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NASZYM ZDANIEM CO W N U M E R Z E ?

Z a ś c i a n e k ?
W świecie chrześcijańskim pogłębia się ferment. Coraz więcej ludzi spostrze
ga, że Kościół nie może zamykać się sam w sobie, coraz częściej słychać 
zdanie, że program działania dla Kościoła nakreśla świat, to znaczy ludzie, 
którzy mają konkretne potrzeby, (to znaczy wydarzenia, które się dzieją 
w czasie i przestrzeni. Minęła już epoka, kiedy ludzie Kościoła mogli p le
cami odwracać się do rzeczywistości, albo fakty naginać do potrzeb doktryny. 
Dzisiaj odbywają się gorączkowe poszukiwania, nadrabianie straconego 
czasu. Oto, na przykład, z wywiadu prof. N. A. Nissiotisa w tym samym  
zeszycie „Jednoty” dowiadujemy się o konsultacjach teologów z naukowcami 
różnych dziedzin, o wnioskach, jakie z badań i narad wypływają. Nie może
my już być obojętni na to, co się dzieje wokół nas, Kościół nie istnieje sam 
dla siebie, ale wspólnota kościelna szuka społeczności w ludźmi dobrej 
woli poza Kościołem nie po to, aby nad nimi panować, lecz aby razem 
z nimi szukać sposobów pomagania potrzebującym. Rośnie w ten sposób 
ludzka solidarność, a Kościół staje się w konsekwencji środkiem integracji, 
a nie podziału społecznego.

Chyba jednak nie wszędzie i nie dla wszystkich minęła epoka odwróconych 
pleców, oczu zamkniętych ma fakty. W Polsce jakoś chętnie poddajemy się 
zaściankowej mentalności. Dobrze nam i ciepło w tradycyjnych formach 
życia Kościoła. Nie zdarzało się dotąd, aby ktoś pytał nas o zdanie w  spra
wach mających znaczenie ogólnonarodowe. Kiedy jednak takie pytanie 
pada, okazuje się, że mamy niewiele do powiedzenia poza naszymi partyku
larnymi, zaściankowymi interesami. Okazuje się, że nie potrafimy spojrzeć 
z perspektywy i oglądać sprawy we właściwej proporcji. Niewątpliwie 
okoliczności od nas niezależne zmusiły nas do zamknięcia się w getcie 
i zajęcia wyłącznie sprawami wyznaniowej społeczności. Zbyt łatwo byłoby 
jednak zrzucać odpowiedzialność wyłącznie na „obiektywne okoliczności*’. 
Uderzmy się w pierś, własną, nie cudzą, i przyznajmy, że nie potrafiliśmy 
znaleźć w  naszym życiu ewangelicznego Samarytanina, któremu jesteśmy 
bliźnimi.

Jedną z cech ewangelików zawsze było społeczne zacięcie. Wystarczy wspom
nieć szkoły, szpitale i domy opieki utrzymywane przez ewangelickie zbory 
w Warszawie, Łodzi, Cieszynie i w wielu innych miejscowościach. Dziś, 
z wyjątkiem kilku domów opieki dla ludzi starych, nie mamy obiektów  
zorganizowanej akcji społecznej, która została przejęta przez państwo. Czy 
to znaczy, że wolno nam się z pola wycofać? Czy to nie znaczy raczej, 
że trzeba się „przekwalifikować”? Możliwości działania jest na pewno o wiele 
więcej niż zdolni jesteśmy wykonać.

Przykłady? W ramach Polskiej Rady Ekumenicznej działa Komisja Pomocy 
Międzykościelnej. Zajmuje się ona bardzo ważną dziedziną niesienia pomo
cy ludziom w potrzebie. Czy poza tym nie widzi ona żadnych możliwości 
zorganizowanego działania społecznego chrześcijan, którzy we wspólnym  
ekumenicznym wysiłku mogliby zrobić kawał dobrej roboty? Istnieje także 
Komisja Teologiczna. Czy nie widzi ona żadnych problemów dla Kościoła 
we współczesnym, polskim świecie i dlatego nie podejmuje żadnych prac? 
Co to znaczy dzisiaj być chrześcijaninem? Czy i jaki zachodzi związek 
pomiędzy wiarą człowieka a jego stosunkiem do pracy, do problemów 
społecznych, etycznych, do zanieczyszczania środowiska? Czy chrześcija
nin ma prawo, a może nawet obowiązek, nie (milczeć?

Kościół nie jest zaściankiem. Jest dobrem dla ludzi, nie tylko dla jego 
członków, chrześcijan. Jeżeli ma Ibyć światłem, to nie pod korcem, schowa
nym dla użytku wtajemniczonych, ale postawionym wysoko, aby służył 
wszystkim, którzy są w domu. W tym przypadku — w domu ojczystym.

Nowy, 1972 rok, szesnasty rocznik 
powojenny i trzydziesty w historii 
pisma ropoczynamy hasłem  „naw ró- 
cienie”. Rozumiemy je, oczywiście, 
jako zwro;t ku Bogu, jako odwórce- 
nie się od grzechu i wejście na „dro
gę nową i żywą,... ze szczerym ser
cem, w pełni w iary, oczyszczeni w 
sercach od złego sum ienia...” (Hebr. 
10:20.22). Możliwość w ejścia na tę  
drogę jest darem  łaski Boga w J e 
zusie C h ry stu s ie ' — mówi o tym  
kazanie pt. „Na nowo” (s. 3), k tó re
mu towarzyszy m odlitw a „Przywróć 
nam...” (s. 4).

Nawrócienie wiąże się nierozer
w alnie z uświadom ieniem  sobie w ła
snej niedoskonałości i zaniedbań, co 
dotyczy nie tylko osoby ludzkiej, ale 
i Kościoła, który  nie może w sam o
zadowoleniu trw ać przy niedostoso
w anych do życia form ach pracy, 
lecz musi szukać nowych sposobów 
realizow ania swego posłannictw a. O 
tych poszukiw aniach m ówi prof. 
N. Nissiotis w w ywiadzie na s. 13. 
K ilka nieuczesanych m yśli „pro do- 
mo sua” na iten tem at znajdzie Czy
teln ik  w  „Naszym zdaniu” na s. 
2. Prof. Nissiotis był członkiem de
legacji ŚRK, która baw iła w n a 
szym kraju  w listopadzie ub. r., o 
czym piszemy na s. 10.

N ajważniejsze w ydarzenie dla K o
ścioła Reformowanego w  Polsce — 
Synod 1971 — omawiamy na s. 6—7, 
drukując jednocześnie refera t syno
dalny ks. Zdzisława T randy na te 
m at powszechnego kapłaństw a. Dział 
„Dla nieteologów” w tym  zeszycie 
ogranicza się do jednego tylko a r 
tykułu, w którym  K inga Strzelec
ka przedstaw iła sylw etkę Rogera 
Schutza (s. 15). Jest on założycie
lem i przełożonym ewangelickiego 
zakonu męskiego w Taize (Francja).

„Nareszcie o teologii p ro testanc
k ie j”, to ty tu ł recenzji książki K aro
la Karskiego, którego Czytelnicy 
znają z jego artykułów  w  „Jednocie”. 
K w itujem y z zadowoleniem ukaza
nie się tej niewielkiej, a ważtnej chy
ba książki, jako próby w ypełnienia 
dotkliwej luki.

NASZA OKŁADKA:
Sekretarz Generalny Światowej 
Rady Kościołów — ks. dr Euge- 
ne Carson Blake. (O wizycie de
legacji ŚRK piszemy wewnątrz 
numeru.)

2



KS. BOGDAN TRANDA

Na nowo
Był człowiek z faryzeuszów, imieniem Nikodem, dostojnik żydow
ski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł Mu: Mistrzu, wiemy, żeś 
przyszedł od Bogia jako nauczyciel; nikt bowiem takich cudów czynić 
nie może, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był. Odpowiadając 
Jezus rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie 
narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Ni
kodem: jakoż się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może 
powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić śię? Odpowiedział 
Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi 
z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się naro
dziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. 
Nie dziw się, żem ci powiedział: musicie się na nowo narodzić.

Jan 3:1—7.

Trudno byłoby dzisiaj obyć się bez energii elek
trycznej, tworzyw sztucznych, cementu, bez ty
sięcy fabryk, które przerabiają surowce albo 
wytwarzają przedmioty codziennego użytku. 
Sensem istnienia wszelkiego przemysłu jest do
bro człowieka, wytwarzanie dóbr na jego uży
tek, ale te same fabryki, które pracują dla czło
wieka, jednocześnie działają przeciw niemu. 
Przez kominy wyrzucają w atmosferę ogromne 
ilości trujących substancji, jeszcze więcej od
prowadzają ich ze ściekami do rzek, niszcząc 
wszelkie życie biologiczne. Oddychamy zatru
tym powietrzem, pijemy zatrutą wodę.
Ziemia kryje w swoim łonie ogromne bogactwa 
naturalne, eksploatowane przez człowieka 
i obracane na potrzebne mu do życia dobra. 
Gleba wokół kopalni, niszczona maszynami, za
sypywana hałdami odpadków, zamienia się po
woli w pustynię. Oceany, przez które pływają 
tankowce z ropą, powoli pokrywają się cienką 
warstwą oleju. Naszemu Bałtykowi grozi, że 
wkrótce stanie się morzem martwym z powo
du wielkiej ilości zanieczyszczeń.
Skąd się bierze ta niezrozumiała beztroska lu
dzi, zachowujących się tak, jakby zasoby po
wietrza, wody, ziemi uprawnej były nieskoń
czenie wielkie? Czy nie nasuwa się wniosek, 
że zerwane zostały związki człowieka z ziemią? 
Przestał człowiek być jej gospodarzem, a w nie
pohamowanym dążeniu do coraz lepszego i do- 
statniejszego życia, prowadząc rabunkową gos
podarkę, stał się bezwzględnym eksploatato
rem.
Kto z nas nie bierze udziału w tym obłędnym 
dążeniu do zaspokajania coraz bardziej wyszu
kanych potrzeb? Nie oglądajmy się za odpo
wiedzialnymi wyłącznie wśród dyrektorów, kie
rowników przemysłu, ani nie zrzucajmy odpo
wiedzialności na jakiegoś symbolicznego „czło
wieka”. Winna jest bowiem konkretna osoba:

ten, kto pierze i zmywa w detergentach, ten, 
kto nie dba o sprawność urządzeń oczyszczają
cych ścieki i dymy przemysłowe, ten, kto do
puszcza do dymienia silnika swego samocho- 
chodu, zaśmieca las i plażę, zrywa i depcze 
zieleń, decyduje o niewłaściwym zlokalizowaniu 
fabryki — nienasycony konsument, za wszelką 
cenę dążący do zdobycia jak największej ilości 
środków materialnych. Prawdę mówi znana pio
senka — „ziemi zagraża człowiek”.
Wiele przejawów wśkazuje również na to, że 
i związki człowieka z człowiekiem zostały zer
wane. Wystarczy z nie tak dawnej przeszłości 
wspomnieć obozy koncentracyjne, nie tylko hit
lerowskie, a ze współczesności — tzw. klatki 
tygrysie na wyspie Con Som, w których reżim 
sajgoński torturował przeciwników politycz
nych, co opisał wysłannik Światowej Rady Ko
ściołów, Don Luce. Wystarcza zdać sobie spra
wę z konfliktów politycznych w różnych czę
ściach świata: Wietnam, pogranicze indyjsko- 
-pakistańskie, Bliski Wschód; z konfliktów spo
łecznych i rasowych: Północna Irlandia, Stany 
Zjednoczone, Południowa Afryka i Rodezja — 
aby uprzytomnić sobie, jak bardzo człowiek 
człowiekowi jest wilkiem. Zresztą, czy trzeba 
po to sięgać aż w dalekie regiony świata? Czy 
nie wystarczy świadectwo naszego własnego 
życia?
Dobrze przecież wiemy, jak układają się nasze 
stosunki ze współpracownikami, jaki dystans 
oddziela zwierzchników od podwładnych, jakie 
motywy decydują o czyimś awansie lub premii. 
Od skażenia nie jest również wolne nasze życie 
rodzinne: rozdźwięki między mężem i żoną (jeśli 
nawet nie prowadzą do rozwodu, to przynaj
mniej do ustania małżeńskiej jedności), kon
flikt dzieci z rodzicami, brak zrozumienia na
wet między rodzeństwem — wszystko to wy
wołuje zanik więzi rodzinnej.



Jest wreszcie człowiek sam z sobą skłócony, 
nie wie po co żyje, nie może znaleźć logicznej 
odpowiedzi na pytania dotyczące sensu egzy
stencji, zrywa z wszelkimi kodeksami moralny
mi, tworzy sobie etykę „niezależną” (od czego 
niezależną?), siebie samego stawia w centrum 
zainteresowania. Wszelka myśl o Bogu staje mu 
się coraz bardziej obojętna, traci zrozumienie 
dla wszystkiego, co z Nim związane, z wiarą, 
z wiecznością. Teologowie mają coraz większy 
kłopot z mówieniem o Bogu i Jego sprawach. 
Starają się znaleźć jakiś sposób na wyrażenie

swych myśli w języku zrozumiałym dla wy
kształconego człowieka. Mówi się o „głębi”, 
o tym, „co nas bezwarunkowo obchodzi”, uży
wa się określeń opisowych, unika nazywania 
wprost, po imieniu, wreszcie dochodzi się do 
wniosku, że „Bóg umarł”. I rzeczywiście, Bóg 
umarł — dla bardzo wielu ludzi. Umarł nie 
dziś, ani nie wczoraj. Umarł wtedy, gdy związki 
z Bogiem zostały zerwane.
Przyglądając się gospodarowaniu człowieka na 
ziemi i międzyludzkim stosunkom, dochodzimy 
do sedna sprawy, którym jest konflikt człowieka

P r z y w r ó ć  nam...
Panie Jezu Chryste, 
nie pozwól mam zamykać się 
w ślim aczej skorupie pobożności 
oderw anej od sp raw  codziennych 
św iata, w  k tórym  żyjemy.
Prosim y Cię, naucz nas 
patrzeć i widzieć, 
słuchać i słyszeć, 
odczuwać i rozumieć...
Przyw róć nam  um iejętność
m ądrego gospodarow ania
na Ziemi, planecie ludzi,
abyśm y oddychali czystym  powietrzem ,
aby w  lasach śpiew ały ptaki,
a w  rzekach pływ ały  ryby,
aby n a  ro li wschodziło ziarno,
a  n ieba n ie przesłaniały chm ury
z kom inów  fabrycznych,
tylko zw yczajne —
deszczowe, śniegowe, gradowe.
Przyw róć nam  um iejętność 
porozum iew ania się z ludźmi, 
abyśm y nie chcieli sięgać 
po nóż, an i po bombę A i  H, 
aby  człowiek człowiekowi podaw ał 
dłoń nagą, czystą, mocną, pomocną, 
aby  trządzący nie ulegał 
zwodniczym pokusom  władzy, 
aby dy rek to r wiedział, 
że służy i woźnemu, 
a lekarz  — chorem u, 
aby m ąż i żona byli jedno, 
a  dzieci m ogły czcić rodziców.
Przyw róć nam  um iejętność 
nazyw ania Ciebie po imieniu, 
w ołania do Boga po prostu  — Ojcze, 
rozpoznaw ania codziennych dowodów 
bezinteresow nej Bożej miłości 
w  spożyw anej krom ce (Chleba, 
w sznurow anym  rano bucie, 
w niebieskim  oczku niezapom inajki, 
w  przyjacielu, którego bieda n ie odegna, 
i w e w szystkim , co tak  zwyczajne, 
że naw et (tego nie spostrzegamy. 
Przywróć nam  to, cośmy mieli, 
a przez upadek w grzech — stracili. 
Przez wodę i D ucha stw órz z nas 
ludzi now ych |i zdolnych oglądać 
już tu ta j chw ałę Twojego K rólestw a.
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z Bogiem. Zerwawszy z Bogiem, znalazł się czło
wiek w fałszywej sytuacji względem Niego, 
względem człowieka i świata. Biblia nazywa ten 
stan po imieniu: grzechem. To jest jedno z tych 
słów, których nie lubimy, od których uciekamy 
i staramy się zastąpić je milszymi dla ucha 
i mądrzejszymi określeniami, co jednak do ni
czego nie prowadzi, chyba tylko do zamazania 
obrazu. Miejmy odwagę postawić sprawę po 
prostu, nazwywając — jak Biblia — rzecz po 
imieniu. Grzech to nieposłuszeństwo Bogu i 
wszystkie tego skutki, tj. zerwanie stosunków z 
Bogiem, bliźnim i światem, wplątanie się w 
błędne koło egoizmu. Cokolwiek człowiek podej
muje, nawet najpiękniejsze i najszlachetniejsze 
dzieła, naznaczone jest piętnem grzechu, ludz
kiej ułomności.
Pozostała w duszy tęsknota za tym, co dobre, 
piękne, nieprzemijające, pozostało pragnienie 
nieśmiertelności, dążenie do udoskonalenia się, 
do świętości. Niemożliwe przedsięwzięcie! Jak 
dobrze zdawał sobie z tego sprawę Nikodem, 
gdy w nocy zjawił się u Jezusa, przebywającego 
właśnie w Jerozolimie. Narodzić się na nowo... 
Wiedział o tym, pragnął tego i wiele lat strawił 
nad poszukiwaniem właściwej drogi. Człowiek 
siebie nie przemoże. ,,Jakoż się może człowiek 
narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie 
wejść do łona matki swojej i urodzić się?”. Ten 
stary faryzeusz może być obrazem najszlachet- 
niejszTych dążeń do dobra, do przekształcenia 
własnej osobowości, do rozpoczęcia nowego ży
cia. Zdawał sobie sprawę, jak ważną rzeczą jest 
stać się nowym człowiekiem, odmienionym cał
kowicie. Po wszystkich swoich doświadczeniach 
i beznadziejnych usiłowaniach zwątpił, że to jest 
w ogóle możliwe. Albowiem istotnie jest rzeczą 
niemożliwą, aby człowiek mógł o własnych si
łach wyrównać przepaść dzielącą go od Boga. 
Między ziemią a niebem rozpościera się bezkre
sna głębia otchłani i nie ma dla człowieka drogi 
do nieba — „nikt nie wstąpił do nieba”.
A jednak Jezus mówi: „musicie się na nowo 
narodzić”. On ma prawo powiedzieć: musicie, bo 
jest tym jedynym, „który zstąpił z nieba”. 
W Nim, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym 
Panu, sam Bóg wychodzi nam naprzeciw, staje 
po naszej stronie, po stronie ziemi — „tak Bóg 
umiłował świat...”. Jezus jest drogą, kto więc 
ma Jezusa, ten ma i Ojca. „Jeśli ktoś jest 
w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare 
przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A to 
wszystko jest z Boga...” (II Kor. 5:17—18a). 
Poddać się woli Boga, przeżyć spełnienie prośby: 
„przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja 
jako w niebie, tak i na ziemi” — może tylko 
całkowicie nowy człowiek, ten, kto narodził się 
na nowo. „Na nowo” znaczy „powtórnie”, zna
czy też „całkowicie” i znaczy również to, co naj
istotniejsze dla całej sprawy: „z góry”. Naro

dzenie się powtórne i całkowite jest przedsię
wzięciem beznadziejnym, usiłowaniem darem
nym, albowiem to wszystko jest z Boga. „Oto 
wszystko nowym czynię” (Obj. 21:5).
W Jezusie Chrystusie niemożliwe stało się rze
czywistością — „Bóg w Chrystusie świat z sobą 
pojednał” (II Kor. 5:19). Bóg, wychodząc czło
wiekowi naprzeciw, ofiarowuje mu wszystko — 
swojego Syna: „tak Bóg umiłował świat, że Syna 
swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń 
wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”. 
Podniesienie na krzyż Syna Człowieczego jest 
wymownym znakiem przepaści między ludźmi, 
nienawiści, która znieść nie może samej miło
ści, mroku, który boi się światła. W męce 
i śmierci Niewinnego, gdzie do szczytu doszedł 
grzech odrzucenia Boga, nieposłuszeństwa we
zwaniu, wypaliło się zło, rozpadł się grzech. 
W ogniu krzyżowej męki nastąpiło oczyszczenie. 
Odtąd, kto w pokorze i ze skruchą przystępuje 
do krzyża Chrystusowego, ten dostępuje oczysz
czenia przez Jego krew — „Krew Jezusa Chry
stusa, Syna Jego, oczyszcza nas o wszelkiego 
grzechu” (I Jn. l:7b). Pierwszy warunek odro
dzenia polega na oczyszczeniu od grzechu. Takie 
ma znaczenie zwrot o narodzeniu z wody, bo 
woda jest znakiem oczyszczenia.
Przed niebezpieczeństwem częściowego odro
dzenia, zatrzymania się w połowie drogi prze
strzega Jezus, gdy mówi o złym duchu, który 
wraca z siedmioma innymi duchami, gorszymi 
niż ten, „i bywa końcowy stan człowieka tego 
gorszy niż pierwotny” (Mat. 12:43—45). Kto po
przestaje tylko na oczyszczeniu, na przyjęciu 
dobrodziejstwa z rąk Zbawiciela, ten naraża się 
na wielkie ryzyko, o którym mówi ap. Piotr: 
„Jeśli przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa 
Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz 
potem znowu w nie uwikłani dają się im opa
nować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż 
poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie 
poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, 
odwrócić się od przekazanego im świętego przy
kazania. Sprawdza się na nich treść owego przy
słowia: wraca pies do wymiocin swoich, oraz: 
umyta Świnia znów się tarza w błocie” (II Ptr. 
2 :20— 22) .  •  

Oczyszczenie, nawrócenie wymaga utrwalenia. 
Apostołom nie wystarczyło poznać, uwierzyć 
i wyznać, że Jezus Chrystus jest Panem. W 
swoje posiadanie musiała wziąć ich Moc, owa, 
przez Jezusa obiecana, Moc z wysokości. Do 
Królestwa Bożego wejść, całkowicie poddać się 
woli Boga nie może ten, kto się nie narodzi 
z Ducha. Albowiem Duch jest znakiem mocy. 
Nie dziw się, że powiedziano: musicie się naro
dzić na nowo. Od tego zależy, czy poznasz praw
dziwe imię Boga, czy odnajdziesz swego brata, 
czy staniesz się prawdziwym gospodarzem na 
tej ziemi.

Najlepsze życzenia na cały Rok 1972 
Czytelnikom, Przyjaciołom i Sympatykom pisma

składa R e d a k c j a
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Ostatnia sesja Synodu Kościoła Ewangelicko- 
-Reformowanego w Polsce obradowała w War
szawie, w dniach 6 i 7 listopada 1971 r. pod 
przewodnictwem prezesa Jana S k i e r s k i e g o  
i zgromadziła duchownych oraz świeckich dele
gatów wszystkich parafii (z wyjątkiem Pstrąż- 
nej) i diaspory. Temat Synodu brzmiał: „Pow
szechne kapłaństwo w Kościele Reformowa
nym”. Pierwszy dzień obrad poświęcono wysłu
chaniu sprawozdań, przedstawieniu i zatwier
dzeniu preliminarza budżetowego na rok 1972. 
Wygłoszone zostały trzy sprawozdania: ogólne 
(złożyła je prezes Konsystorza — prof. dr Zo
fia L e j m b a c h  i uzupełnił sprawozdaniem 
„Jednoty” ks. Bogdan T r a n d a), z życia religij
nego (ks. bp Jan N i e w i e c z e r z a ł )  i finan
sowe (radca Konsystorza p. Jan Baum) .  Pre
zes Konsystorza w swoim sprawozdaniu omó
wił najważniejsze kierunki pracy Konsystorza, 
szczególny nacisk kładąc na realizację uchwał, 
wytycznych i zaleceń poprzedniego Synodu, na 
akcje ogólnokościelne (ewangelizacyjno-misyj- 
ne) oraz pracę poszczególnych zborów w okre
sie intersynodalnym. Sprawozdanie zawierało 
również dane na temat prowadzonych prac re
montowych i budowlanych w parafiach. Wiele 
miejsca poświęcono ofiarnej pracy duchownych 
i problemom z jakimi się w tej pracy spotykają. 
Ksiądz biskup Jan Niewieczerzał silnie powiązał 
sprawozdanie z życia religijnego Kościoła z sy
tuacją Kościoła w świecie i zachodzącymi w nim 
przeobrażeniami. „Jedni — powiedział biskup 
upatrują w tych przemianach element ożywczy 
dla dalszej egzystencji i życia chrześcijaństwa, 
inni obawiają się tych przemian, oczekując osła
bienia wpływu Kościoła i jego misji w świecie. 
Ogólnie jednak stwierdzić można, że już obecnie 
mówić trzeba o konieczności uaktualnienia bi
blijnego świadectwa pośród ludzi poddanych 
wpływom nowoczesnych prądów społecznych, 
ludzi żyjących w rewolucyjnych przeobrażę-

S y n o d

niach rodzącego się nowego świata. Fakty te 
Kościół musi brać pod uwagę i od zrozumienia 
ich zależeć będzie w dużej mierze przyszłość 
całego Kościoła (...) Dzisiaj nie można żadnego 
Kościoła traktować jako wyizolowanej z życia 
społecznego wielkości. Wręcz przeciwnie, docho
dzi do uznania przeświadczenia, że pełnienie mi
sji Kościoła nie może się odbywać bez włącze
nia jego działania w problemy obchodzące każ
dego człowieka w jego związkach z życiem spo
łecznym, kulturalnym, a nawet politycznym. 
Choć dla wielu chrześcijan jest to rzecz dość ob
ca, to jednak musimy się przyzwyczaić do te
go, że Kościół w swym zwiastowaniu obejmować 
winien wszystkie kierunki ludzkiego działania. 
Inaczej pozostanie na uboczu życia (...) Z tego 
wszystkiego nie może być wyłączony i nasz Ko
ściół, członek światowej rodziny Kościołów re
formowanych (...). Choć jest stosunkowo mały i 
nieliczny, to jednak ciążą na nim te same obo
wiązki i posłannictwo jak na każdym Kościele 
chrześcijańskim (...). Nawet nieliczny Kościół 
może być twórczym elementem życia, o ile swe 
chrześcijaństwo pojmować będzie jako szansę 
przekazywania skarbów wiary i miłości dla do
bra ogólnego. W tej optymalnej perspektywie 
zadań służących dobru zarówno jednostki, jak i 
ogółu nie możemy wyłączać się ani ze wspólne
go działania z Kościołami członkowskimi Pol
skiej Rady Ekumenicznej, ani też separować się 
od chrześcijańskiego współdziałania na pew
nych polach z Kościołem Rzymskokatolickim, 
który stanowi największą społeczność kościelną 
w naszym kraju. Budowanie żywego Kościoła

KS. ZDZISŁAW TRANDA

Powszechne kapłaństwo 
w Kościele reformowanym 

na przykładzie 
pracy zborowej

Powszechne kapłaństw o jest bardzo szerokim i głębo
kim  zagadnieniem. Trudno więc w  jednym, stosunko
wo krótkim  w ykładzie przedstaw ić całą problem atykę 
z nim  związaną, tym  więcej, że moim zadaniem  nie 
jest teoretyzowanie, lecz możliwie m aksym alnie p ra 
ktyczne ukazanie problem u. Nie sposób jednakże przejść 
od razu do spraw  praktycznych bez ukazania teore
tycznej strony zagadnienia.

ISTOTA KAPŁAŃSTWA

Zasadnicza rola kapłana to p o ś r e d n i c t w o  między 
ludem  a Bogiem oraz między Bogiem a ludem. K apłan 
w ystępuje bądź w  im ieniu ludu do Boga (gdy składa 
ofiary w im ieniu poszczególnych osób lub ludu, gdy 
modli się w im ieniu poszczególnych osób lub ludu, 
gdy w ypełnia różne ry tualne czynności w  im ieniu lub 
w zastępstw ie ludu), bądź w  im ieniu Boga: gdy zw ia
stu je praw o Boże, gdy odpuszcza grzechy. Jako  pośred
n ik  składający ofiary w im ieniu ludu jest tym, który 
pełni s ł u ż b ę  p o j e d n a n i a  między człowiekiem 
a Bogiem. Jest to drugi w ażny czynnik służby kap łań
skiej.
W reszcie na kapłanie spoczywa o d p o w i e d z i a l 
n o ś ć  za postaw ę ludu wobec Boga; kap łan  jest także 
tym, na którego w ierny może zrzucić odpowiedzialność 
za swoje życie i grzechy. Kapłan, spraw ując ofiarę, 
w im ieniu człowieka w ystępuje przed Bogiem, a więc 
bierze na swoje bark i — jako pośrednik — całą odpo
wiedzialność przed Bogiem, a zarazem  uw aln ia czło
w ieka od odpowiedzialności.
Tak przedstaw ia się w zarysie staro testam entow a idea 
kapłaństw a.
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pokoju i miłości może łączyć wszystkich chrze
ścijan w służbie dla wspólnego Pana i Zbawi
ciela świata”.
Na tym tle Ksiądz Biskup omówił kon
kretne działanie Konsystorza i Kościoła w okre
sie intersynodalnym oraz podstawowe proble
my, które w tym czasie rzutowały na tę pra
cę, ze szczególnym uwzględnieniem sprawy 
uaktywnienia wyznawców w pracy kościelnej, 
świadomego włączenia się ich w dzieło budowa
nia Kościoła, budzenia ducha misyjnego, sto
sowania nowych metod i form nabożeństw 
ewangelizacyjnych, docierania do rozproszonych 
współwyznawców, dokształcania Kolegiów Ko
ścielnych itp. Ks. bp Niewieczerzał omówił też 
pracę charytatywną Kościoła i jego poszczegól
nych komórek oraz sprawy obsługi duszpaster
skiej. W związku z zadaniami stojącymi przed 
Kościołem, do służby potrzebni są wszyscy świa
domi swej roli wyznawcy: i świeccy, i duchow
ni; i dlatego Synod podejmuje zagadnienie pow
szechnego kapłaństwa.
Ta sprawa wszakże stała się przedmiotem obrad 
dopiero drugiego dnia Synodu, po zakończeniu 
dyskusji nad sprawozdaniami i udzieleniu Kon- 
systorzowi absolutorium z działalności w okre
sie sprawozdawczym.
Referat o roli powszechnego kapłaństwa w Ko
ściele reformowanym wygłosił ks. Z d zi s ł a w 
T r a n d a ,  radca duchowny Konsystorza (ob
szerne fragmenty referatu zamieszczamy poni
żej). Referat wzbudził duże zainteresowanie 
synodujących i wywołał bardzo żywą dyskusję 
oraz sporo kontrowersji zarówno co do rozumie

nia istoty powszechnego kapłaństwa, jak i form 
jego realizacji. Wśród wypowiedzi znalazły się 
głosy skrajnie traktujące np. problem konsump- 
cyjności wiernych, odpowiedzialności za zbór, 
roli społeczności chrześcijańskiej dla indywi
dualnego wierzącego, służby chrześcijańskiej na 
zewnątrz, granicy, która oddziela działanie kap
łańskie członka zboru od niekapłańskiego itp. 
Brak miejsca nie pozwala przytoczyć tu — nie
raz bardzo interesujących — wypowiedzi, wsze
lako warto podkreślić, że zarówno dyskusja, jak 
również przebieg całego Synodu wskazują na 
wyraźne ożywienie, które od kilku lat daje się 
zaobserwować w Kościele Reformowanym. 
Zgłoszono wiele wniosków, mających na celu 
ożywienie i pogłębienie aktywności Kościoła 
oraz usprawnienie różnego typu prac. M. in. 
postulowano, by zalecić Konsystorzowi i Prezy
dium Synodu wypracowanie nowych form pra
cy i przebiegu synodów, usprawnienie tej pra
cy przez powołanie odpowiednich komisji, któ
re zajmowałyby się przygotowaniem pewnych 
konkretnych problemów, które nie zawsze oma
wiane być mogą od razu w dużym gronie. Wy
suwano też propozycję, by poza dyskusją ple
narną odbywały się dyskusje w grupach, co 
umożliwiłoby większej liczbie delegatów wypo
wiedzenie swych opinii i sądów. Proponowano, 
by zalecić Konsystorzowi sprawę kształcenia 
laików i odpowiedniego przygotowania aktyw
nej grupy ludzi, którzy podjęliby trud ewange
lizacyjny w wielu zborach, wzajemnie się wspo
magając i wspierając. Rozważano też możliwość 
organizowania misyjnych zjazdów, tzw. Dni Ko
ścioła, sugerowano, by na danej sesji synodal
nej ustalić temat następnego synodu itp.
Synod jednomyślnie też uchwalił wniosek Kon
systorza o przyznaniu ks. R. Helferichowi, wie
loletniemu wypróbowanemu przyjacielowi Ko
ścioła Reformowanego w Polsce — honorowego 
członkostwa Synodu. B .  S t .

Te zadania kapłańskie zostały zachowane w Kościołach 
typu katolickiego, w  których ksiądz jest typow ym  ka- 
płanem -pośrednikiem , składającym  ofiarę w  im ieniu 
ludu, pośrednikiem  między ludem  i Bogiem w  m odli
twie, w  przyjm ow aniu spowiedzi itd. Jest rów nież po
średnikiem  między Bogiem a człowiekiem, m a praw o 
odpuszczać w  im ieniu Boga winy, w  im ieniu Boga 
występować wobec ludu. Jest więc to działanie poje
dnawcze.
Rola księdza jako pośrednika zachow ała się w pew nej 
m ierze w  Kościele ew angelicko-augsburskim , choć 
ksiądz nie jest kapłanem , i znalazła swój w yraz w  li
turgii: gdy ksiądz w ystępuje w  im ieniu Boga do ludu, 
stoi przed ołtarzem  odwrócony tw arzą do ludu, gdy 
w im ieniu ludu składa ofiarę m odlitw y — stoi odwróco
ny tw arzą do ołtarza. Mimo to Kościoły ewangelickie 
odeszły od k ierunku  kapłańskiego całkowicie lub p ra 
wie całkowicie. Pow iadam  „praw ie całkowicie“, gdyż 
w  łonie lu teranizm u istniały tendencje zm ierzające 
do nadania urzędowi pasterskiem u kapłańskiego zna
czenia niem al w  katolickim  rozum ieniu. (Konfesjonali- 
styczny ruch przebudzeniowy w  przeszłości, ostatnio 
zaś Asmussen i Merz.)
Odejście od k ierunku  kapłańskiego w Kościołach ew an

gelickich w ynika z przekonania o wielkości, ważności 
i niepowtarzalności ofiary Chrystusa. Jedyna i n ie
pow tarzalna ofiara Jezusa Chrystusa na Golgocie zli
kw idow ała potrzebę urzędu kapłańskiego. Chrystus jest 
jedynym  i najwyższym  kapłanem . C hrystus jest jedy
nym  pośrednikiem , Chrystus jedna nas z Bogiem. In 
sty tucja kap łana sta ła się zbędna. Kościoły ew angeli
ckie nabrały  charak teru  prorockiego; zw iastow anie 
Słowa Bożego, woli Bożej m a w nich niezw ykle do
niosłe znaczenie. S tąd i kazanie zajm uje naczelne m iej
sce w nabożeństw ie ewangelickim .

POWSZECHNE KAPŁAŃSTWO

Czymże jest powszechne kapłaństw o? Ogólnie rzecz 
u jm ując o powszechnym kapłaństw ie można mówić 
wtedy, gdy każdy człowiek spośród ludu może całkow i
cie lub częściowo wykonywać kapłańskie funkcje i p ra 
ce. Ks. R. Fiszkal w swoim referacie o roli odwiedzin 
duszpasterskich w zborze, wygłoszonym na ostatniej 
konferencji teologicznej księży Kościoła ewangelicko- 
augsburskiego, powiedział m.in.: „powszechne kapłań
stwo jest to współodpowiedzialność w szystkich  za K o
ściół“. W ydaje mi się, że takie ujęcie spłyca, a może
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raczej w ykrzyw ia zagadnienie. Staw ia Kościół w cen
trum , a naw et u celu działania chrześcijan, podczas 
gdy jest on tylko narzędziem, a odpowiedzialność 
zań jest czymś w tórnym . W powszechnym kapłaństw ie 
chodzi o spraw y znacznie głębsze.
Suzanne de D ietrich w swoim studium  o Ludzie Bożym 
(„Jednota“ n r 10/1971) pisze: „Biblia ukazuje ten świat, 
jako św iat zerw anych zw iązków “ i to w różnych re la 
cjach: człowiek — Bóg, człowiek — człowiek, człowiek 
świat. „Celem przym ierza jest uzdrow ienie zw iąz
ków: m iędzy Bogiem a człowiekiem , m iędzy człowie
kiem  a jego bliźnim  oraz m iędzy człow iekiem  a św ia
tem ”. Źródłem  uzdrow ienia związków w relacji czło
wiek — Bóg, Bóg — człowiek jest ofiara i pojednaw 
cze, oczyszczające działanie Chrystusa. Ale wg II Kor. 
5:14—21 ofiara ta  jest także źródłem naszej, ludzkiej 
służby pojednania, do której zostaliśmy powołani. 
S ł u ż b a  p o j e d n a n i a  — to pierwsze, bardzo 
ważne z a d a n i e  idei powszechnego kapłaństwa. Nie 
tylko w ybrane jednostki ponoszą odpowiedzialność za 
pojednanie między ludźm i i w świecie, nie tylko je 
dnostki są powołane do tej służby pojednania, lecz 
wszyscy — jako chrześcijanie — musimy brać udział 
w dziele pojednania między ludźmi. Nie każdem u dano 
możliwość w pływ ania na w ielkie spraw y i w ydarzenia 
tego świata. Ale każdy może działać w dostępnym  sobie 
kręgu ludzi, choćby bardzo w ąskim  (rodzina, sąsiedz
two, współpracownicy itd.). Każdy musi przede wszyst
kim  z a c z y n a ć  o d  s i e b i e ,  od w łasnej postawy 
wobec Boga i ludzi, od postaw ienia sobie pytania: 
czy jestem  pojednany z Bogiem i ludźmi koło mnie ży
jącym i? Pojednanie z Bogiem mogę znaleźć przez Chry
stusa. A moc do służby pojednania i im pulsy do jej 
pełnienia w ypływ ają nie tylko z wezwania Chrystusa 
i Jego nakazu, ale z działania żywego Chrystusa — 
naszego Zbawiciela, tego, który nas pojednał z Bogiem 
i jest źródłem  wszelkiego pojednania. Tylko człowiek 
pojednany z Bogiem może skutecznie i owocnie pełnić 
służbę pojednania.
Drugim zagadnieniem  należącym  do podstawowych za
dań powszechnego kapłaństw a jest o d p o w i e d z i a l 
n o ś ć .  Nie m a już pośredników — kapłanów, którzy 
by przejm ow ali „z urzędu“ odpowiedzialność za ludzi, 
ale spraw a odpowiedzialności nie wygasa. Każdy jest 
odpowiedzialny za siebie, za swoje zbawienie, postawę 
przed Bogiem, stosunek do Boga, każdy jest odpowie
dzialny za to, jak  w yw iązuje się z powierzonych przez 
Boga zadań. Mało tego — na mocy powszechnego k a 
płaństw a przejm ujem y odpowiedzialność również za 
ludzi, za ich zbawienie, postawę przed Bogiem, stosu
nek do Boga, za to, ja k  w yw iązują się ze staw ianych 
przez Boga zadań. O tej odpowiedzialności mówi w y
raźnie i dobitnie księga proroka Ezechiela 3: 17—21, 
z którego to tekstu  przytaczam  pierw szą część:
„Synu człowieczy, ustanow iłem  cię stróżem  nad po
koleniam i izraelskim i. Gdy usłyszysz słowo z ust moich, 
upom nisz ich w  m oim  im ieniu. Jeśli pow iem  niezbo- 
żnem u: Z  pewnością um rzesz, a ty  go nie upomnisz, 
aby go odwieść od jego niezbożnej drogi i ocalić m u  
życie, to n iezbożny ów um rze z powodu swego grze
chu, natom iast ja  ciebie uczynię odpowiedzialnym  za 
jego krew. A le jeślibyś upom niał niezbożnego, a on 
by nie zawrócił od sw ej niezbożności i od sw ej n ie
zbożnej drogi, to chociaż on um rze z powodu swojego  
grzechu, ty  jednak ocalisz samego siebie../1.
Oczywiście nie jesteśm y w stanie nikogo zniewolić 
do w kroczenia na drogę Chrystusa, ale powinniśm y

korzystać ze swej świadomości, wiedzy i umiejętności, 
aby innych naporrfhieć, ostrzec, wskazać drogę ra tu n 
ku, pomocy itp. Jeśli tego nie uczynimy, na nas spada 
odpowiedzialność za tych, wobec których nie w ypełni
liśmy naszego posłannictw a, które w inno być dość 
szeroko rozum iane.
Powszechne kapłaństw o dotyczy przede wszystkim  
d r o g i  z b a w i e n i a  i o tej głównej roli musimy 
zawsze pam iętać. „Bóg tak um iłow ał świat, że dał 
swego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w eń w ierzy  
nie zginął, ale m iał żyw ot w ieczny“ (Jan 3:16). Zba
wienie jest dziełem Bożym i darem  Bożej łaski, a n a 
szym zadaniem  m a być poznanie tego we w łasnym  
życiu i dla siebie, a następnie świadczenie słowem i ży
ciem o Bożej miłości, okazanej nam  w Chrystusie — 
innym  ludziom. To jest zaszczyt.
Służbę powszechnego kapłaństw a można by przyrów 
nać do stożka, którego wierzchołkiem  jest szczytowe 
osiągnięcie — zbawienie, ale w podstaw ie leży szeroki 
krąg zagadnień objętych naszym posłannictwem . Mo
dlenie się za innych, ukazanie im drogi do Boga, po
trzeby znalezienia i odczucia miłości Boga, poratow a
nie w samotności i nieszczęściu, w bezradności, po
dzielenie się z kimś doświadczeniem wiary, mocy Bo
żej, Jego działania, słowem — u k a z y w a n i e  d r o g i  
d o  B o g a  należy do służby powszechnego kap łań
stwa.
Suzanne de D ietrich we w spom nianym  już studium
0 Ludzie Bożym pisze, że nasza kapłańska służba 
polega i na tym, że jesteśm y p r z e d s t a w i c i e l a m i  
B o g a w świecie i wobec świata. Powołuje się przy 
tym  na słowa z Ew. Jan a  17: 18—19: „Jak m nie posła
łeś na świat, tak i ja posyłam  ich na św iat; i za nich  
poświęcam siebie samego, aby i oni poświęceni byli 
w  praw dzie“. Można to uzupełnić tym, że Chrystus 
nie posyła nas w św iat nieuzbrojonych. Chrystus nas 
w ybiera ze św iata („nie są ze św iata“), przetw arza, 
odradza, wyposaża mocą w iary i posyła w świat, abyś
my w tym  świecie służyli i składali świadectwo o mocy
1 miłości Boga. I to posłannictw o można i trzeba naw et 
bardzo szeroko rozumieć.
W iara nie może w egoistyczny sposób ograniczać się 
do zadowolenia i szczęścia z własnego zbawienia. Jeśli 
je znaleźliśmy, jeśli m am y pokój i radość, jeśli do 
świadczyliśmy zwycięstwa nad mocą grzechu, to nie 
możemy zachowywać tego tylko dla siebie, dla swej 
wygody i osobistego szczęścia, ale musim y się tym 
dzielić. To też jest powszechne kapłaństwo. D z i e l i ć  
s i ę  w i a r ą  — to nie znaczy tylko mówić, deklam ować 
o wierze, o Bogu, o Jego miłości, ale żyć tak, aby 
w iara się uw ierzytelniła; w iara musi się realizować 
w czynie. Jerzy  Weiss w artykule o teologii tzw. sza- 
farstw a kościelnego napisał: „... w iara albo jest w iarą 
w akcji, albo w ogóle nie istn ieje” (Zur Theologie der 
Haushalterschaft, w : „Ev-luth. K irchenzeitung“ n r 19, 
1957). To też jest powszechne kapłaństwo.
W spółczesny człowiek żąda czynów i tych czynów po
trzebuje, żąda dlatego, że potrzebuje. Słowo — to mało! 
Zapew ne w ielu ludzi odpadło od Kościoła dlatego, 
że chrześcijanie zbyt często nie dają swym życiem 
św iadectw a wierze. Zbyt często słowo, deklaracja w ia
ry  rozm ija się z czynem. I dlatego — już w tym  bardzo 
szerokim sensie — trzeba bardzo m ądrego ustosunko
w ania się do różnych nabrzm iałych problem ów świata. 
Np. trudno  pocieszać ludzi z Trzeciego Św iata nadzieją 
czy naw et pewnością zbawienia, a przemilczać i nie 
walczyć o spraw iedliw ość społeczną. Opowiadano mi
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kiedyś o wizycie duchownego u jakiegoś chorego b ie
dnego człowieka; pastor w czasie swojej w izyty prze
czytał mu tekst biblijny, w yjaśniał go, modlił się z cho
rym, po czym chory powiedział: „K sięże! słowa ja m am  
dość; chleba m i potrzeba, jestem  głodny!“.
Dlatego słuszne jest z a i n t e r e s o w a n i e  Kościoła 
w s p ó ł c z e s n y m i  p r o b l e m a m i .  I to też chyba 
można zaliczyć — w jakim ś bardzo szerokim  związku 
— do powszechnego kapłaństw a.

POWSZECHNE KAPŁAŃSTW O W ŻYCIU 
KOŚCIOŁA I ZBORU

Zanim  przejdę do zagadnień praktycznych, chciałbym 
zadać pytanie: jak  to jest w  istocie z powszechnym 
kapłaństw em : czy jest ono tylko pobożną fantazją, czy 
też rzeczywistością? Myślę, że nietrudno na to pytanie 
odpowiedzieć. Autorzy prac na tem at powszechnego 
kapłaństw a zgodni są co do tego, że ani w augsbur
skich, ani w  reform owanych Kościołach idea powsze
chnego kapłaństw a nie była w pełni urzeczywistniona. 
Stosunkowo bliscy jej urzeczyw istnienia byli pietyści, 
na pewno bliscy tzw. pism acy w czeskich Kościołach 
ewangelickich wśród braci czeskich (także w  Zelowie), 
którzy odwiedzali rodziny i chorych, głosząc im  Słowo 
Boże w rozmowie, w rozm yślaniach. Na pewno bliżsi 
tej idei, aniżeli nasze Kościoły, są baptyści czy Z jedno
czony Kościół Ewangeliczny; może najbliżsi (jeśli cho
dzi o powszechne zaangażowanie i aktywność) są św ia
dkowie Jehowy, którzy jednakże, niestety, treść po
selstw a wypaczają. Chyba bliskie powszechnego k a 
p łaństw a są kręgi społecznościowe ew angelickie na 
Ś ląsku Cieszyńskim.
Zastanów m y się, jak  idea powszechnego kapłaństw a 
pow inna przejaw iać się w  zborze. Chciałbym  najpierw  
podkreślić, że nie należy do powszechnego kapłaństw a, 
albo należy w  stosunkowo niedużym  stopniu, taka ak ty 
wność zborowa, jak  w ykonyw anie różnych prac w  zbo
rze, naw et udział w  zarządzie zboru czy Kościoła. To 
jest na  pewno aktywność i w artość pozytywna i po
trzebna, ale to nie jest jeszcze powszechne kapłaństwo. 
Myślę, że ślad realizow ania idei powszechnego kap łań
stw a m ożna zauważyć w  nabożeństw ie. W artykule 
siostry K ingi S trzeleckiej pt. „K atolik na nabożeństw ie 
ew angelickim ” („Jednota” n r  7—8/1971) znalazłem  takie 
zdanie: „K iedy ks. pastor zachęca w iernych, m ówiąc 
m niej w ięcej takie zdanie: »m ódlm y się słowami, ja 
kich nauczył nas Pan«, zaskakuje m nie zaw sze fakt, 
że ty lko  on sam  kontynuuje dalej: »Ojcze nasz...«, 
że w szyscy milczą, ja kb y  nie znali na pam ięć te j 
m odlitwy... To samo dotyczy »W ierzę w  Boga«: »Z łóż
m y  w yznanie najśw iętszej w iary« — po czym  następu
je  monolog od ołtarza. A  w iern i? M ilczą“. To jest n a 
bożeństwo, k tóre jest zaprzeczeniem  myśli o powszech
nym  kapłaństw ie. Jeśli zbór nie bierze czynnego udzia
łu  w nabożeństw ie, w  modlitw ie, pieśni, w yznaniu 
w iary, ksiądz pełni rolę kapłana, k tóry  w  im ieniu 
zboru się modli, w  im ieniu zboru składa w yznanie 
w iary  (mimo że nie składa ofiary na  ołtarzu). Czytałem 
kiedyś kazanie, bodajże biskupa Dibeliusa, k tóry  m ówił 
o tym, jak  na  M azurach podczas hitlerow skiego te rro ru  
ludzie w  kościołach zaczęli spontanicznie i głośno się 
modlić oraz składać w yznanie wiary.
Myślę również, że św iadectw em  zrozum ienia idei po
wszechnego kapłaństw a jest zdolność zboru do za
stąpienia w e wszystkich niem al funkcjach księdza, 
gdy go zabraknie lub gdy choruje, lub  gdy musi

wyjeżdżać do innych zborów. Znam ienną i poruszającą 
scenę opisał Jan  Bojer w powieści „Ostatni wikingo-. 
w ie“. W łodzi rybackiej, znajdującej się na pełnym  
morzu, kona jeden z rybaków, który od la t nie był 
w kościele i od la t nie przystępow ał do Stołu P ań 
skiego. Teraz, w obliczu śmierci, pragnie gorąco K o
m unii Świętej. Cóż m ają zrobić rybacy, podobni do ko
nającego, nie bardzo kościelni ludzie. Zniewoleni p ra 
gnieniem swego kolegi, po krótkiej naradzie w ybierają 
spośród siebie jednego, którego ze względu na postawę 
w życiu, uznali za najbardziej godnego udzielenia W ie
czerzy Pańskiej. I ten uczynił to chlebem  i, bodajże, 
wodą m orską (z braku wina). Przyznam  się, że ten  
fragm ent książki zrobił na m nie ogromne wrażenie. 
W życiu i pracy zboru przejaw em  powszechnego k a 
płaństw a jest na pewno udział świeckich w szkole n ie
dzielnej, zastępowanie duchownego w prow adzeniu n a 
bożeństwa w w ypadku jego nieobecności lub choroby, 
w lekcjach religii, w m niejszym  stopniu — udział 
w zarządzie zbiorowym. To ostatnie może być — pow ie
działbym  — pośrednim  realizow aniem  idei powsze
chnego kapłaństwa.
M iejscem realizow ania powszechnego kapłaństw a jest 
nie tylko budynek kościelny, a drogą nie tylko kazno
dziejstwo świeckich. Chodzi m ianowicie o głęboko 
pojętą służbę człowiekowi wszędzie tam, gdzie jeste
śmy.
W kazaniu na rozpoczęcie Synodu słyszeliśmy o soli 
i jej znaczeniu, a w odniesieniu do nas — o naszej 
roli jako soli ziemi. Chciałbym tu posłużyć się porów 
naniem , które kiedyś słyszałem. Sól działa wtedy, gdy 
jest rozsypana. Gdy znajduje się w solniczce — nie dzia
ła. Podobnie my, gdy jesteśm y w  kościele, nie dzia
łamy. Dopiero gdy się rozchodzimy, gdy idziem y m ię
dzy ludzi, w św iat — zaczyna się nasze działanie 
i służba. Duszpasterstwo nie powinno być dom eną 
jedynie księdza. W powszechnym kapłaństw ie jest 
m iejsce dla d u s z p a s t e r s t w a  w i e r n y c h .  W y
m ienię jedną rodzinę po nazw isku: rodzina Treichle- 
rów  w  Locarno. Pełni ona służbę powszechnego k a 
płaństw a przez rozmowy z ludźmi, którzy często do 
ich domu przychodzą ze swymi spraw am i i prob le
mami (np. młody człowiek uratow any przez nich od 
sam obójstwa), przez pracę w Błękitnym  Krzyżu (orga
nizacja przeciwalkoholowa, k tóra dostrzega potrzebę 
duchowego oddziaływ ania na ludzi opanowanych przez 
alkoholizm). Znam  inną osobę, k tóra znajduje okazję 
do rozmowy — powiedziałbym  — w  pełni duszpaster
skiej, np. w tram w aju , w  pociągu, na  dworcu w  ocze
kiw aniu na pociąg. Ma dar naw iązyw ania kon tak tu  
z ludźmi. Rozmawiałem ze szw ajcarskim  pastorem , k tó 
ry  do n iedaw na był czynnym piłkarzem . Powiedział 
mi, że sens swego udziału w życiu sportow ym  w idział 
w bliskim  kontakcie z ludźmi, którzy u tracili kontak t 
z Kościołem. Przychodzili do niego koledzy-piłkarze 
ze swymi trudnym i problem am i w różnych chwilach, 
podczas przerw y w meczu, po meczu, w  szatni, na 
treningu.

LUDZIE CZEKAJĄ

Ludzie czekają na taką służbę, choć nie zdają sobie 
z tego sprawy. Zbór jest zdolny obejm ować sw oją 
pracą i służbą coraz większe grono ludzi wówczas, 
gdy do życia zborowego toru je sobie drogę idea po
wszechnego kapłaństw a. Często byw a i tak, że usługę 
duchownego muszą przygotować świeccy. Gdy byłem
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przed kilkom a m iesiącami w szpitalu, jeden z pacjen
tów opowiadał mi o ludziach, którzy swoją samotność, 
samotność wśród ludzi, przeżyw ają jak  piekło. K ontakt 
z takim i ludźmi muszą umożliwić duszpasterzowi św ie
ccy i przygotować ich do tego kontaktu. Kiedyś m ia
łem możność mówić na tym  samym miejscu o pewnym  
adwokacie, który popełnił samobójstwo, bo zabrakło 
mu, jak  mówił, sił życiowych. Nie znalazł nikogo, kto 
um iałby go przekonać, gdzie te siły można znaleźć. 
Myślę też o rodzicach dziecka, które um arło w wieku 
10 la t na raka mózgu, myślę o rodzicach 14-letniego 
chłopca z Pragi Czeskiej, który zm arł na serce, opero
w any w Szwecji przez znanego kardiochirurga, dra 
Crawforda. Dla tych rodziców pocieszycielem i tym, 
który wobec nich w ypełnił służbę kapłaństw a, był ich 
konający, 14-letni, jedyny syn. Opowiadali mi o tym  
w Pradze, w miesiąc po śmierci dziecka. Myślę o matce 
dziecka rozbitego przez samochód. Myślę o niepotrze
bnie rozbitych rodzinach. Myślę o skłóconych ludziach
— sąsiadach, towarzyszach pracy. Iluż jest ludzi, którzy 
potrzebują naszej służby powszechnego kapłaństw a
— czy to przez m odlitwę, czy przez pomoc, czy przez 
Słowo Boże, czy przez rozmowę i podzielenie się do
świadczeniam i w iary i mocy Bożej.

I C O  M Y  N A  T O ?

Coraz głośniej mówi się i pisze o zepsuciu, o dem o
ralizacji. N iedawno ks. Bardecki w artykule „W ołanie 
o dekalog“, w „Tygodniku Powszechnym “ cytował w y
powiedzi autorów  artykułów  w „Praw ie i Życiu” oraz 
„Życiu L iterackim “, którzy przedstaw iają wręcz tra 
giczną sytuację w dziedzinie rozbojów i rabunków  
(wzrost o około 40 proc. w stosunku do poprzedniego 
roku; podobnie alarm ujące wiadomości przyniósł n ie
dawno „Dziennik Łódzki“ z terenu Łodzi i w ojew ództ
wa łódzkiego), alkoholizmu, o którym  się pisze, że już 
grozi degeneracją narodu (!). Wreszcie piszą o prze

nikaniu do Polski narkom anii, a jako sposób zaopatry
w ania w narkotyki podaje się kradzieże z aptek.
Czy jesteśm y w stanie tak  działać, by przeciw staw ić 
się pogłębiającej się dem oralizacji? Czy jesteśm y w 
stanie pomóc w zrozum ieniu idei powszechnego k a
płaństw a tym, którzy naszej pomocy potrzebują?

NASZE TRUDNOŚCI

Na pewno pomyślimy o tym, że istn ieją różne trudno
ści: b rak  czasu i um iejętności, zmęczenie życiem, pracą 
zawodową i społeczną, niepokojam i, konfliktam i, kło
poty ze zdobywaniem  środków utrzym ania, kłopoty 
rodzinne, z dziećmi itp. Znajdujem y w iele w ytłum a
czeń i uspraw iedliw ień dla naszego niedom agania. Nie 
wolno nam  tych trudności lekceważyć, ani zamykać na 
nie oczu, ani ich negować.
Myślę jednak, że najw iększe są w ew nętrzne przeszko
dy: b rak  gorliwej w iary, żaru, głębokiego przekonania, 
zbyt dużo tylko tradycyjnego zw iązania się ze zborem. 
Do najw iększych przeszkód należy obojętność, b rak  
żywego kontaktu  ze Słowem Bożym, b rak  głębokich 
doświadczeń w iary.
Dlatego potrzeba nam, przede wszystkim, głębokiego 
zrozum ienia Słowa Bożego, posłannictw a Chrystusa, 
pewności zbawienia w C hrystusie, głębokiej św iado
mości działania żywego Chrystusa, Jego mocy i miłości 
w naszym życiu, żywej świadomości, że droga C hrystu
sowa, droga Słowa Bożego, droga służby chrześcijań
skiej jest drogą słuszną i dobrą, k tórej żadną inną za
stąpić się nie da.
Potrzeba nam  także szkolenia laików. W ostatnich 
czasach dużo się mówi i dużo podejm uje wysiłków 
w tej sprawie. P anu je często przekonanie, że szkolenie 
kościelne kończy się na konfirm acji lub lekcjach po- 
konfirm acyjnych. Z tym  przekonaniem  trzeba walczyć. 
Potrzebujem y świadom ych ewangelików — chrześcijan.

Wizyta delegacji
Światowej Rady Kościołów w Polsce

Pod koniec listopada ubiegłego 
roku, na zaproszenie Polskiej 
Rady Ekumenicznej przebywa
ła z kilkudniową wizytą w Pol
sce trzyosobowa delegacja 
Światowej Rady Kościołów w 
składzie: generalny sekretarz 
ks. dr E u g e n e  C. B l a k e  
(USA), zastępca sekretarza ge
neralnego i dyrektor Instytutu 
Ekumenicznego Światowej Ra
dy Kościołów w Bossey k. Ge
newy — prof. dr N i k o s  Ni s -  
s i o t i s, ks. dr H e i n r i c h  
P u f f e r t  — sekretarz oddzia
łu Pomocy Międzykościelnej 
SRK na Europę. Wizytę złożo
no w ramach regularnych kon
taktów centrali genewskiej z 
poszczególnymi radami krajo
wymi.

Goście zostali oficjalnie przyję
ci w Urzędzie do Spraw Wy
znań oraz przeprowadzili roz
mowy w Ośrodku do Spraw 
Jedności Chrześcijan przy Ko
misji Ekumenicznej Episkopatu 
Rzymskokatolickiego. Z ramie
nia Episkopatu w rozmowach 
wzięli udział m. in.: ks. ks. bp 
M o d z e l e w s k i ,  b p Mi z i o -  
ł e k, infułat M y s t k o w s k i .  
Z ramienia Polskiej Rady Eku
menicznej gościom towarzyszył 
jej sekretarz — ks. Zdzisław 
P a w l i k .

W dniu 27 listopada, przed po
łudniem, w siedzibie Polskiej 
Rady Ekumenicznej w Warsza
wie odbyło się spotkanie Prezy
dium i Zarządu Rady z delega
cją. Zebraniu przewodniczył

prezes — ks. bp Jan N i e- 
w i e c z e r z a ł ,  który scharak
teryzował pracę Kościołów 
członkowskich Rady w Polsce. 
Pastor Blake zapoznał obecnych 
z niektórymi problemami ruchu 
ekumenicznego na świecie i 
mówił pewne szczegóły progra
mu wizyty. Prof. dr Nissiotis 
poinformował o pracy Instytu
tu w Bossey i o nowym ruchu 
ekumenicznym, reprezentowa
nym przez młodą generację na 
Zachodzie.
Tego samego dnia po połud
niu miała miejsce sesja refera
towa z udziałem ks. Blake’a i 
prof. Nissiotisa. Mówili oni na 
temat sytuacji w światowym ru
chu ekumenicznym oraz o u- 
dziale Kościoła Rzymskokatoli-
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Sekretarz Generalny 
SRK E. C. Blake w roz
mowie z Prezesem PRE 
— ks. bp. Janem  Nie- 
wieczerzalem.

ckiego w pracach i działalności 
Rady. Sekretarz generalny 
przedstawił sytuację wyznanio
wą w różnych krajach Europy, 
a następnie podkreślił nieod
wracalność zjawiska, jakim jest 
ruch ekumeniczny. Uzasadnił to 
m. in. tym, że dążenia ekume
niczne oparte są na nakazie Pi
sma św., a wiara w Jezusa 
Chrystusa uniemożliwia zniwe
czenie Jego zamiarów, co jest 
nie tylko nadzieją chrześcijan, 
ale i twórczym czynnikiem w 
działaniu. Rozważając różne 
problemy ekumeniczne, dr Bla
ke podkreślił rolę ruchu jako 
pomocnika we właściwej inter
pretacji Pisma św., a następnie 
szeroko omówił zagadnienie 
włączenia się SRK w  socjalne i 
polityczne problemy świata i 
rozszerzenie zakresu działań na 
tym polu. Kończąc przemówie
nie, mówca położył nacisk na 
posłuszeństwo Ewangelii w 
działaniu ekumenicznym i na to, 
że SRK nigdy nie będzie jakimś 
superfkościołem.
Prof. Nissiotis przedstawił prob
lematykę i stan obecny dialogu 
SRK z Watykanem. Kościół 
Rzymskokatolicki uczestniczy 
we wszystkich pracach SRK, 
istnieje także wspólna Komisja 
„Iustitia et Pax”, w wielu Ko
misjach biorą udział przedsta
wiciele Rzymu. Daje się zauwa
żyć całkowita zbieżność w po
glądach na charakter dialogu, o- 
partego na wspólnej tradycji 
Pisma Sw. Rozważając możli
wość przystąpienia Kościoła 
Rzymskokatolickiego do Rady, 
prof. Nissiotis omówił związane 
z tym zagadnieniem trudności,

na przykład: na jakich zasadach 
ma ten Kościół uczestniczyć w 
pracach Rady — czy jako je
den z 249 członków? jak przed
stawia się sprawa autonomicz- 
ności, gdyż — w przeciwień
stwie do Watykanu — SRK nie 
wiąże swych członków autory
tatywnymi zarządzeniami? jak 
pogodzić stanowisko SRK z eku
menizmem rzymskim — eku
menizmem jednego organiza
cyjnie Kościoła? Przemówienie 
prof. Nissiotisa zawierało sporo 
krytycznych i osobistych uwag 
profesora na temat dalszych lo
sów dialogu.
Mimo spóźnionej pory, obydwaj 
mówcy uzupełniali swe wypo
wiedzi, odpowiadając jeszcze na 
pytania zadawane przez słucha
czy.
W dniu 29 listopada odbyła się 
konferencja prasowa z udzia
łem delegacji SRK. Na wstępie 
dr Blake wyraził zadowolenie 
z przybycia do Polski i poinfor
mował dziennikarzy, że oprócz 
zaproszenia ze strony Polskiej 
Rady Ekumenicznej do Genewy 
nadeszło drugie zaproszenie: od 
Komisji Ekumenicznej Episko
patu Rzymskokatolickiego w 
Polsce.
Delegacja SRK odpowiadała na
stępnie na pytania dziennikarzy 
dotyczące sytuacji w świato
wym ruchu ekumenicznym, 
kontaktów z Kościołem rzym
skokatolickim w Polsce i na 
świecie oraz na pytania z dzie
dziny teologii.
Dziennikarze ewangeliccy prag
nęli dowiedzieć się o przebiegu 
rozmów w Ośrodku do Spraw 
Jedności Chrześcijan w War

szawie oraz poznać aktualne 
stanowisko przedstawicieli SRK 
w kwestii małżeństw miesza
nych, w związku z niedawno 
wydanymi ,,Wskazaniami epi
skopatu Polski w sprawie reali
zacji M. P. Pawła VI »Matri- 
monia mixta«,\
Na pierwsze pytanie odpowia
dał Sekretarz Generalny. Jego 
zdaniem Kościół Rzymskokato
licki w Polsce ma do rozwiąza
nia te same problemy, które 
stoją przed Kościołami człon
kowskimi Polskiej Rady Eku
menicznej, że panuje tam ten 
sam duch, co wśród naszych 
Kościołów, że na obu stronach 
spoczywa obowiązek nauczania 
wiernych i wzajemnego wzmac
niania się oraz modlitwy o jed
ność wszystkich chrześcijan. Ks. 
Blake spodziewa się, że w miarę 
upływu czasu kontakty między 
wszystkimi Kościołami chrze
ścijańskimi w Polsce będą się 
stawały coraz bliższe. 
Przedstawiciele SRK są zgodni, 
że kwestia małżeństw miesza
nych jest jednym z najtrudniej
szych problemów, z którymi 
próbuje się uporać grupa robo
cza Genewa-Rzym, jakkolwiek 
w ostatnim czasie sprawy posu
nęły się nieco naprzód. Dr Nis
siotis ujawnił, że istnieją póło- 
ficjalne wypowiedzi ze strony 
Rzymu. Próbuje się w nich zła
godzić pewne sformułowania 
Motu Proprió. Zauważa się, że:
1) dla rzymskich katolików 
sprawa małżeństw mieszanych 
jest nie tylko problemem ju
rysdykcyjnym, ale i pastoral
nym;
2) dąży się do tego, by przed
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Delegacja SRK w itana przez ks. bp. Jana Niewieczerzala (od lew ej: ks. ks. Puffert, Blake, Niewieczerzal oraz prof.
Nissiotis).

zawarciem małżeństwa miesza
nego pastorzy i księża rzymsko
katoliccy udzielali kandydatom 
odpowiednich pouczeń oraz nie 
przyśpieszali związku, dopóki o- 
bie strony nie wykażą należytej 
dojrzałości;
3) dąży się też do tego, by pod
czas zawierania małżeństwa 
mieszanego obecni byli duchow
ni obydwu Kościołów i aby 
wspólnie udzielali błogosławień- 
siwa.
Na pytanie dziennikarza katoli
ckiego o stosunek SRK do prob
lemów społecznych, Sekretarz 
Generalny odpowiedział: „Ro
zumiem, że chodzi tu głównie o 
problem wojny i pokoju, który 
wynika z podziału na bogatych 
i biednych (bogata Północ i 
biedne Południe z wyjątkiem 
takich państw, jak: Nowa Ze
landia, Australia i Afryka Płd.). 
Jeśli my, bogaci, nie zaczniemy 
realistycznie i trzeźwo patrzeć 
na problem ubóstwa — nigdy 
pokój nie zapanuje na świecie.

W moim odczuciu chrześcijanie 
jako społeczność ciągle jeszcze 
nie w pełni odczuwają wagę te
go problemu, problemu, wobec 
którego mogą przecież podjąć 
współpracę ze wszystkimi inny
mi ludźmi. Gdybym nie wierzył 
w Boga, byłbym w tej kwestii 
pesymistą, ale przecież my wie
my, że Bóg w przeszłości doko
nywał cudów i wierzymy, że bę
dzie je czynił nadal, że wspólne 
działanie chrześcijan i ludzi 
dobrej woli na świecie może 
spowodować rozwiązanie i tego, 
tak trudnego problemu”. 
Zapytany o stosunek do inter- 
komunii, ks. Blake odpowie
dział, że mówić można tylko o 
pełnej komunii chrześcijan. U- 
waża on, że jeśli przywódcy ko
ścielni siedzieć będą — jak do
tąd — z założonymi rękami, 
sztywno trzymając się przepi
sów formalnych i oficjalnej in
terpretacji komunii, młodzi od
wrócą się od ołtarzy i kazalnic, 
i szukać zaczną własnej drogi.

Dlatego problem komunii musi 
być stale na nowo stawiany i 
trzeba doń ciągle powracać.
Co do perspektyw formalnego 
członkostwa Kościoła Rzymsko
katolickiego w Światowej Ra
dzie i ewentualnych tego skut
ków, dr Blake jest optymistą, 
jakkolwiek w chwili obecnej at
mosfera nie dojrzała jeszcze do 
tego aktu. Rada przez ostatnie 
miesiące próbuje pomagać Ko
ściołowi rzymskiemu w badaniu 
tych spraw, ale decyzja należy 
do Rzymu. SRK żadnego Ko
ścioła nie zmusza do członko
stwa, ale samo jej istnienie już 
jest zaproszeniem. Niezależnie 
od tego, czy Kościół Rzymsko
katolicki przystąpi do Rady, czy 
też nie, nadal istnieć będą w ło
nie Rady problemy teologiczne 
i eklezjologiczne. Obecnie wy
stępują dwie tendencje: za i 
przeciw temu członkostwu, i po
wodują one polaryzację i roz
warstwienie w łonie Rady, sta
nowiąc na pewno jedną z głów
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nych przeszkód w podjęciu de
cyzji. Sprawa jest w trakcie in
tensywnych studiów. Jeśli jed
nak wszystkie Kościoły zaanga
żowane w ruchu ekumenicznym 
za podstawę swego działania 
przyjmą posłuszeństwo Jezuso
wi Chrystusowi, głowie całego 
Kościoła, gdy Mu się poddadzą 
— znajdą drogę do jedności. 
Zapytany o stanowisko ŚRK 
wobec ostatnich wypowiedzi te
ologów rzymskokatolickich na 
temat władzy w Kościele, ks. 
Blake odpowiedział, że nie jest 
ani zadaniem Rady, ani jej kom
petencją interweniowanie w 
wewnętrzne zagadnienia jakie
gokolwiek Kościoła, a więc i Ko
ścioła Rzymskokatolickiego. Nie 
można też nazywać — jak to 
czynią niektórzy — dokonują
cych się w tym Kościele prze
mian protestantyzacją rzym
skiego katolicyzmu. To, co się 
tam dzieje, jest nawiązaniem do 
najwspanialszej tradycji Ko
ścioła chrześcijańskiego i w in
tencji tego Kościoła powinniśmy 
się wszyscy modlić. Każdy Ko

ściół zgłasza się do Światowej 
Rady taki, jaki jest, i SRK jest 
z tego zadowolona. Paweł VI, 
będąc w Genewie, przedstawił 
się: ,,Moje imię jest Piotr”. Zo
stało to przyjęte z zadowole
niem, bo papież w ten sposób 
przedstawił prawdziwe oblicze 
swego Kościoła.
Zapytany, jak ocenia — w 
świetle przeprowadzonych roz
mów — możliwość rozwoju w 
państwie socjalistycznym Ko
ściołów zrzeszonych w PRE, dr 
Blake odpowiedział, że odbył 
wiele interesujących rozmów, 
także z przedstawicielami Pań
stwa. Wykazały one, że ist
nieją duże różnice w ideologii 
między chrześcijanami i komu
nistami. Ci ostatni bardzo kry
tycznie wypowiadają swoje u- 
wagi o Kościele, który dużo mó
wi o sprawiedliwości i pokoju, 
ale zajmuje się czymś innym. 
Główne zadania i wkład Ko
ściołów chrześcijańskich w kra
jach komunistycznych General
ny Sekretarz widzi w przestrze
ganiu przed utopijnością w re

alizacji pewnych zamierzeń 
ludzkich i w świadczeniu o pow
szechności grzechu. Ma on na
dzieję, że w nadchodzącym 25- 
-leciu ważniejszy od ideologii 
stanie się cel, do którego zmie
rzamy.
Ks. dr Blake tego samego dnia 
odleciał do Genewy, natomiast 
prof. dr Nissiotis i dr Puffert 
pozostali jeszcze przez kilka dni 
w Polsce. Pierwszy udał się do 
Lublina, gdzie na tamtejszym 
Uniwersytecie katolickim wy
głosił wykład, drugi załatwiał 
sprawy związane z akcją pomo
cy SRK dla Polski.
Listopadowa wizyta oficjalnej 
delegacji ŚRK w naszym kraju 
miała doniosłe znaczenie nie 
tylko dla Polskiej Rady Ekume
nicznej i jej Kościołów człon
kowskich, lecz również dla roz
woju stosunków ekumenicznych 
między chrześcijanami wszyst
kich wyznań w Polsce.

B. Stahl 
M. Kwiecień

W kontekście świata
Zadania Instytutu Ekumenicznego

Profesor Nikos A. N i s s i o t i s ,  prawosławny Grek, jest dyrek
torem Instytutu Ekumenicznego w Chateau de Bossey k. Genewy 
oraz jednym z zastępców generalnego sekretarza Światowej Rady 
Kościołów. Bawił w Polsce z delegacją Rady w dniach od 26 do 
30 listopada 1971 r. Korzystając z tej wyjątkowej okazji, popro
siliśmy prof. Nissiotisa o rozmowę.

Red. :  — Jako pierwszy, a do niedawna jedyny w Pol
sce „bossejczyk”. chciałbym Pana Profesora przed
stawić Czytelnikom „Jednoty”. Minęło już 13 lat od 
VII Uniwersyteckiego Kursu Studiów Ekumenicznych, 
kiedy pisałem u Pana, wówczas wicedyrektora Insty
tutu, jedną z obowiązkowych prac. Czy od tego czasu 
zmienił się cel i sposób pracy Instytutu?

P r o f . :  — Program  Insty tu tu , jak  wówczas, rozw ija 
się w trzech głównych kierunkach. Przede wszystkim  
obejm uje on U niw ersytecki K urs Studiów Ekum enicz
nych, który odbywa się każdego roku od 1 październi
ka do 15 lutego, w ścisłym powiązaniu z W ydziałem

Teologicznym U niw ersytetu Genewskiego. K urs ten 
jest przewidziany dla studentów , młodych pastorów  
i nauczycieli, którzy m ają odpowiednie kw alifikacje 
do intensywnego studiow ania zagadnień ekum enicz
nych i pragną przygotować się do przyszłej działal
ności ekum enicznej.
Każdego la ta  organizujem y trzy lub cztery większe 
kursy dla m isjonarzy, duchownych, laików, studen
tów teologii i innych grup. Uczestnicy nie przybyw a
ją  tylko po to, by słuchać i uczyć się. Gdy chrześci
janie różnych narodowości, ku ltu r i kultów  zejdą się 
razem, gdy wspólnie modlą się, studiują Pismo Święte, 
dyskutują nad problem am i dotyczącymi Kościoła
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i św iata, to nie tylko zyskują lepsze rozumienie eku
menicznych zagadnień, lecz po prostu doświadczają 
w pewnym  sensie tej jedności, której wspólnie po
szukują.
Trzecim wreszcie program owym  zadaniem  Insty tu tu  
jest organizowanie konferencji, konsultacji, kolo
kwiów, grup roboczych, w czasie których wykuw a się 
aw angardow a myśl. Mogą to być zebrania profesjona
listów różnych dziedzin (socjologów, psychiatrów , bio
logów, artystów , praw ników , ekonomistów i in.), k tó
rzy debatu ją nad kw estiam i delikatnym i zarówno dla 
św iata, jak  i dla Kościoła. Mogą to być grupy m ie
szane, złożone z laików i teologów, wierzących i nie
wierzących, którzy odbyw ają studia nad spraw am i po
staw ionym i przed Kościołem przez społeczeństwo i k u l
tu rę  naszych czasów.

Re d. :  — Forma pracy Instytutu jest więc od lat ta 
sama. A co można powiedzieć o treści?

P r o f .: — Tu w łaśnie jest najwięcej nowego. Szcze
gólny nacisk kładziem y na tę ostatnią form ę działal
ności, na konsultacje między naukowcam i a teologa
mi, chodzi bowiem o sta łą  konfrontację teologii z p ro
blem am i i potrzebam i św iata, o wyzwanie, jakie te 
spraw y stanow ią dla Kościoła. Nacisk, jaki kładziem y 
na konfrontację, przejaw ia się również w  U niw ersy
teckich Kursach. Większość profesorów zapraszanych 
na gościnne w ykłady to nieteolodzy. S taram y się w cią
gać .coraz więcej przedstaw icieli dyscyplin innych niż 
teologia, a naw et przedstaw icieli innych ideologii, jak  
np. m arksistów , futurologów, a także, oczywiście, 
agnostyków.

Red.: — Jakie są rezultaty tego eksperymentowania?

P r  o f .: — W ostatnich latach powstało szereg kw e
stii, dotyczących podstaw  naszej współczesnej myśli 
teologicznej. Na przykład: czy możemy ciągle jeszcze 
uznaw ać tradycję kościelną i Biblię za punkt w yjścio
wy naszego teologicznego rozumowania, czy też nie 
pow inniśm y raczej poważniej potraktow ać tego, co 
się dzieje w  świecie dookoła nas. Tego lata, w końcu 
sierpnia, odbyła się konsultacja, w której wzięło udział 
40 teologów system atyków  oraz 15 filozofów i naukow 
ców. Dyskutowaliśm y w łaśnie nad tym  problem em. 
Większość uczestników skłaniała się do przekonania, 
że współczesna odnowiona teologia pow inna opierać 
się na kontekstow ej sytuacji Kościoła w  dzisiejszym 
zm ieniającym  się świecie. „K ontekstow a” oznacza tu 
taj podejście egzystencjalne, albo lepiej — dośw iad
czalne. Tak pojęta teologia kontekstow a przeciw sta
w ia się izolowaniu teologii i Kościoła od spraw  co
dziennych św iata. Polega ona na rozważeniu podsta
wowych kw estii w  św ietle tego, co się dzieje we w spół
czesnym świecie. Zgodziliśmy się w końcu, że potrze
ba nam  i dogmatycznej i kontekstow ej teologii, ale 
nie jako w zajem nie się uzupełniających i u trzym ują
cych w  równowadze, lecz jako pozostających w stanie 
napięcia. Teologia kontekstow a musi stale k rytyko
wać pozycje dogmatyczne, aby nie dopuszczać do prze
rostu podejścia scholastycznego i doktrynerskiego, 
i aby mógł się rozw ijać dialog z dzisiejszym człowie
kiem.

Re d . :  — Czy to znaczy, że współczesna teologia ma 
zrezygnować z podstawowego źródła, jakim jest Słowo 
Boże?

P r o f .: — Absolutnie nie. W czasie naszych kursów 
i konsultacji w  Bossey widzimy jasno, że Kościół w 
każdej sytuacji m usi być czujny, aby nie utracił w ła
snego oblicza, które zależy od Słowa Bożego i sak ra
mentów. W ielkie niebezpieczeństwo grozi od jedno
stronnej, radykalnej teologii kontekstow ej i polega na 
tym, że Kościół może popaść w pusty aktywizm  spo
łeczny. Chcemy podkreślić, że Kościół dysponuje w 
Chrystusie w ydarzeniem , które wykracza poza jego 
ram y jako insty tucji i chroni go przed zatraceniem  
się w społecznym i politycznym aktywizmie.

Re d. :  — Jaka jest rola zespołu kierowniczego Insty
tutu?

P r o f .: — Rola kierow nictw a takiej insty tucji jak 
Bossey jest bardzo delikatna i trudna. Żaden z nas, 
dyrektorów , nie uważa, że m a praw o narzucać In sty 
tutow i określoną linię. Będąc odpowiedzialni za p ro
gram, postępowaliśm y w  m inionym  roku z w ielką 
uwagą i troską, aby, w ypow iadając w praw dzie swoje 
opinie w  spraw ach delikatnych, unikać w yw ierania 
jakiegokolwiek nacisku psychologicznego na uczestni
ków. Bossey m usi przecież pozostać miejscem, gdzie 
ludzie różnych w yznań — od rzym skich katolików 
(których po II Soborze W atykańskim  jest coraz w ię
cej) począwszy, a na konserw atywnych, w olnych w y
znaniach skończywszy — znajdą możliwość swobodne
go prezentow ania swej postawy na równych p ra 
wach. Dotyczy to w szczególności program u przyszło
rocznego, k tóry  przew iduje dialog z ludźm i żywych 
religii i ideologii. Będzie on w ym agał ze strony chrze
ścijan w ielkiej to lerancji i otw artej postawy, aż do 
możliwości naw róceń po obu stronach. Sądzimy, że 
w iara we współczesnym świecie, jeśli jest żywa, staje 
się coraz bardziej ryzykiem. Ruch ekum eniczny stara 
się włączyć do wspólnoty Kościoła w spólnotę w szyst
kich ludzi dobrej woli, którzy są gotowi nie tylko dy
skutować, ale i w spółpracować z Kościołem na różnych 
obszarach m yśli i działania w  służbie współczesnemu 
człowiekowi, rozpaczliwie poszukującem u sensu swego 
życia i pragnącem u przebudować nowoczesne, techno
kratyczne społeczeństwo. Bossey sta ra  się w iernie w y
pełniać m andat, powierzony mu przez współczesny 
ruch ekum eniczny.

Re d . :  — Czy Polacy zaglądają do Instytutu?

P r o f . :  — Niestety, bardzo rzadko. Jedynie dwóch 
ukończyło K urs Uniwersytecki. K ilka osób brało udział 
w letnich konferencjach. Każdego roku gotowi jeste
śmy (przyjąć przynajm niej jednego s tu d en ta  n a  cały 
sem estr, przy czym Św iatow a Rada Kościołów zapew 
ni wszelkie ułatw ienia, ze stypendium  włącznie. K an
dydaci pow inni zgłosić się za pośrednictw em  Polskiej 
Rady Ekum enicznej. W tym  roku jedna osoba z P ol
ski uczestniczy jako wykładowca. Jest nią p. H alina 
Bortnow ska ze „Znaku”, k tóra jako świecka katolicz
ka prezentuje swój punkt w idzenia na zagadnienie 
„uczestnictwa w  przem ianach”.

Re d . :  — Pan Profesor nie ograniczył się tylko do 
pobytu w Warszawie?

P r o f . :  — Od daw na już m iałem  zaproszenie, w ysto
sowane przez Katolicki U niw ersytet Lubelski, i obie
całem, że w sprzyjających okolicznościach z zaprosze
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nia skorzystam. Otóż i okazja się nadarzyła. P ojecha
łem do Lublina, gdzie wygłosiłem dwa w ykłady w auli 
przepełnionej słuchaczami. Po każdym  w ykładzie odby
ła się o tw arta dyskusja z profesoram i i studentam i. 
Jestem  pod ogromnym w rażeniem  tego, co tam  prze
żyłem. Odniesiono się do mnie, jako dyrek tora Insty 
tutu, przekazującego pozdrowienia od dr B lake’a i od 
Światowej Rady, z niezw ykłą serdecznością. W dy
skusji mogłem poznać w ielką otw artość wobec innych 
Kościołów. Przez cały czas tow arzyszyła mi bardzo 
przyjazna atm osfera, co m nie ogromnie cieszy.

Red. :  — Czy miał Pan jakiś kontakt z Chrześcijańską 
Akademią Teologiczną?

P r o f .: — Przykro powiedzieć, ale nie. Pobyt naszej
delegacji był bardzo krótki.

Red.: — My ze swej strony pozwolimy sobie wyrazić

nie tylko żal, ale i zdziwienie, źe nie postarano się, 
aby Dyrektor Instytutu, prowadzonego przez Świato
wą Radę Kościołów, mógł wygłosić serię wykładów dla 
studentów p ro feso ró w  Uczelni, która przy wielu oka
zjach powołuje się na swój ekumeniczny charakter. 
Tym niemniej mamy nadzieję, że opuszcza Pan nasz 
kraj z dobrymi wrażeniami.

P r o f . : — W prost nie mogę znaleźć słów, aby w yra
zić m oją radość z tego, że mogłem tu, choć na tak  
krótko, przyjechać i naw iązać kontak t z różnymi lu 
dźmi. Dzidki tem u (pobytowi wiele rzeczy lepiej zrozu
miałem, zobaczyłem, jak  bogate może być życie chrze
ścijan w socjalistycznym państw ie. Bardzo cieszy mnie 
fakt istnienia tak  dużego w achlarza chrześcijańskiej 
prasy. Macie dzięki tem u ogromne możliwości oddzia
ływania. Jestem  Bogu za to szczególnie wdzięczny.

Rozmawiał : ks . B.  T r a n d a

KINGA STRZELECKA

R o g e r
S c h u t z
Im ię b ra ta  Rogera Schutza coraz 
częściej pojaw ia się na łam ach p ra 
sy zagranicznej i k rajow ej; kilka 
jego publikacji przetłum aczono na 
dziesięć języków, jedna z nich o- 
siągnęła nak ład  100 000 egzem plarzy; 
tłum y młodych ze wszystkich kon
tynentów  św iata oblegają Taize i 
prow adzą dialog z bratem  Rogerem 
od kilku lat, w iążąc z jego osobą 
i założoną przezeń W spólnotą braci 
w ielkie nadzieje odnośnie do przy
szłości Kościoła i świata. Co sp ra
wia, że b ra t Roger jest postacią tak  
a trakcyjną w najlepszym  tego sło
w a znaczeniu? Niepodobna odpo
wiedzieć w yczerpująco w ram ach 
krótkiego artykułu. Można tu  zasy
gnalizować jedynie niektóre, n a j
ważniejsze dane, dotyczące jego ży
cia i stosunku do dwu przyczyno
wo związanych z nim  „w ydarzeń”,

jaikimi są W spólnota Taize i sobór 
m łodych1.
Dotychczasowe w łasne publikacje 
b ra ta  Rogera oraz udzielane przezeń 
w yw iady zaw ierają w iele elem entów 
osobistych, pozw alających śledzić 
linię powołania, jakie realizuje od 
młodości po dzień dzisiejszy. Z d ru 
giej 'strony, w  m ateria łach  tyićh za
w arte  są jednak  pew ne niedomó
wienia, co uniem ożliw ia zredagow a
nie na ich podstaw ie szkicu pozba
wionego luk i przeskoków. U jaw 
ni się to także w niniejszym  a r 
tykule.
Roger Schutz urodził się 12 m aja 
1915 r. w Provence, w kantonie 
Vaud, w Szwajcarii. Jego ojciec był 
pastorem  niezależnego Kościoła re 
formowanego. Liczna rodzina, w ,k tó 
rej Roger był przedostatnim  spo
śród dziewięciorga rodzeństwa, stw a

rzała korzystny k lim at dla kształto
w ania się społecznej więzi łączącej 
go w sposób szczególny zarówno z 
najbliższym i krew nym i i p rzy ja
ciółmi, jak  z przyszłą w spólnotą za
konną, ze społecznością Kościoła i 
całą rodziną ludzką. C harak terys
tyczny i chyba opatrznościowy gest 
rodziców zaważył — jak  w yznaje 
brat Roger — na całym jego przy
szłym życiu. K iedy m iał kontynuo
wać naukę w innej miejscowości, o j
ciec i m atka zadaw ali sobie p y ta
nie, czy oddać go na stancję do za
możnych współwyznawców, czy też 
raczej umieścić go w ubogiej ro 
dzinie katolickiej, k tórej w ten spo
sób mogliby dopomagać finansowo. 
Sprawę rozstrzygnął argum ent za
pam iętany przez Rogera na zawsze: 
Chrystus jest tam, gdzie ubodzy. 
Współżycie z rodziną katolicką, k tó 
rą nazyw a drugą rodziną swojej 
młodości, postawiło go w sposób 
egzystencjalny przed problem em  ipo- 
dzielnego Kościoła *i zrodziło d ą
żenie, podobne — jak  sam to okre
śla — dążeniu dziecka z rozwiedzio
nego m ałżeństw a do tego, by po- 
waśnione strony wróciły do p ie r
wotnej jedności.
Logiczną konsekw encją takich w ła
śnie dążeń były studia teologiczne, 
które Roger Schutz odbywał w Lo
zannie, częściowo także w S trasbu r
gu, kończąc je w 1939 r. O rdynację 
pastorską o trzym ał w N euchatel, co 
m iało szczególną twymowę, W 'tym 
bowiem kantonie i w  tym  okresie 
dwa Kościoły reform owane, narodo
wy i niezależny, połączyły się w je 
dno. P rzyjm ując ordynację w Koś
ciele zjednoczonym Roger Schutz 
pragnął zaznaczyć swoją orientację 
ekumeniczną.
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W trakcie studiów wiele czytał na 
tem at życia zakonnego i jako przed
m iot swojej rozpraw y dyplomowej 
obrał zagadnienie dotyczące mona- 
stycyzm u czasów przedbenedyktyń- 
skich. P raca nad tym  tem atem  do
prow adziła go do wniosku, że nie 
w ystarczą tu  zainteresow ania in te
lektualne, że trzeba je zespolić z ży
ciem i działaniem. Zdecydował się 
założyć ekum eniczną wspólnotę za
konną, k tó ra podejm ując daw ne tra 
dycje chrześcijańskie nadałaby im 
współczesną formę, zrozum iałą dla 
dzisiejszego człowieka. O wyborze 
m iejsca — Taize — zadecydowało 
spotkanie z ubogą kobietą i jej sło
wa, które odczytał jako, sform uło
w ane niegdyś przez ojca, tw ierdze
nie o obecności Chrystusa wśród 
biednych. Był to rok 1940.
Początkowo m ieszkał sam. „W m il
czeniu pustyn i wzmaga się poczu
cie spotkania z Bogiem  — zapisał 
w dzienniku — w  samotności czło
w iek  uw rażliw iony jest na zam iesz
kującą go O b e c n o ś ć Tak więc sa
motność i kontem placja stanowiły 
fundam ent przyszłej wspólnoty. Nie
baw em  w ypadki polityczne zmusiły 
Rogera Schutza do opuszczenia 
Francji. K iedy powrócił do Taize w 
1944 r. m iał już czterech w spółbra
ci. W 1949 r. było ich siedm iu i 
wówczas zdecydowali się złożyć w ie
czyste zobowiązania. W 1952/1953 
młody przeor napisał „Regułę 
Taize“, w charakterystycznych sło
wach przedmowy w yrażając ducha 
wspólnoty: „Nie bierz nigdy udziału  
w  skandalu skłóconych chrześcijan, 
którzy tak łatw o m ówią o miłości 
bliźniego, trw ając w swoich podzia
łach. Miej pasję jedności Ciała 
Chrystusa
Dziś około siedem dziesięciu braci w 
Taize reprezen tu je ponad dw adzie
ścia Kościołów ewangelickich i Koś
ciół rzym skokatolicki2. B rat Ro
ger w idzi ich wspólne życie jako 
„parabolę jedności”, jako znak w ska
zujący dowodnie, że jej konkretyza
cja jest rzeczą możliwą. Swoją rolę 
przeora konsekw entnie pojm uje jako 
służbę jedności we wspólnocie, służ
bę rozszerzającą się na Kościół i 
świat. M odlitwa, k tóra zgodnie z o- 
kreśleniem  Schutza i istotą tradycji 
monastycznych stanowi serce życia 
taizeńskich braci, jest codziennym 
w ołaniem  oczekiwania — w spólne
go oczekiwania na św it dnia, kiedy 
Bóg przyjm ie ich do siebie, ale 
także oczekiwania na wiosnę Koś
cioła, który odzyska swoją utraconą 
w idzialną jedność.
B rat Roger dość pesymistycznie o

cenia oficjalny ekum enizm. W yzna
nia chrześcijańskie — jego zdaniem  
— utrw aliły  się w procesie para- 
lelizmu i prowadząc uprzejm y dialog 
nie staw iają już py tania o w idzial
ny w yraz jedności. Ten ekum enizm, 
osiągając pułap, równocześnie zna
lazł się w impasie. Jego porażka 
stała się źródłem myśli o soborze 
młodych.
Młodzi, którzy sam orzutnie otoczyli 
Taize, najw idoczniej odczytali życie 
W spólnoty jako symbol nadziei. 
W ielu z nich przyjeżdżało tu  w 
oczekiwaniu definityw nych odpowie
dzi. B rat Roger, rozm aw iający z 
nim i co niedziela po nabożeństw ach 
eucharystycznych, niej ednokrotnie 
takich odpowiedzi nie m iał i mieć 
nie mógł. Zaznaczał, że to, co mówi, 
jest tylko początkiem  myślenia, k tó
re należy podjąć, w skazaniem  k ie
runku  poszukiwania, które trzeba 
kontynuować. Młodzi niecierpliw ili 
się i nalegali. B rat Roger słuchał 
i s ta ra ł się zrozumieć. Przede w szyst
kim  zdał sobie spraw ę, że zbyt d łu 
go odsuwani byli na m argines spo
łecznego działania, że ich opinii i 
dążeń nie brano na serio. Nadto 
starsza generacja nie zdała przed 
nim i egzam inu ze spraw iedliw ego 
organizow ania św iata. S taw ali więc 
w  opozycji wobec każdego, kto re 
prezentow ał autorytet, m arzyli o 
śmierci kościelnych instytucji, k tó 
rym  skleroza odebrała jasność w i
dzenia i prężność działania. Dialog 
z młodymi doprowadził b ra ta  Roge
ra  do wniosku, że odpowiedzi na 
palące py tan ia należy szukać w spól
nie z nimi.
Decyzja proklam acji soboru młodych 
nie była dla b ra ta  Rogera ani p ro 
sta, ani łatw a. Bał się — w yznaje 
to w dzienniku — że odpowiedzial
ność za jej realizację stanie się dla 
młodej W spólnoty ciężarem  nie do 
uniesienia. Bał się, że wywoła nowe 
opozycje Kościołów w  momencie, 
kiedy po w ielu la tach  w alki bracia 
uzyskali wreszcie spokój i powszech
ną sympatię. Bał się, czy starczy im  
energii na pokonanie trudności, jakie 
spiętrzą się przed nim i z rac ji tak  
wielkiego przedsięwzięcia. Z drugiej 
jednak  strony zdaw ał sobie sprawę, 
że młodzi zaczynają być świadomi 
potęgi swej liczby i gotowi są gw ał
tem  sięgać po władzę, aby tworzyć 
spraw iedliw y świat, którego pragną 
i na który czekają.
Decyzja została powzięta po długich 
wspólnych debatach i m odlitwach, 
na szereg miesięcy wcześniej niż 
m iała nastąpić p roklam acja w yzna
czona na dzień W ielkanocy 1970 r.

K iedy b rat Roger obudził się tego 
w łaśnie dnia, zdawało m u się — czy
tam y w  dzienniku — że nie znajdzie 
dość siły, że słowa nie przejdą mu 
przez gardło. W momencie, kiedy 
podniósł m ikrofon, aby je  wymówić, 
młody Włoch szepnął m u do ucha: 
„proszę mówić mocno!“. Powiedział 
w ięc mocno. Wiadomo, jaka była 
reakcja tysięcy młodych zgrom adzo
nych wówczas w Taize w kościele 
Pojednania...
Pod datą 1 kw ietn ia Roger Schutz 
zapisał refleksję: .,Zachować spokój 
serca wobec en tuzjazm u mas pod
czas tych  ostatnich dni, zachować 
podobny spokój serca, gdy pojaw i 
się kry tyka “.
Kiedyś, podczas wspólnej m odlitwy 
w  kościele, odczuł nagle doniosłość 
pow ołania każdego z braci, którzy 
drogo płacili za swoje życie w  Taize. 
Rozumiał ich lepiej niż ktokolw iek 
inny i nie wiedział, co bardziej godne 
jest podziwu: czy oni sami, czy 
Chrystus, który naznaczył ich takim  
w łaśnie powołaniem. A patrząc na 
tysiące tw arzy młodych, przybyw a
jących ze wszystkich ston św iata, 
uwierzył, że wspólnie zdołają zbu
dować coś dla człowieka i Kościoła, 
p ragną bowiem tego sam ego: dla 
człowieka — sprawiedliwości, dla 
Kościoła — jedności.
Świadom  bogactwa pluralizm u ludz
kich ku ltu r, poprzez dialog z m łody
mi — Roger Schutz pragnie do
strzec wartości Trzeciego Świata. 
Nie tylko po to, by traktow ać go 
jako równorzędnego partnera , ale by 
nauczyć się odeń tego, co zatraci
liśmy w naszej północno-zachodniej 
cywilizacji konsum pcyjnej. Przede 
w szystkim  jednak Trzeci Świat, jako 
ubogi, woła w ołaniem  Chrystusa. 
Działalność, k tórą podejm ow ała i 
podejm uje W spólnota Taize, w po
staci kolekty na rzecz A m eryki Ł a
cińskiej czy milionowego nakładu 
P ism a św., jest raczej gestem  sym 
bolicznym w stosunku do potrzeb 
i problem ów, k tó re  m ożna rozwiązać 
tylko w skali m iędzynarodowej. D la
tego i w tym  w ypadku młodzi przy
byw ający do Taize napaw ają Schutza 
optymizmem: oni bowiem widzą za
gadanie sprawiedliwości w yjątkow o 
ostro i oni w łaśnie podejm ą kiedyś 
odpowiedzialność za św iat przysz
łości.
O tw arcie na nowe nie przesłania 
b ra tu  Rogerowi w aloru tradycji i 
życia przechowującego najgłębszy 
sens Ewangelii. Darzy zaufaniem  
Kościół rzymskokatolicki, uważając, 
że ten, mimo swych różnorodnych 
skostnień, pozwalał i pozwala prze-

16



żywać najw ażniejsze słowa C hrys
tusa: „To jest ciało m oje“ i „cokol
w iek rozwiązaliście na ziem i, będzie 
rozwiązane i w  niebie“. Roger Schutz 
kochał Jan a  X X III i często odczytuje 
jego słowa jako słowa świadectwa. 
Zapam iętał też gest patriarchy  A the- 
nagorasa, gdy ten, żegnając go u 
siebie, wzniósł ręce jakby trzym ają
ce postacie Eucharystii i powiedział: 
„Kielich i Łamanie Chleba — in n e
go rozwiązania nie ma. Proszę to 
zapam iętać”.

W trakcie jednej z rozmów młodzi 
dopytywali się o rolę M arii, m atki 
Jezusa, w świecie współczesnym. 
„Jako kobieta um ożliw ia nam ona 
pew ne odkrycia  — m ówił im  wów 
czas b ra t Roger. Kościół pow ierzył 
in icja tyw ę m ężczyznom . Maria uczy  
nas, że ta in icja tyw a w  rów nej 
mierze podejm ow ana jest przez ko 
biety. Jako pierw szy św iadek K oś
cioła zachęca mężczyznę, by w yzbył 
się samowystarczalności i autoryta- 
tyw ności we współpracy z Bogiem “. 
Roger Schutz często zm ienia stoso
w any ogólnie szyk wyrazów, mó
wiąc na przem ian: „mężczyźni i ko
biety“ oraz „kobiety i mężczyźni“, 
nie tylko wówczas, gdy kontekst do
maga się takiej w łaśnie kolejności. 
Chce uniknąć, jak  się wydaje, naw et 
pozorów dyskrym inacji i na tym 
także odcinku relacji społecznych. 
W dzienniku b rata  Rogera w ielkie 
zagadnienia współczesności i przysz
łości co chw ila ustępują m iejsca 
spraw om  powszednim, osobistym 
refleksjom  dotyczącym aktualnych 
przeżyć, między innym i także kon
taktów  ze św iatem  przyrody: „Kiedy 
piszę te linie, słyszę jak  kos śpiewa  
swoją melodię. Stw orzenie zachw y
ca nas obu: jego i m nie (...) na m oim  
stole postawiono bukiet kw iatów  
purpurow ych, pom arańczowych i 
żółtych, w  którym  dom inują dwa  
słoneczniki. Tło zielonego bluszczu  
dopełnia polifonię akordu. Nie mogę 
utrzym ać oczu na białej stronicy. 
Same m i się podnoszą. A  serce m am  
przepełnione“. U rzekają go zwłasz
cza zachody słońca. Chciałby mieć 
okno wychodzące na zachód, by nie 
tracić nic z tego m ajestatycznego 
niękna, które jest dla niego znakiem  
nieskończoności. Te refleksje b ra ta  
Rogera, zdradzające intym ny kon
tak t z natu rą , przywodzą na myśl 
człowieka, który  celebruje liturgię 
kosmiczną w  powiązaniu z całym 
św iatem  m aterii, jako jego najdos
konalszy przedstawiciel.
Powyższe niekom pletne uwagi do
tyczące osoby b ra ta  Rogera Schutza 
można by podsumować krótko: jest

to człowiek powszechnej jedności, 
k tórej pragnie, o k tórą zabiega, o 
k tó rą się modli. On sam  określił się 
jednak  jeszcze k ró ce j: „Dziś rano 
zadaw ałem  sobie pytanie, jakie sło
wo charakteryzowało m oje życie. 
Znalazłem  ty lko  jedną odpowiedź: 
wierność”. Dopowiedzmy — jaką 
w ierność: chyba w ierność Duchowi 
Świętem u, Jego w ołaniu o jeden 
Kościół i spraw iedliw ość wobec każ
dego człowieka; w ierność w oddaniu 
całego życia realizacji tych w łaśnie 
celów; w ierność w  szukaniu d odczy-

W listopadzie uib.r. ukazała się w  
popularnonaukow ej serii „Omegi” 
publikacja K arola K arskiego na te 
m at współczesnej teologii p ro testan 
ckiej*. Jest to praca, na k tó rą  od 
daw na czekali polscy czytelnicy — 
protestanci i katolicy, a także osoby 
spoza środowisk kościelnych. D odat
kowy w alor publikacji polega na 
tym, że ukazała się w ogólnodostęp
nym  państw owym  wydawnictw ie, 
zajm ującym  się popularyzacją w ie
dzy w jej najszerszym  zakresie (od 
nauki i techniki, przez kulturę, do 
polityki). Książka spełnia funkcje 
rzetelnej inform acji w zakresie po
ruszanego tem atu, prezentując do
robek, jak  to się mówi, czołowych 
teologów ewangelickich naszego s tu 
lecia. Należy tylko żałować, że m a 
nieduży nakład. Nie ulega zatem 
wątpliwości, że w inniśm y wdzięcz
ność Autorowi za tę  w artościow ą 
pracę prezentującą w interesujący 
sposób n ie łatw ą przecież problem a
tykę, tym  bardziej że jest to w ogóle 
pierw sza zw arta publikacja na ten 
tem at w języku polskim.
K. K arski p rezen tu je dorobek teo
logów protestanckich, stara jąc się 
zachować porządek chronologiczny 
poszczególnych kierunków , a gdy to 
się okazuje niemożliwe — jak  w 
przyipadlku „wielkiej czwórki“ .twór
ców teologii dialektycznej — stosu
je słuszną zasadę własnego w yboru 
kolejności prezentacji.
Przedmowa zaw iera zwięzłą charak
terystykę ewangelicyztnu. Rozdział 
w stępny poświęcono omówieniu 
źródeł teologii protestanckiej XX

tyw aniu znaków czasu i znaków 
Boga w dzisiejszym świecie; w ier
ność wobec Zm artw ychw stałego 
Chrystusa, który jest rękojm ią w ia
ry i optymizmu.

1 W spólnota Taize doczekała się Już 
książkow ych opracowań, tłum aczonych  
także na język  polsk i (J. M. P a u p e r t :  
T a ize  i  K o ś c ió ł ju tr a ,  W arszawa 1969), 
dlatego w ięcej uw agi p ośw ięc im y sto 
sunkow i brata Rogera do soboru m ło
dych.

2 P o r .: Kinga S t r z e l e c k a :  S o b ó r  
m ło d y c h  w  T a izó , „Jednota” nr 11, 1971.

wieku, a następnie dorobkowi teolo
gicznemu K aro la Bairtha, dorobkowi, 
k tóry  został zapoczątkowany słyn
nym  kom entarzem  do L istu  do Rzy
mian. Spora część tego rozdziału m ó
wi o spraw ie w spółdziałania B artha  
w  kościelnym  ruchu oporu przeciw 
ko U l Rzeszy i jego inlsipiracj.i Koś
cioła W yznaj ącego.
O m awiając dorobek Rudolfa Bult- 
m anna, K. K arski p rzy  okazji w y ja 
śnia szereg nieporozum ień i niedo
mówień związanych z m yślą tego 
kontrow ersyjnego teologa. A utor 
wyszedł ze słusznego założenia, że 
niezależnie od tego, czy w swoim 
program ie „deimitalogizaicja” R u tt- 
m ann m a rację, czy nie, w arto za
poznać się z jego poglądami, a za
poznawszy się, wydać odpowiedni 
sąd. Teolog ten zbiera często n ie
zasłużone cięgi i to przeważnie od 
tych, którzy nie tylko nie zapoznali 
się gruntow nie z jego myślą, ale w 
ogóle jego pism  nie czytali. N ierzad

k o  przypisuje się B ultm annow i po
glądy, których nigdy nie w ypow ia
dał (s. 54). K ażdy a|bsotwent w y 
działu teologii ewangelickiej powi
nien wiedzieć, czego chce Bultm ann, 
bo przecież znajomość jego poglądów 
teologicznych to jedna spraw a, a 
przyznaw anie się do nich lub ich 
propagow anie — druga. P raca K. 
Karskiego może zatem  służyć jako 
inform acja o kontrow ersyjnej teo
logii egzystencjalistycznej. 
Omówienie teologii dialektycznej 
B artha, bultmainnowislkiej .teologii 
egzystencjalistycznej i nowych szkół 
poibultmainnowiskieh (od B ornkam -

W ŚRÓD KSIĄŻEK

Nareszcie o teologii protestanckiej
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ma do B rauna, i dalej) zajęto au toro
wi praw ie ozwairtą część publikacji. 
Postąpił chyiba słusznie,, ponieważ 
obydwa wieilkie n u r ty  teologiczne 
w yw arły w pływ  n a  oblicze Kościoła 
w naszym  stuleciu. Trzecie nazwisko
— P. Tiliich i jego „teologia g łębi“ 
(czy „chrześcijański uniw ersalizm ”, 
jak  chce autor), mimo że poświęcono 
m u spory rozdział — nie je s t już 
tak  popularne.

Rozdziałowi poświęconemu teologii 
D ietricha Bonhoeffera daje K. K ar
ski tytu ł-w yróżnik  „świeckie chrze
ścijaństw o”. W ypowiada się w ten 
sposób za dość niejasnym  (a więc 
nie całkiem  jednoznacznym) okre
sem Bonhoefferowskiej refleksji teo
logicznej zrodzonej w celi w ięzien
nej. Dokonuje in terpretacji dzieła 
całego życia tego wielkiego teologa, 
filtru jąc  je przez w ąską szczelinę 
niezupełnie jasnego okresu w ięzien
nego, z którego zostało po Bonhoef- 
ferze zaledwie kilka fragm entów  na 
tem at tzw. świeckiego chrześcijań
stwa. A utor przyznaje nawet, że K. 
B arth  nie pozwalał swoim studen
tom na pisanie prac teologicznych o 
ostatnim  okresie twórczości D. Bon
hoeffera (por. s. 106). Osobiście od
pow iada m i bardziej całościowe spo j
rzenie na Bonhoeffera i nie ukry 
w am  mojej sym patii do teologii bon- 
hoefferowsikiej okresu pastoralnego
— ciągle jeszcze czekającego na zba
danie i eksplorację, i ciągle nie do
cenionego.

Te cztery pierwisze rozdziały (o B a r
cie, Bultm annie, Tillichu i Bonhoef- 
ferze) »tworzą głów ny trzon pracy
K. Karskiego. M oltmann, jak  mi się 
wydaje, nie cieszący się zbytnią ła 
ską u au tora (por. s. 115 i 116), po
traktow any został jak  glossa „escha
tologiczna” z pogranicza między 
czterem a sław nym i teologami nale
żącymi lub  ciążącymi (Tillloh) do 
europejskiej tradycji teologicznej, a 
najw iększym  z am erykańskich teolo
gów XX w. — R. N iebuhrem  i p le
jadą anglosaskich „ateistów  chrze
ścijańskich” („teologia śmierci Bo
ga” — reprezentow ana przez D. Sól- 
le z Europy) i przedstaw icieli „teo
logii rew olucji”. Zresztą ten osta t
ni rozdział autor potraktow ał w tem 
pie galopu, gdyż interesujący i głę
boki tok relacji poprzednich rozdzia
łów zastąpiony został w rozdziale 8, 
poświęconym „teologii rew olucji” i 
„uzasadnieniu udziału chrześcijan w 
przew rotach społeczno-politycznych” 
(s. 148 nn), po prostu wym ienianiem  
problem ów składających się na to 
zagadnienie.

Próbę podsum owania — szkoda że 
nie samej książki, lecz teologii XX 
wieku — znajdzie czytelnik w za
kończeniu, do którego dołączono po
żyteczną bibliografię ważniejszych 
publikacji polskich poświęconych 
współczesnej teologii ewangelickiej 
oraz indeks nazwisk.
Zadowolenie z powodu ukazania się, 
„Teologii protestanckiej XX w ieku”
K. Karskiego, jedynej — jak  w spom 
niano — publikacji tego rodzaju w 
Polsce, przyćmione jest jednak  pew 
nymi brakam i. Otóż, w pracy, po
święconej przecież teologii p ro te
stanckiej w naszym  stuleciu, zupeł- 
nym milczeniem pokrył autor po
ważne obszary tejże teologii, jak  np. 
dorobek teologiczny w  dziedzinie m i
sji i ewangelizacji, a także cały ruch 
ekumeniczny, zrodzony na gruncie 
teologii protestanckiej (i ang likań
skiej). W olałbym więc np. rozdział 
poświęcony ekum enizm owi zam iast 
dosyć publicystycznie ujętej prezen
tacji „teologii nadziei”.
Trudno zrozumieć, dlaczego pom i
nięto dorobek takich teologów, jak  
E. B runner i O. Cullm ann oraz teo
logów i ośrodków protestanckich w 
k rajach  w schodnioeuropejskich
(Czechosłowacja, NRD czy Węgry). 
Nawet w Polsce znaleźliby się teo
lodzy, których dorobek zaliczony zo
stał do teologii XX wieku, teolodzy 
znani w skali europejskiej, że w y
m ienię tylko starotestam entow ca ks. 
prof. Jana Szerudę. Przem ilczano 
teologów czeskich — J. Hrom adkę, 
M. Lochimana,, M.i Bića i Soućka, teo- 
gów NRD — np. profesorów Fuchsa, 
Notha i in. Ani słowa nie m a o Ho
lendrach ; nie wym ieniono naw et 
żadnego Skandynaw a (np. Nygren). 
Jesit rzeczą zrozum iałą, że au to r m u
siał dok omywać selekcja w śród k ie 

runków  i nazwisk, ale w tedy  nie 
można drukow ać na okładce stw ie r
dzenia, że „książka](...) po raz p ie rw 
szy p rezen tu je  czytelnikow i polskie
m u p a n o r a m ę  (wyr. — M. Kw.) 
aktualnej m yśli teologicznej p ro 
testan tyzm u w  XX wieku...’4. P ropo
now ałbym  w  to m iejsce skrom niej - 
isze, ale odpow iadające stanow i fa k 
tycznem u zdanie: „,K. K arsk i za 
prezentow ał w  sw ojej bardzo po 
trzebnej książce n iek tó re ’k ierunki 
w ystępujące w  teologii p ro testan 
ckiej XX w ieku’4. Wówczas m ożna 
by  naw et argum entować, że w ybór 
prezentacji był indyw idualną sp ra 
w ą autora.
Znany prezentator teologiczny H. 
Z ahrn t w swojej św ietnej pracy „Die 
Sache m it G ott” we w stępie pisze, 
iż to, co jest treścią jego dzieła, 
trak tu je  tylko jak  „pierwszą pomoc” 
w  dziedzinie inform acji teologicznej 
(s. 11). A inny św ietny zbiór syl
w etek teologów X X  wieku, znany 
również Karolowi K arskiem u, nosi 
ty tu ł: „Tendencje w  teologii XX 
w ieku” i zaw iera bez m ała sto por
tretów  teologów.
Pomimo zasygnalizowanych braków , 
książka K. K arskiego je s t pozycją 
cenną, jej treść i sposób prezentacji 
w skazują, że m am y w  polskim  śro
dowisku ewangelickim  prezentatora 
teologii z prawdziwego zdarzenia i 
ak tualn ie o historię teologii n ie trz e 
ba się m artw ić, a jeśliby się o co 
m artw ić, to raczej o sam ą teologię. 
P racą  K arola Karskiego powinni 
szczególnie zainteresować się polscy 
ewangelicy.

M. Kw.

* Karol K a r s k i :  Teologia p r o te s ta n 
c k a  X X  w ie k u .  W arszawa 1971, B iblioteka  
W iedzy W spółczesnej „O m ega”, w yd. I, 
s. 176, makł. 4 275 egz., cen a  zł. 15.

O F I A R Y  N A  W Y D A W N I C T W O
Ks. prób. S. K. — zł 28; Florentyna Zielińska — zł 20; Ryszard 
Bory ta — zł 50; Kazimierz Czajkowski — zł 20; Eugenia Kurna
towska — zł 100; Jan Matula — zł 52; A. P. — zł 100; Ks. Paweł 
Fibich — zł 12; Jan Lorek — zł 22; Helena Dubielowa — zł 100; 
BiZTB — zł 200; Carlotta Frank — zł 500; N. N. — zł 220; Wiktor 
Voit — zł 50; Czesław Kacperski — zł 52; Marta Simon — zł 50; 
Dr Zofia Błas^kowska — zł 100; Dr Helena Zakrzewska — zł 100; 
Paweł Krzyżanek — zł 50; T. B. — zł 100. D z i ę k u j e m y !

Przypominamy, że ofiary na Wydawnictwo Jednota można prze
kazywać na konto: PKO Warszawa, VIII Oddział Miejski, nr 
153-14-920651, bądź przesyłać przekazem pieniężnym pod adre
se m : Administracja miesięcznika „Jednota”, Warszawa, al. Świer
czewskiego 76 a.
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P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y
Z P O L S K I

■  W W arszawie 31 X i 1 X I 1971 r. 
obradow ał VII zw yczajny Synod 
Zjednoczonego Kościoła Ewangeli
cznego. W pierw szym  dn iu  obrad, po 
nabożeństwie, w  (którym b ra li udział 
delegaci n a  Synod i mlejiscowy zbór, 
zgromadzeni delegaci, w ysłuchali 
spraw ozdań z działalności Prezydium  
Rady Kościoła i udzielili absoluto
rium  ustępującej Riadzie Kościoła,, a 
następnie dokonali w yboru — na 3- 
-letn ią  kadencję — nowej Rady. R a
da Kościoła w  dn iu  1 XI ub. r. w y 
b rała  8-osobowe P rezydium  (odpo
w iednik K onsystorza w  Kościele re 
formowanym). Na stanowisko preze
sa R ady w ybrany  został — po raz 
siódmy z kolei — ks. S. Kraikiewicz; 
skarbnikiem  został ks. T. Maksymo
wicz, a (sekretarzem — ks. K. Mu- 
ranty. R ada w ybra ła  spośród siebie 
5-osoibową K om isję K ontrolu jącą z 
ks. J. Folw arcznym  ((Pszczyna) na 
czele. W obradach uczestniczyło 159 
delegatów  z p raw em  głosu.

■  W dniach 28—31 X 1971 r. pod h a 
słem „Pojednanie przez Jezusa  C hry
stusa” obradow ał w  W arszawie X X II 
Sobór Polskiego Kościoła Chrześci
jan Baptystów. W odezwie uchw alo
nej przez Naczelną Radę Kościoła z 
okazji Soboru czytam y m. in.: ..... w 
świecie, w  k tórym  żyjemy, zaszło 
szereg zasadniczych -zmian (...) K o
ściołom przyszło pracow ać w zło
żonych w arunkach  (...). Kościoły szu
ka ją  m iejsca dla swej p racy  w no
wej sytuacji, k tó ra  n ieustannie się 
zmienia. Jednak  niezbitą p raw dą jest 
fakt, że Bóg n ie niszczy, lecz stale 
tworzy. W łaśnie to upoważnia nas 
do działania naw et w  zmienionych, 
złożonych d trudnych  w arunkach. Z a
daniem  naszym  je st poznać nowe ży
cie, ciągle zm ieniające się, poznać o- 
sobowość nowego człowieka,, znaleźć 
skuteczne sposoby p racy  i umęczo
nej -grzechem ludzkości podać po je
dnanie przez Jezusa C hrystu sa ..“ 
Podczas 4-dniowych obrad X X II So
bór Kościoła Baptystów  przyjął 
sprawozdaniia ustępującej Naczelnej 
Rady, udzielił je j absolutorium  i do
konał w yboru nowej, n a  czele której 
stanął ponownie ks. Michał Stankie
wicz. N a stanow isko sekre tarza po
wołano ponownie (ks. Z. Pawlika, 
k tó ry  je s t taikże (wieloletnim d y rek 
torem  b iu ra  d sekretarzem  Polskiej 
Rady Ekumenicznej.

■  N um er 13 (dwumiesięcznika 
.„Chrześcijanin w  św iecie”, w ydaw a
nego przez O środek D okum entacji 
i S tudiów  Społecznych przy W ar
szawskim  K lubie In teligencji K ato
lickiej i zespole „Więzi“ — zawiera 
opracow aną przez ks. Rom ana N ira 
„Biografię wyznaniowych czasopism  
i biuletynów wewnętrznych w Pol
sce”. W ynika z niej, że osiem Ko
ściołów -członkowskich PRE oraz Ko
ścioły i związki religijne nie stow a
rzyszone w Radzie (nip. Kościół A d
wentystów , Stowarzyszenie Badaczy 
P ism a św. i in.) w ydają 21 tytułów 
o łącznym . nakładzie 103 005 egz. 
Wśród tych 21 tytułów  9 to miesięcz
niki w ydaw ane przez Koiścioły człon
kowskie R ady Ekum enicznej, Z tych 
Kościołów jedynie Kościół Polsko- 
katolicki je s t w ydaw cą tygodnika, a 
Kościół ilutemńsiki — dwutygodnika. 
Dane dotyczące piśm iennictw a rzym 
skokatolickiego (wydawnictw  ko
ścielnych i insty tucji niekościelnych) 
są następujące: ukazuje się 39 ty tu 
łów o- łącznym  nakładzie 588 560 egz. 
Gdy do tego dodam y b iu le tyny  w e
w nętrzne, otrzym am y 74 ty tu ły  o n a 
kładzie 618 560 egz. Pożyteczna p ra 
ca pióra ks. R. N ira zaw iera dane 
encyklopedyczne dotyczące całego 
czasopiśm iennictwa religijnego w  
Polsce, wg stanu  n a  dzień 1 V I I 1971 
roku.

M W czasie ubiegłorocznych obrad 
G eneralnej K apitu ły  S tarokato lic
kiego Kościoła. M ariaw itów  dokona
no w yboru dwóch biskupów  iw m ie j
sce zm arłych ks. ks. M. S itka  i F i
lipa Feldm ana. Nowymi biskupam i 
zostali: ks. S tanisław  Tymoteusz 
Kowalski, proboszcz parafii w  Żeli- 
szewie, pow. Siedlce, i ks. S tefan I re 
neusz Adamiec, proboszcz parafii w 
Gniazd ko wie. pow. Myszków. Ks. bp 
Kow alski ordynuje w diecezji pod
laskiej, a ks. bp Adamiec jest b i
skupem  pomocniczym w diecezji łó- 
dzko-śląskiej.

K  W oddziale zabytkow ym  Biblio
teki Śląskiej w  Cieszynie odnalezio
no nieznany kancjonał polski z cza
sów Reform acji. K. H ławiczka ziden
tyfikow ał go jako  kancjonał d ruko 
w any w  Królewcu, w  d rukarn i J. 
Daubmama (ok. 1560 r.) i jako d ru 
gie w ydanie zaginionego 'kancjonału 
reform owanego, tzw. Katechizmu 
krakowskiego.

■  W roczniku zachodnioniem iec- 
kim, poświęconym liturgice ii hymno- 
logii, pojaw ił się dłuższy arty k u ł K. 
Hławiczki, przedstaw iający po raz 
pierw szy historię kancjonałów  pro
testanckich z okresu -polskiej1 Re
form acji oraz inform ujący o zacho
w anych egzem plarzach w  naszych 
bibliotekach. H istoria, uporządkowa
n a  w edług konfesji, w ykazuje w ysił
ki Kościoła reform owanego w XVI 
w ieku zm ierzające do stw orzenia o- 
rygiinalnego polskiego repertuaru  
pieśni.

■  W warszawskiej. ATK, w dniu 
18 X ub. r. odbyło się kolokwium  ha
bilitacyjne znanego polskiego teolo
ga — ks. d r A ndrzeja Zuberbiera. 
Tem at pracy brzm iał: „Relacja n a 
tura — nadprzyrodzoność w  świetle 
badań teologii, w spółczesnej”. Rada 
W ydziału Teologicznego ATK przy
jęła kolokw ium  i nada ła  ks. d r  Zu- 
berbierowi stopień habilitowanego 
doktora ^teologii, w  zakresie dogma
tyki. P raca ukaże się w bieżącym 
roku  nakładem  ATK.

ZE  Ś W I A T A

■  W NRD 840 oisób stud iu je  teolo
gię ewangelicką w sześciu un iw er
sytetach państw owych oraz w p ię
ciu kościelnych wyższych sem ina
riach teologicznych.

■  Pokojowa Nagroda Nobla przy
znana została w  roku 1971 kan 
clerzowi -rządu NRF — Wildy B rand
towi. W uzasadnieniu decyzji: s tw ier
dza się, .iż B rand t rIw  duchu dobrej 
woli wniósł w ybitny w kład do stw o
rzenia w  Europie w arunków  d la  .po
koju”. Kanclerz NRF w dniu 10 XII, 
podczas specjalnej uroczystości' w  
parlam encie norweskim , otrzym ał 
dyplom Nagrody Nobla, złoty m e
dal oraz czek na 450 tys. koron 
szwedzkich (ok. 90 tys. doi.).

■  290 w ybitnych teologów rzym sko
katolickich ii ewangelickich z Euro
py i Am eryki solidaryzuje się z żą
daniem  prof. H ansa Kiinga 
(rzym.kat.). P rofesor zabiega o udo
stępnienie m u w yników  badań p ro 
wadzonych przez W atykańską K on
gregację D oktryny W iary. Teolog 
pragnie ustosunkować się do zarzu
tów staw ianych wobec jego prac: 
„Kościół“ i „Nieomylny?“. S ygnata
riuszam i dek laracji solidarnościowej 
są m .in .: prof. E berhard  Bethge, prof. 
W. Niesel, prof. M arkus B arth  (syn 
K arola Bartha), prof. M cAfee Brown, 
dr W alter Hollenweger, Nikos Nis- 
siotis L inni.
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Z P R A S Y
Pierwszy w nowym, 1972 roku prze
gląd prasowy poświęcamy książce 
— wypróbowanemu, staremu towa
rzyszowi i nauczycielowi człowieka, 
książce, co zrośnięta z nami od dzie
ciństwa pokazuje, jak żyć, zapala 
światełka wiedzy i poznania, pogłę
bia myśli, nasuwa nowe i wzbudza 
refleksje... Jeszcze w ubiegłym roku 
kalendarzowym bardzo piękną i mą
drą inicjatywę wykazała redakcja 
tygodnika KULTURA, ogłaszając 
konkurs-ankietę: „Książka w moim 
domu”. Czytelnicy nadesłali 409 prac, 
z których dziewięć wyróżniono na
grodami pieniężnymi. Od numeru 49 
zaczęto drukować nagrodzone prace, 
z których my wybieramy dla Czy
telników „Jednoty” fragmenty wzru
szającej autentyzmem i pełnej ciepła 
wypowiedzi pana J a n a  T o p o l i :

Jestem  człowiekiem starym . P rzysta
ję, wchodząc po schodach na trzecie 
piętro domu, w którym  mieszkam. 
Jest to siedem naste m ieszkanie w 
moim życiu. M ieszkania te były róż
ne i w różnych m iastach. Czasem u- 
rządzone wygodnie, czasem bardzo 
biednie. Zawsze były w nich książki. 
Chociaż kilka.

Obecnie nie mam  własnego pokoju. 
Tam, gdzie mieszkam, m am  fotel z 
lam pą. Fotel stoi przy szafce z książ
kami, to nie jest szafa biblioteczna, 
książki stoją na półkach, w podw ój
nym szeregu i jest im trochę ciasno... 
... W śród moich książek są takie, k tó 
re pochodzą jeszcze z dziecięcej b i
blioteki — najdaw niejsi towarzysze 
życia, pam iętający jeszcze ściany, 
które potem rozw aliła wojna. Są też 
takie, które przetrw ały  ciężkie la ta  
w  ukryciu, a potem  wydobyte w resz
cie na św iatło — razem  z nam i w i
tały  „pierwszy dzień wolności”. Po
chylaliśm y nad nim i nasze odm ienio
ne tw arze, byliśm y już innym i ludź
m i i one m ówiły do nas inaczej, a 
były nam  teraz o w iele droższe.

Do tych nielicznych książek zaczęły 
pom ału przybyw ać nowe. Niektóre 
z dedykacjam i od przyjaciół, znajo
mych, kolegów — noszą daty splecio
ne z życiem. N iektóre — odziedzi
czone, pam iętają  jeszcze dotknięcie 
rąk  ludzi, których już nie ma. I 
wreszcie te  „z żakupu”. Trochę k la
syki ipolsikiej, do 'której rzadko 
się zagląda, ibo już tyle razy 
czytana, ale bez k tórej dom nie był
by domem.
...Nie jestem  człowiekiem  zbyt w y
kształconym . K siążki uzupełniały 
trochę m oje w ykształcenie. S tąd .nie
co pozycji z dziedziny m alarstw a, 
muzyki,, h istorii szitulki. Zawdzięczam 
im  bardzo wiele., Udzielały pięknych 
barw  w ielu  szarym  dniom pospolite
go „zjadacza chleba”.

...Kiedyś w naszych tragicznych cza
sach zdarzyło mi się spędzić kilka 
m iesięcy w  więzieniu. Nie można 
tam  było oczywiście czytać, ale n ikt 
nie mógł nam  zabronić pow tarzania 
w m yślach zapam iętanych zdań, f ra 
gm entów wierszy, słów, które doda
w ały otuchy, pomagały walczyć ze 
strachem , um acniały w poczuciu b ra 
terstw a. Tam  los zetknął m nie z 
kimś, kto znał na pam ięć całego 
„Pana Tadeusza” i wiele w yjątków  
z „Dziadów”. To brzm iało trochę dzi
w nie — te  12 ksiąg  deklam ow anych 
przez dw anaście wieczorów pod od- 
ru tow aną żarówką w piwnicy, „o 
głodzie i chłodzie”. Tuż za drzw iam i 
był strach  i groza, a w celi, z której 
w każdej chwili mógł ktoś pójść na 
śledztwo, pachniały „pola wyzłacane 
zbożem rozm aitem ”, a zm arznięci lu 
dzie dyskutow ali gorąco nad przy
czynam i sporów em igracji i szukali 
sposobów usunięcia naszych w ad n a 
rodowych.
Jak  widać, książki towarzyszyły mi 
zawsze. W złym i dobrym czasie. 
Trudno byłoby wyobrazić sobie ży
cie bez nich od dzieciństwa aż po 
dzisiejszy dzień, gdy włosy od daw na 
już siwe.
Los przyniósł mi, jak  przynosi p ra 
wie wszystkim, szczęście i rozpacz, 
radość sukcesów i gorycz klęsk.

Wszystko to, co trzeba poznać, aby 
pokochać życie napraw dę. Okres 
sukcesów i ożywionych stosunków z 
ludźm i mam od daw na za sobą. K ie
dy okres tzw. pomyślności m inął i, 
jak  to zwykle bywa w takich oko
licznościach, poznikało z mego życia 
sporo ludzi — w artość książek w zro
sła. Książka, obojętna wobec zew
nętrznych sukcesów człowieka, przy
chodzi z pomocą, przypom ina o swo
jej obecności, gdy zaczynają się nie
powodzenia. I w tedy nie może już 
być mowy o samotności.
Nie mam  w chwili obecnej zbyt du
żo środków na nabyw anie nowych 
książek. Czasem jednak  kuipuję. 
(Zdarzyło mi się nabyć ostatni tom 
Prousta za cenę trzech najbliższych 
obiadów, ale na ogół nie trzeba aż 
tak ich  wyrzeczeń.) Wciąjż jeszcze o- 
trzym uję książki od bliskich i ży
czliwych znajomych. Korzystam  z 
biblioteki nowości, k tóra jest w  mo
im mieście. Do biblioteki tej przy
chodzi mało osób. Czasem nie ma 
nikogo i m iła panienka pozwala mi 
buszować po półkach, podczas gdy 
sam a siada przy telefonie i um aw ia 
się „pięć po szóstej, tam  gdzie wczo
ra j”. Uśmiecham się wtedy, bo jest 
mi dobrze wśród przyjaznego m ilcze
nia książek, a także dlatego, że lubię 
młodzież i m arzy mi się, że m iła p a 
nienka i jej chłopiec nie pójdą na 
żadną wojnę i nie będą zm uszani do 
podpalania bibliotek.
Czytam dość dużo i współczesnych 
i dawniejszych pozycji — jestem  
zdania, że każda epoka ma swoje 
piękno, które trzeba znać i chronić 
jako nieodzowny elem ent szczęścia 
człowieka i jako jego bezcenne bo
gactwo.
Czytam dość dużo i jak  daw niej szu
kam  w książkach odpowiedzi na py
tanie, na które w moim doświadcze
niu odpowiedzi zabrakło. Często też 
znajduję w nich nowe pytania, k tó 
re nigdy nie przychodziły mi na myśl 
i w ten sposób życie w ypełnia się 
nowym poszukiwaniem  i nowym 
pragnieniem , a także przynosi nowe 
odkrycia i olśnienia. Mam nadzieję, 
że tak  będzie do końca...
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