia od zboru baptystycznego w 
W arszawie oraz wręczył kielich i 
naczynia do Wieczerzy Pańskiej, w 
ten sposób symbolicznie wyrażając 
jedność w wierze.

Ks. Bogdan Tranda, przem aw iając 
w im ieniu Konsystorza Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego jak 
również nieobecnego w k raju  b isku
pa Kościoła — ks. Jana Niewiecze
rzała, naw iązał do myśli poruszo
nych przez przedmówcę. Dając w y
raz swej radości z powodu udziału 
w uroczystości poświęcenia kaplicy 
ks. T randa przypom niał, że Kościół 
jest nie tylko w ruchu, lecz że jest 
także ruchem , i jako taki jest owo
cem Ducha, który „wieje kędy chce”. 
Głównym dziełem Ducha jest nie
ustanne działanie na ludzi i świat 
i n ieustanna wola przem ieniania 
ludzi. „Do nas, ludzi wiary, należy 
więc w ielkie dzieło budow ania czło
wieka, który został wezwany do 
tego, żeby w sposób odpowiedzialny 
pełnić Bożą wolę” — stw ierdził 
mówca. „Często zapominamy, że

źródła naszej w iary łączą się z wy
darzeniam i m ającym i miejsce w 
bardzo odległej przeszłości. Ale 
przecież w łaśnie te fakty, jak zm ar
tw ychw stanie Chrystusa, Jego ży
cie i panow anie nad nami, są dla 
nas świadectwem, że mam y być na
kierow ani ku przyszłości. Kościół 
powinien ciągle na nowo przypom i
nać sobie, że jest ruchem. Kiedy 
przestaje być ruchem, sta je się in 
stytucją i nie ma siły do w ypełnie
nia swoich podstawowych obowiąz
ków — świadczenia o nowym czło- 
wiczeństwie i o nowym życiu w Je 
zusie Chrystusie”.

W im ieniu placówki Brytyjskiego i 
Zagranicznego Towarzystwa B iblij
nego złożyła życzenia pani dyrektor 
B arbara Enholc-Narzyska, ofiarując 
od Towarzystwa pięknie oprawioną 
Biblię.

W sesji tej, w dniu 2 m aja, poza 
licznie zgromadzonymi współwyz
nawcam i z k ra ju  oraz grupą gości 
zagranicznych uczestniczyła również 
oficjalna delegacja Kościoła B ra ter
skiego z Czechosłowacji, z prezesem 
Rady — kazn. B. Beneśem na czele.

M. Kw.

|  8 IV br. zm arł w ybitny katolicki 
biblista — ks. prof. Eugeniusz Dą
browski (69). Zm arły teolog był au 
torem  wielu prac naukowych. N aj
większą jego zasługą jest przekład 
Nowego Testam entu na nowoczesny 
język polski. Swoją pracą ks. Dą
browski przyczynił się w znacznym 
stopniu do realizacji najpow ażniej
szego osiągnięcia m ilenium  chrześci
jaństw a w Polsce — udostępnienia 
Pism a Świętego Nowego Testam en
tu szerokim rzeszom Polaków, zw ła
szcza zaś członkom Kościoła rzym 
skokatolickiego.

|  16 V br., w kościele akadem ic
kim przy Akadem ii Teologii K atolic
kiej w W arszawie, znany i popular
ny współczesny katolicki teolog — 
— prof. K arl R ahner (SJ) z NRF 
wygłosił odczyt na tem at punktu 
wyjścia współczesnej teologii.
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