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NASZYM ZDANIEM

Razem
W okresie świąt Narodzenia Pańskiego frekwencja w kościele jest zwykle
0 wiele wyższa niż w normalne niedziele. Zjawisko to da się bardzo łatwo 
zrozumieć i wytłumaczyć, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności ewan
gelickich, żyjących w rozproszeniu. Wielu rodzinom, mieszkającym w du
żej odległości od kościoła, niełatwo jest w każdą niedzielę uczestniczyć w 
nabożeństwie, ale na wielkie święto wybierają się wszyscy gremialnie. Może 
to wynika tylko z naszego polskiego zamiłowania do tradycji, ale chyba i z 
czego innego również. Na codzień żyjemy bardzo intensywnie, obecność 
każdej niedzieli to zbyt duży wysiłek, trzeba przecież kiedyś wypocząć, dłu
żej pospać, odrobić tygodniowe zaległości — w ten sposób tłumaczymy się
1 czujemy się usprawiedliwieni sami przed sobą, zwłaszcza jeżeli jednak raz 
w miesiącu, albo nawet trzy razy na dwa miesiące, zdecydujemy się pokonać 
zmęczenie i odległość.
Święta to jest jednak czas wyjątkowy. Jeżeli nawet nie przemyśleliśmy 
sobie całej sprawy aż do końca, to w każdym razie wyczuwamy, że chodzi 
tu o rzecz ważną. Może w takim momencie coś się w nas budzi, może docho
dzi do głosu jakieś echo czegoś niezupełnie uświadomionego, co każe nam 
ten dzień przeżyć nieco inaczej? Jakkolwiek sprawa się przedstawia, faktem 
jest, że w dniu wielkiego święta przeżywamy podniosły nastrój również z 
powodu większej liczby współwyznawców zgromadzonych na nabożeństwie. 
Dla nas, chrześcijan żyjących w diasporze, nie jest to zjawisko bez znacze
nia.
Od pewnego czasu można było jednak zaobserwować pewną zmianę, przynajmniej 
na terenie zborów wielkomiejskich. Frekwencja zaczęła się zmniejszać, brak było 
dzieci i młodzieży, nawet całych rodzin. Tajemncę nietrudno rozszyfrować: wa
kacje szkolne i moda wyjazdów w góry. Skoro rozpoczynały się ferie, rodzice wy
syłali swe pociechy z miasta, a nawet sami brali urlopy i jechali razem z nimi. 
Trudno się dziwić, że ludzie korzystali z każdej okazji, aby uciekać od miejskich 
dymów i hałasów. Żal jednak, że znowu postęp i rosnący dobrobyt wywierają 
swój negatywny wpływ na życie duchowe.
Nieoczekiwanie przyszła nam w sukurs... reforma roku szkolnego. Przerwa waka
cyjna została przeniesiona na okres późniejszy, co z pewnoścą podniesie atrakcyj
ność i skutki zdrowotne zimowych wakacji, a przy okazji zahamuje niekorzystne 
z punktu widzenia duchowego rozwoju i integralności zboru zjawisko. A  może 
i w naszym życiu rodzinnym zmieni się coś na korzyść?
Będziemy więc mieli nasze dzieci w domu. Jak spędzimy te dni? Święta Na
rodzenia Pańskiego od dawna uważane są za święta rodzinne. Może więc 
przyda się trochę refleksji na ten temat? Może warto pomyśleć trochę nad 
tym, jak r o d z i n n i e  te dni spędzić? Codzienny tryb życia jest taki, że za
daje śmiertelne ciosy rodzinnej więzi. Coraz rzadziej zasiada się do posiłku 
przy wspólnym stole, coraz częściej nasze mieszkanie zamienia się we wspól
ną sypialnię, brak czasu na wymianę myśli, na c e l e b r o w a n i e  życia ro
dzinnego. Oddalamy się od siebie, coraz gorzej się rozumiemy. Zrywa się 
kontakt między rodzicami a dziećmi.
Święta to doskonała okazja do tego, by włożyć dużo wysiłku w ponowne od
szukanie siebie, to znakomita okazja do tego, by być razem.
A  więc, iść razem do kościoła. To jest o wiele ważniejsze, niż się niekiedy 
wydaje. Można znaleźć kapitalny temat do rozmowy i przy okazji przekonać 
się co i jak myśli nasz syn, córka, przekazać własne refleksje na poruszony 
temat.
A więc zasiąść razem do stołu. Tak rzadko to się nan teraz zdarza, żeby bez 
pośpiechu, w miłej atmosferze spożyć z najbliższymi posiłek. Znowu okazja 
do rozmowy, do żartów, wspólnego nakrywania i podawania do stołu, zmy
wania. Nie musi tego robić koniecznie ta sama, zmęczona osoba, pracująca 
na dwóch etatach. Jeżeli nawet coś się przy tej pomocy stłucze, nie warto 
się gniewać. Lepiej się pośmiać i zawołać jak kiedyś: na szczęście!
A więc nie zaszywać się w kącie z książką czy gazetą, jeśli już czytać — to 
głośno, dla wszystkich. A więc, pójść razem na spacer, a może do kina, albo 
do muzeum, albo gdziekolwiek, byle razem.
A więc...
Jest wiele najróżniejszych możliwości i każdy z nas wymyśli sobie to, co w 
jego osobistej sytuacji jest najlepsze. Przyda się to nam samym, przyda się 
naszym dzieciom, przyda się też innym, dokoła nas.
Niech to będą święta naprawdę r odz i nne ,  spędzone naprawdę r azem.

C O  W  N U M E R Z E ?
Oto koniec jeszcze jednego roku ko
ścielnego. Przed nam i czas Ocze
kiw ania i radości Narodzenia. N a
w et najsceptyczniejsi w spraw ach 
wiary, przekazanej przez objawienie 
biblijne, ulegają czarowi św iętow a
nia Bożego Narodzenia — pisze w 
kazaniu na s. 3 ks. Mieczysław 
Kwiecień. Ale czy rzeczywiście n a j
ważniejszą spraw ą w W ydarzeniu 
Betlejem skim  jest ten urok i czar, 
jakim  ludzie otoczyli narodziny 
„Dzieciątka” ? Czy ikona m alarska, 
przedstaw iająca m a l e ń k i e g o  J e 
zuska i w i e l k ą  Marię, jest ikoną 
praw dziw ą? Autor kazania kreśli 
b i b l i j n ą  ikonę, ukazującą Jezu
sa jako potężnego Króla, Władcę 
wszchświata, Dziedzica tronu Boże
go, „na imię którego zgina się 
wszelkie kolano na niebie i na zie
m i”.

I za takie w łaśnie W ydarzenie 
Betlejem skie, dzięki którem u chw a
ła Boża powróciła na świat, jesteś
my wdzięczni Ojcu, a radość naszą 
i wdzięczność w yrażam y w modlit
wie na s. 4.
W rubryce Naszym zdaniem pisze
my o możliwościach w ykorzystania 
nowego planu szkolnych ferii dla 
pogłębienia więzi i życia rodzinnego 
w okresie św iąt Narodzenia P ańs
kiego.
26 grudnia przypada p iąta rocznica 
śmierci znanego teologa czeskiego, 
Józefa Hromadki. Z tej okazji przy
pominamy jego sylwetkę (s. 7) i 
zamieszczamy fragm ent jego książ
ki — Śmierć i Zmartwychwstanie 
(s. 9).
Karol K arski pisze na s. 5 o roz- 
mowach prowadzonych przez chrze
ścijan z przedstawicielami innych 
religii. K ontynuując problem atykę 
ekum eniczną drukujem y na s. 11, w 
ram ach przygotowań do V Zgrom a
dzenia Ogólnego SRK, kolejne stu
dium biblijne, które ma nam  przy
bliżyć i ułatw ić zrozumienie hasła 
Zgrom adzenia: „Jezus Chrystus
wyzwala i jednoczy”.
Ponadto — stałe działy: O Biblii 
(s. 13) i Przegląd ekumeniczny (s. 
15).

N A S Z A  O K Ł A D K A :
... Większość dzieł malarskich, uka
zujących Madonnę z Dzieciątkiem, 
przedstawia w i e l k ą  Marię i m a- 
l u t k i e g o  Jezusa... Biblijna ikona 
jest diametralnie inna: w i e l k i  Je
zus i m a l u t k a  Maria (por. ka
zanie na s. 3).
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MIECZYSŁAW KWIECIEŃ

Malusi, Malusi...

W szedłszy do dom u, u jrz e li dziecię z M a rią , m a tk ą  Jego, 
i upadłszy, oddali M u  pokłon, potem  o tw o rzy li sw oje skarby, 
z ło ży li M u  w  darze złoto, kadzid ło  i m ir rę ” ,

(Mat. 2:11)

Mimo wszelkich aktualnych tendencji laickich 
w życiu społecznym, w produkcji, polityce i kul
turze, w Kościele i daleko poza nim, istniała i 
istnieje ciekawość rzeczy dawnych i dziwnych. 
Istniało i istnieje głębsze, podskórne zafascyno
wanie Jezusem. W starym malarstwie i rzeźbie, 
a zwłaszcza w grafice (chociaż i nowa ikonogra
fia nie stroni od tych tematów) wyczarowany zo
stał bajeczny obraz narodzin w Betlejemie. Nie 
należy przy tym zapominać o znaczeniu kolęd, 
pastorałek, gawęd oraz folklorystycznych 
szopek.
Jaki jest skutek? Taki, że nawet najsceptycz- 
niejsi w sprawach wiary — przekazanej przez 
objawienie biblijne — ulegają czarowi święto
wania Bożego Narodzenia. W te dni, najkrótsze 
dni roku, najzawziętsi chowają topory wojenne, 
chcą godzić się z żonami, z teściowymi, z kolega
mi i koleżankami w pracy, uśmiechają się do 
księgowych i personalnych, gotowi wspaniało
myślnie wybaczać kościelne i partyjne krzywdy. 
Gdy na dodatek jakiś odpowiedzialny teolog w 
tych dniach napisze coś lub powie o Jezusie 
— Księciu pokoju, to czy nie powstaje idylla? 
I zamiast do wróżki lub komputera udać się po 
radę lub opinię — w tę jedną jedyną noc można 
dowiedzieć się prawdy o sobie samym od wła
snej krowy... Czy nie wspaniałe dni nastają? I 
gdy do tego dołączymy wizję świątecznego, pol
skiego stołu, to naprawdę już wtedy okazuje się, 
że wszyscy byśmy mogli w zgodzie i zrozumie
niu wzajemnym stanąć tak przy żłobku tej naro
dzonej betlejemskiej dzieciny, i tak razem, i tak 
ekumenicznie, i inaczej...
W osobistym przeżyciu piszącego ukształtował 
się obraz nowo narodzonego Syna Bożego i czło
wieczego — dwupłaszczyznowo.
Na Wydarzenie Betlejemskie patrzę oczyma 
dziecka, które przeżyło okupację lat czterdzie
stych. To nie jest obrazek na szkle malowany, 
to nie słodki widoczek ludowej pobożności, ale 
autentyczna groza, ucieczka, ukrywanie się, re
alne twarde warunki i głód, i niebezpieczeństwo, 
i nagość, i strach, i miecz. Jak dziwnie przypo
minają się tu triumfalne słowa Pawiowego zwia- 
towania, że wszystko to przezwyciężamy przez 
Tego, który nas umiłował (Rzym. 8:37).
Brak ciepła, domowego ogniska, brak podstawo
wych warunków egzystencji, groza, ucieczka, 
ukrywanie się, lęk i niepewność jutra — to 
wszystko stało się częścią losu Syna Bożego i 
Syna Człowieczego. A  także dysproporcja spo

łecznego rozdziału dóbr, która ciągle jeszcze 
istnieje w naszych czasach, bo gdyby nie istnia
ła, to dlaczego mówilibyśmy o Trzecim Swiecie? 
Przecież i Jezus, i Maria, i Józef są wpisani w 
rzeczywistość Trzeciego Świata. To nie są pro
blemy zrodzone dopiero po II wojnie. Tak było 
i tak jest.
Dlaczego uciekali? Bo tyran siedzący na tronie, 
mianujący się królem ludu Bożego, mógł zabić 
mesjanicznego króla, danego światu i ludowi 
przez wszechmogącego Boga. Ludzie ślepi na 
Boże tajemnice bywali zawsze groźni, wszystko 
jedno czy swoją koronę zawdzięczali cesarzowi 
czy papieżowi
Większość dzieł malarskich, przedstawiających 
scenę narodzin w Betlejem (w tym i najwybit
niejsze dzieła gotyku i renesansu), ukazuje 
zazwyczaj ,,Marię z dzieciątkiem” lub ,,Madonnę 
z dzieckiem” . Rzecz jasna, takie obrazy mają 
równie ściśle zaznaczoną treść teologiczną. Kon
sekwencją tej teologii jest w i e l k a  Maria i 
m a l u t k i  Jezus. Świadectwa tej teologii nie 
brakuje do dziś. Czytając po raz któryś z rzędu 
tekst biblijny, zauważyłem kiedyś, że biblijna 
ikona (por. Mat. 2:11 n.) jest diametralnie inna: 
przedstawia w i e l k i e g o  Jezusa i m a l u t k ą  
Marię.
Przyjrzyjmy się pokrótce wnioskom teologicz
nym wynikającym z wpatrywania się w biblijny 
obraz narodzenia Pana.
— To Dziecię sprawiło, że Maria w ogóle jest 
wymieniona w historii biblijnego Nowego Przy
mierza. Dzięki Jezusowi Chrystusowi „jest 
błogosławiona między niewiastami” . Nie podle
ga żadnej dyskusji szlachetność, uczciwość, 
dobroć, pokora, posłuszeństwo i wewnętrzne 
piękno Marii, ale tylko Jezus sprawił —  Jego 
przyjście na świat — że Ona stała się matką 
Pana.
— Mędrcy ze Wschodu oddali pokłon Jezuso
wi. To wielka rzecz, by w tym Malutkim, dojrzeć 
oczami wiary Pana i Króla wszechświata, by 
dojrzeć Zbawiciela. Tylko oczy wiary, które zo
stały olśnione objawieniem Bożym, widzą w 
Nowonarodzonym — Syna Bożego, mającego 
chwałę i wszechmoc, którego imię jest: ,,Dziw
ny, Radny, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Ksią
żę pokoju” (por. Iz. 9-:6).
— To Dziecię, któremu towarzyszy Maria, Mat
ka Jego, jest królewskiego pochodzenia i ma 
dynastyczne prawa do królewskiego tronu Da
wida. Malutki Jezus, narodzony z Marii w Be
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tlejem, to potomek wspaniałego rodu królew
skiego, to wielki Jezus Chrystus: ,,I będzie kró
lował nad domem Jakuba na wieki, a Jego króle
stwu nie będzie końca” (Łuk. 1:33; por. Mich.4:7).
— Jezus, urodzony z Marii Panny w Betlejem, 
to sam Bóg z Nieba, Syn Boży. Nie tylko, według 
ciała, syn Marii, Syn Człowieczy, ale przede 
wszystkim Syn Boży. Tak mówi o tym anioł do 
Marii: „Znalazłaś łaskę u Boga. I oto poczniesz 
w łonie i urodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus. 
Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Naj
wyższego. I da mu Pan Bóg tron...” (Łuk. 1:30 n.).
I do Józefa: „Co się w niej poczęło, jest z Ducha 
Świętego” (Mat. 1:20). Innymi słowy: Jezus 
urodzony w Betlejem, to Bóg, który stał się czło
wiekiem. Apostoł Paweł powie później: nie zna
my już Jezusa według ciała. Dlaczego? Bo Jezus
— to Zbawiciel świata, to Boży Mesjasz, czyli 
Chrystus. To Pan chwały. On jest Królem chwa
ły (por. Ps. 24:10).
Oto dlaczego nowo narodzony Jezus, a nie Maria 
czy Józef, odbiera hołd Mędrców ze Wschodu, 
którzy obrazują tu cały świat — ekumenię: On 
odbiera nie tylko hołd ludzkości, ale i królew
skie dary — Jego jest całe materialne bogactwo 
świata i Jemu jest w hołdzie wdzięczności odda
wane. Później Pan nasz powie: „Cokolwiek 
uczyniliście jednemu z najmniejszych moich 
braci, mnie uczyniliście” (Mat. 25:40).
On jest Królem chwały! Całe zwiastowanie no- 
wotestamentowe rozbrzmiewa wezwaniem do

dodawania chwały Bogu. Jezus Chrystus, naro
dzony w Betlejem, to Bóg godzien wszelkiej 
chwały, czci, wdzięczności i uwielbienia. W 
wiekuistym świecie wszystko chwali Tego, który 
panuje: „Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, 
przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stwo
rzyłeś wszystko, i z woli Twej zostało stworzone 
i zaistniało” (Obj. 4:11).
Kościół Boży — to część zrealizowanego Kró
lestwa Bożego na ziemi, to część civitas Dei, do 
którego tęskni człowiek. Według apostoła Pa
wła: „Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, 
ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu 
Świętym” . To nie choinki i najwspanialsze na
wet wigilijne polskie stoły, nie odświętny 
nastrój i folklorystyczne szopki betlejemskie, 
nie słodziutkie pastorałeczki o Jezusiku, i nie 
fałszywe ikony — o „malusim, malusim, kieby 
rękawicka...”
Królestwo Boże, to zwiastowanie o potężnym 
Jezusie Chrystusie, zwycięzcy z Golgoty, o uro
dzonym w poniżeniu, ale wywyższonym i królu
jącym na Bożym tronie chwały, Panu. O Panu 
wielkim, potężnym i mocnym, przed którym 
drżą i padają na twarz najwięksi w niebie i na 
ziemi. O którym takie świadectwo składa spisa
ne objawienie: „Bóg wielce Go wywyższył i ob
darzył imieniem, które jest ponad wszelkie imię. 
Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano 
na niebie i na ziemi, i pod ziemią, i aby wszelki 
język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem 
ku chwale Boga Ojca” (Flp. 2:9-11).

Wdzięczni i radośni
Ojcze i Panie wszechmogący,
sławimy Cię, czcimy i chwalimy, że jesteś naszym 
Stwórcą i Zbawcą,
że, w Jezusie Chrystusie, umiłowanym Synu, powoła
łeś nas na swą wryłączną własność.
Dziękujemy Ci, że na cały świat, który stworzyłeś, a 
który — przez nasz upadek — odpadł od Ciebie, dałeś 
Syna, by nas zbawił od grzechów, zapanował w naszym 
życiu i zaczął używać do służby, zgodnie z Twym od
wiecznym zamiarem.
Dziękujemy Ci, Ojcze, że Jezus Chrystus przyszedł do 
nas i stał się taki jak my, z wyjątkiem grzechu. Przy
niósł nam Twoje Królestwo jako dar.
Panie Wielki i Święty, Wszechmogący, 
bądź pochwalony w nas i przez nas za te wielkie du
chowe dary — zbawienie, wybranie, uświęcenie i 
prowadzenie, które stały się naszym udziałem przez 
wierność umiłowanego Syna Twego, a naszego Brata 
w człowieczeństwie.
Dziękujemy Ci, Panie, iż od dnia Wydarzenia Betlejem
skiego chwała Twoja powróciła na świat i zamieszkała 
wśród nas i w nas. I widzieliśmy ją, i wyznajemy to, 
i świadczymy o tym, i radujemy się, że dałeś nam 
widzieć, przeżywać i cieszyć się z Króla chwały. 
Przyjmij nasze modlitwy jako radość serc naszych, 
nasz dar wdzięczności i hołdu.
Chwała Ci, Panie!
Amen.
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KAROL KARSKI

Dialog chrześcijan
z przedstawicielami religii niechrześcijańskich

Do najbardziej kontrow ersyjnych inicjatyw  Św iato
wej Rady Kościołów należy jej program  dialogu 
z przedstawicielam i religii niechrześcijańskich i ideo
logii. K rytycy obaw iają się , że dialog ten zajm ie 
miejsce chrześcijańskiej m isji: zam iast naw racać „po
gan”, zacznie się teraz prowadzić z nim i mniej lub 
więcej wiążące rozmowy. Uznaje się za sprzeczne 
z Biblią, a w każdym razie z nauką chrześcijańską
0 Trójcy św., tw ierdzenie, że również w  innych re- 
ligiach światowych można odnaleźć istotne dla chrze
ścijaństw a elementy. W pewnej szczególnie ostro 
sform ułowanej wypowiedzi pietystycznej mówi się 
naw et o tym, że Światowa Rada Kościołów prow a
dzi do synkretyzm u: wspólnie z niechrześcijanam i 
pragnie zbudować wspólnotę światową, obejm ującą 
wszystkie rasy, klasy, religie i systemy polityczne, 
wspólnotę rządzoną przez rząd światowy, który byłby 
zobowiązany do zabezpieczenia pokoju.
Ale w rzeczywistości w Światowej Radzie Kościołów 
nie ma chyba nikogo, kto reprezentow ałby fan ta
styczny pogląd, iż przez zbudowanie uniw ersalnego 
Kościoła św iat mógłby dojść do pow ołania un iw er
salnego rządu. W Centrum  Ekum enicznym  trudno też 
dopatrzeć się dążenia zm ierzającego do rezygnacji 
z działalności misyjnej. Światowej Radzie Kościołów, 
podejm ującej nowy program , chodziło głównie o to, by
— jak  to wyraził jej przedstawiciel, d r  S. Sam artha
— po stuleciach nieporozumień między religiam i 
światowymi pow stała wreszcie gotowość do w zajem 
nego szacunku i wym iany wspólnych doświadczeń. 
Jego zdaniem, oficjalny dialog potw ierdza poniekąd 
tylko to, co w praktyce zostało już osiągnięte: na 
Zachodzie poznano już dawno znaczenie elem entu 
m edytacyjnego w religiach wschodnich, a na W scho
dzie w zrasta zrozumienie dla historycznych w ym ia
rów Ewangelii, k tóre — wychodząc z inkarnacji Bo
ga — muszą odbić się na aktualnych stosunkach 
międzyludzkich.
Spośród trzech nurtów  ruchu ekumenicznego, z k tó 
rych pow stała Światowa Rada ” Kościołów — W iara
1 Ustrój Kościoła, P raktyczne Chrześcijaństwo, Mię
dzynarodowa Rada M isyjna — jedynie ten ostatni 
okazywał zainteresow anie religiam i n iechrześcijań
skimi. W ynikało to zresztą ze względów praktycz
nych: front działania M iędzynarodowej Rady M isyj
nej obejm ował przede wszystkim kraje  Azji i Afryki, 
a więc obszar zamieszkały w  większości przez h in- 
duistów, buddystów, m uzułm anów i wyznawców in 
nych religii. W łonie Światowej Rady Kościołów, 
pow stałej w 1948 r., zagadnienie postawy chrześcijan 
wobec wyznawców innych religii podniesione zostało 
dopiero na II Zgrom adzeniu Ogólnym w Evanston, 
w 1954 r. Dopiero więc od połowy la t pięćdziesią
tych ożywia się w środowiskach ekum enicznych dy
skusja nad dialogiem z przedstaw icielam i religii n ie
chrześcijańskich, do czego przyczynili się głównie 
przywódcy kościelni z Azji. Przez wiele la t w róż

nych ekum enicznych ośrodkach studyjnych pracow a
no nad tem atem : „Słowo Boże a współczesna w iara 
niechrześcijańska” i odtąd nie było już większego 
zgromadzenia ekumenicznego, które nie podjęłoby 
spraw y dialogu z niechrześcijanam i. Spraw ą tą za
częły się interesować bliżej także ekum eniczne kon
ferencje regionalne. Np. W schodnioazjatycka K onfe
rencja Chrześcijańska w ypracow ała w 1964 r. n ad 
zwyczaj dobrze wyważony dokum ent pt. „Spotkanie 
chrześcijan z przedstawicielam i innych religii”. Św ia
towa Rada Kościołów zorganizowała w 1967 r. kon
ferencję w K andy (Sri Lanka), pod hasłem : „Chrze
ścijanie w dialogu z wyznawcam i innych religii”, 
gdzie obok protestantów  i praw osławnych zgromadzili 
się również — po raz pierwszy — rzymskokatolicy. 
IV Zgrom adzenie Ogólne w Upsali (Szwecja), 
w 1968 r„ stwierdziło m. in.: „Chrześcijański dialog 
z innym i partneram i nie oznacza ani w yparcia się 
wyjątkowości osoby Jezusa Chrystusa, ani sprzenie
wierzenia się Chrystusowi”.
Od Upsali obserwujem y pełne dowartościowanie 
spraw y dialogu z przedstaw icielam i religii n iechrze
ścijańskich. Powołano specjalną kom órkę, której p ra 
cownicy poświęcają się wyłącznie tej problem atyce. 
Kom itet Naczelny na posiedzeniu w Addis Abebie 
(Etiopia), w  1971 r., uchw alił dokum ent zaw ierający 
tymczasowe zasady prowadzenia dialogu. Jest w nim  
mowa m. in. o potrzebie w spierania Kościołów człon
kowskich w przygotowywaniu grup ludzi, zdolnych 
do podjęcia odpowiedzialnego dialogu na płaszczyźnie 
krajow ej i regionalnej. Tam, gdzie taki dialog już się 
odbywa, należy znaleźć środki i sposoby przekazania 
.zdobytych doświadczeń innym  Kościołom.
Światowa Rada Kościołów m a już za sobą pierwsze 
doświadczenia z dialogu wielostronnego. W m arcu 
1970 r. odbyła się z jej inicjatyw y w  A jaltoun 
k. B ejru tu  (Liban) pierwsza konsultacja, k tóra — 
poza chrześcijanam i — zgromadziła muzułmanów, 
buddystów  i hinduistów. Dokument, wydany na za
kończenie obrad, stw ierdzał: „Głównym celem kon
sultacji było zgromadzenie wspólnych doświadczeń 
z rozmów dw ustronnych między chrześcijanam i 
i przedstaw icielam i wielkich religii azjatyckich. D ru
gie zadanie polegało na eksperym entalnym  spotka
niu wielostronnym  i na zorientow aniu się, w jaki 
sposób ten typ spotkań mógłby być pomocny w przy
szłych stosunkach między wyznawcam i różnych re 
ligii”.
Drugą tego typu konsultację, zorganizowaną w  kw iet
niu br. w Colombo (Sri Lanka), wzbogacono o ucze
stnictwo przedstawicieli judaizm u. Stwierdzono tam, 
że dialog należy rozumieć jako w zajem ne i aktyw 
ne stosunki między ludźmi, a nie między system am i 
religijnym i. „Dialog winien cechować się trzeźwością, 
wyrozumiałością i rozsądkiem oraz powinien um ożli
wiać zarówno krytykę, jak  aprobatę”. Nie obyło się 
też, oczywiście, bez napięć i nieporozumień. W ta 
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kich zagadnieniach, jak życie duchowe, pojęcie cza
su i przestrzeni — zarysowała się zasadnicza różnica 
poglądów między chrześcijanam i, m uzułm anam i i ju- 
daistam i z jednej strony, a hinduistam i i buddysta
mi — z drugiej. Stwierdzono jednak Istnienie „pun
któw  praw dziw ie stycznych”. Przede wszystkim wszy
scy byli zgodni co do tego, że każde dążenie do 
stw orzenia wspólnoty światowej nie może mieć cha
rak te ru  dogmatycznego, w żadnym razie utopijnego, 
lecz pragm atyczny.
Światowa Rada Kościołów nie ma — i nie chce 
mieć — monopolu na inicjowanie dialogu z przed
staw icielam i różnych religii. Bardzo aktyw ną dzia
łalność rozw ija też na tym  polu Kościół rzym skoka
tolicki, a zwłaszcza jego S ekretariat do Spraw  Nie
chrześcijan, który obchodził w tym roku 10-lecie 
swego istnienia. Również z inicjatyw y osób pryw at
nych pow stały w ostatnich latach organizacje sta 
w iające sobie za cel głównie praktyczną współpracę 
wyznawców różnych religii. N ajbardziej znaną orga
nizacją tego typu jest Światowa K onferencja Religii 
na Rzecz Pokoju, która zorganizowała dotychczas 
dwie konsultacje św iatowe: w Kioto (Japonia), 
w 1970 r., i w Louvain (Belgia), na przełomie sierp
n ia  i w rześnia br.
Światow a K onferencja Religii na Rzecz Pokoju nie 
okazuje większego zainteresow ania dialogiem doktry
nalnym, natom iast koncentruje się głównie na proble
mach współczesnego świata. In teresują ją takie za
gadnienia, jak : rozbrojenie, polityka rozwojowa, wy
zwolenie, praw a człowieka, eksplozja ludnościowa, 
ochrona środowiska człowieka. Porów nując obie 
wspom niane konsultacje można zauważyć, że stop
niowo dokonuje się zm iana strategii działania Św ia
towej K onferencji na Rzecz Pokoju: po posiedzeniu 
w Kioto troszczono się przede wszystkim o to, by 
sform ułow ane tam zalecenia i postulaty dotarły  do 
odpowiednich rządów i m iędzynarodowych gremiów, 
zwłaszcza do ONZ. Natom iast obecnie poszczególne 
wspólnoty religijne pragną zapoczątkować intensyw 
niejszy proces kształtow ania świadomości wśród w ier
nych.
In icjatorzy dialogu międzyreligijnego zdają sobie 
sprawTę, że rozmowom wielostronnym  towarzyszyć też 
muszą rozmowy między przedstawicielam i dwóch 
określonych religii. W zakresie tym Światowa Rada 
Kościołów może wykazać się już pewnymi osiągnię
ciami, zwłaszcza w odniesieniu do rozmów z przed
staw icielam i judaizm u i islamu. Szczególnie ważne 
są rozmowy z przedstaw icielam i islamu, a to z tego 
względu, że mogą przyczynić się do stopniowej lik 
w idacji nieufności między ludnością chrześcijańską 
i m uzułm ańską w różnych krajach. W ystarczy przy
pomnieć, że anim ozje między m uzułm anam i i chrze
ścijanam i w Indonezji zmusiły Światową Radę Ko
ściołów do odwołania swego V Zgrom adzenia Ogól
nego z tego kraju . K onflikt między Grekam i i T ur
kam i na Cyprze — to także konflikt między 
wyznawcam i obu wspomnianych religii. Podobne 
nieporozumienia, choć może na m niejszą skalę, 
istn ieją w Sudanie.

W telegraficznym  skrócie odnotujm y tylko, że 
w 1972 r., pod patronatem  Światowej Rady Kościo
łów odbyła się w Broum ana (Liban) pierwsza m ię
dzynarodowa konsultacja chrześcijańsko-m uzułm ań- 
ska. W późniejszym okresie rozmowy między przed
staw icielam i obu religii kontynuowano na płaszczy
źnie narodowej i regionalnej. I tak, spotkanie dla 
obszaru Afryki odbyło się w lipcu br. w Ghanie, 
a w grudniu spotkają się w Singapurze chrześcijanie 
i m uzułm anie Azji. Ta ostatnia konsultacja odbywać 
się będzie pod hasłem : „M uzułmanie i chrześcijanie 
w społeczeństwie — o tolerancję i współpracę w Azji 
południow o-w schodniej”.
Wspomnieć należy też o pierwszym kongresie w y
znawców obu religii, zorganizowanym w połowie 
września br. przez Towarzystwo Przyjaźni Chrześci- 
jańsko-M uzułm ańskiej w Kordobie (Hiszpania). Sym 
boliczny był wybór miejsca obrad, bowiem w m ie
ście tym, krótko po zajęciu Półwyspu Pirenejskiego 
przez m uzułm anów w VIII w., zbudowany został je 
den z najw spanialszych meczetów. Kilka wieków 
później, po w yparciu m uzułm anów z Hiszpanii, m e
czet ten przekształcono w kościół chrześcijański. 
Przez całe stulecia żaden wyznawca islam u nie m iał 
praw a przekroczyć progu tej świątyni. Sytuacji tej 
położył kres w spom niany kongres, który zgromadził 
przedstaw icieli obu religii. Wśród om awianych pro
blemów wymienić należy następujące: chrześcijaństwo 
jako religia z punktu  w idzenia m uzułmańskiego 
i islam  jako religia z punktu widzenia chrześcijań
skiego, związki między polityczną ekspansją a reli- 
gią, kryzys w iary m uzułm anów i chrześcijan, do
świadczenia dotyczące wychowania w wierze, kon
kretne dziedziny w spółpracy pomiędzy chrześcijana
mi i m uzułm anam i. Trw ałym  osiągnięciem kongresu 
jest decyzja o powołaniu stałego kom itetu oraz 
o tw orzeniu we wszystkich krajach, zamieszkałych 
przez chrześcijan i muzułmanów, kom itetów narodo
wych, które zajm ą się studiowaniem  wspólnych form  
współpracy. Kongresy m ają być zwoływane co dwa 
lata.
Nie ulega wątpliwości, że dialog między religiami 
stał się już nieodłącznym elem entem  wszelkiej dzia
łalności ekum enicznej. Ostatnio w yraz tem u dała 
m. in. G rupa Robocza do Spraw  Dialogu ŚRK, która 
we w rześniu br. obradow ała w New Delhi. Posiedze
nie jej poświęcone było głównie przygotowaniu m a
teriałów  jednej z sekcji V Zgrom adzenia Ogólnego, 
która pracować będzie nad tem atem : „W poszukiwa
niu wspólnoty — wspólne dążenia różnych religii, 
ku ltu r i ideologii”.
W brew krytyce oponentów, w dialogu m iędzyreli- 
gijnym  nie chodzi o utworzenie „religijnego fron tu” 
przeciwko procesowi sekularyzacji, ani o stworzenie 
synkretycznej „religii św iatow ej”. Rzecznicy dialogu 
gotowi są uznać specyficzne właściwości każdej re 
ligii. Coraz szerzej toruje sobie drogę pogląd, że dla 
wszystkich religii m inęła ostatecznie epoka wojen 
krzyżowych i zaczyna się nowa era, w której respek
tow ane będą przekonania religijne innych, a religie 
św iatowe podejm ą system atyczną współpracę w dzie
dzinie społecznej.
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Józef

Luki

Hromadka

(W p i ą t ą  r o c z n i c ę  z g o n u )

26 grudnia br. mija piąta rocz
nica zgonu Józefa Lukla Hro- 
madki, wybitnego czeskiego teo
loga protestanckiego, wielkiego 
działacza ekumenicznego i po
kojowego, człowieka, który po
łożył niewątpliwe zasługi w 
zbliżeniu chrześcijan Europy 
wschodniej i zachodniej, przy
czyniając się tym samym do 
likwidacji następstw okresu 
tzw. zimnej wojny.
Szerszym środowiskom ekume
nicznym nazwisko Hromadki 
stało się znane w 1948 r., kiedy 
to podczas I Zgromadzenia Ogól
nego Światowej Rady Kościo
łów w Amsterdamie doszło do 
ostrej kontrowersji między nim 
a Johnem Fosterem Dullesem, 
późniejszym amerykańskim sek
retarzem stanu. Dulles bronił 
wówczas żarliwie zachodniego 
systemu politycznego i ekono
micznego, a komunizmowi za
rzucał agresywność. Natomiast 
Hromadka, który lata II wojny 
światowej spędził w USA, a po 
powrocie do Czechosłowacji za
akceptował zachodzące tam 
przemiany, powiedział: chrześ
cijan nie powinny dzielić ani 
złote, ani jedwabne, ani też że
lazne kurtyny. Jesteśmy świad
kami końca zachodniej domina
cji. W przyszłości Zachód musi

dzielić odpowiedzialność za 
świat ze Wschodem. Zachód 
musi wyzbyć się „niemal me
tafizycznego strachu” przed 
zmianami dokonującymi się na 
Wschodzie. Teolog czeski 
.stwierdził w konkluzji, iż ko
munizm „zawiera wiele tej siły 
społecznej, która w żywym 
Kościele działała od czasów 
apostolskich, przez epokę zako
nów mniejszych aż do Reforma
cji i liberalnego humanizmu” . 
Chociaż poglądy i działalność 
Hromadki spotykały się często 
z krytyką i niezrozumieniem ze 
strony przedstawicieli Kościo
łów Zachodu, to jednak liczono 
się poważnie z jego głosem. Jako 
członek Komitetu Naczelnego w 
latach 1948-1968, a od 1954 r. 
także jako członek Komitetu 
Wykonawczego, uczestniczył 
Hromadka we wszystkich waż
niejszych konferencjach i decy
zjach podejmowanych przez 
Światową Radę Kościołów. W 
latach 1954-1969 był również 
jednym z sześciu wiceprezyden
tów Światowego Aliansu Refor
mowanego.
Nazwisko Hromadki związane 
jest jednak najściślej z chrześci
jańskim ruchem pokojowym, 
który swój organizacyjny wy
raz znalazł w Chrześcijańskiej

Konferencji Pokojowej. Już I 
Ogólnochrześcijańskie Zgroma
dzenie Pokojowe, obradujące w 
Pradze w 1961 r., wybrało go 
jednomyślnie prezydentem tej 
organizacji, którą to funkcję 
sprawował do 14 listopada 1969 
r. Przez wiele lat jego głos sły
szany był zawsze, gdy w jakiejś 
części świata nadużywano wła
dzy i działa się jawna niespra
wiedliwość.
Sylwetka Hromadki — działa
cza przesłoniła nieco w okresie 
po II wojnie światowej sylwetkę 
Hromadki — teologa, chociaż 
absolutnie nie można oddzielić 
jego działalności praktycznej od 
myśli teologicznej. Hromadka 
należał bowiem do tych teolo
gów, których osobowość ujaw
nia się w wypowiedziach teolo
gicznych i decyzjach etyczno- 
-politycznych. Karierę naukową 
rozpoczął nadzwyczaj wcześnie. 
W 1920 r., mając zaledwie 31 lat, 
został profesorem teologii syste
matycznej na Fakultecie Teo
logicznym im. J. Husa w Pradze. 
Zmuszony do emigracji w 1939 
r., lata wojny spędził w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie prowa
dził wykłady gościnne. Po po
wrocie do Czechosłowacji (1947) 
jeszcze przez trzy lata wykładał 
na tym samym fakultecie co
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przed wojną, a następnie objął 
stanowisko dziekana Fakultetu 
Teologicznego im. J.A. Komeń
skiego, piastowane aż do emery
tury, w 1966 r.
Głównym pojęciem, którym 
operuje Hromadka w swych 
licznych pracach, jest Kościół. 
Teolog wielokrotnie podkreślał* 
że Kościół jest tylko wtedy Koś
ciołem, gdy podąża drogą, którą 
Bóg — w Chrystusie — szedł do 
człowieka. Kościół znajduje się 
w stałym ruchu, dzieli z ludźmi 
radości i cierpienia oraz zabiega 
o solidarność międzyludzką. 
Uczestniczy w dynamicznym 
postępie historii i społeczeństwa. 
Hromadka posługuje się często 
pojęciem „Kościół pielgrzymu
jący” , za pomocą którego prag
nie wyrazić myśl, że Kościół 
jest stale w drodze. „Fakt, że 
Ewangelii nie można postawić 
na równi z żadnym systemem 
politycznym, że nie wolno jej 
oprzeć na władzy, czyni z Koś
cioła w tym świecie Kościół 
pielgrzymujący, który kroczy 
drogą wyznania i nie może się 
identyfikować ze światem. Nie 
oznacza to, że Kościół pielgrzy
mujący nie ma pozytywnego 
stosunku do świata, w którym 
żyje. Przeciwnie, właśnie ta po
zytywna, służebna postawa wo
bec świata, opowiedzenie się za 
prawdą dla świata, która mimo 
to nie jest z tego świata, czyni z 
Kościoła wyfznający Kościół 
pielgrzymujący” .
Istotna służba, jaką Kościół ma 
dziś do spełnienia w świecie, po
lega — zdaniem Hromadki — na 
pracy dla pokoju. Jest to zada
nie bardzo pilne. Ale walka o 
pokój jest jednocześnie walką o 
nowe przemyślenie istoty Koś
cioła, gdyż spełniając każde ze 
swych zadań — staje on na no
wo przed zagadnieniem uza
sadnienia swej egzystencji. 
Rozumienie Kościoła jako spo
łeczności pielgrzymów skłania 
Hromadkę do podjęcia krytyki 
zinstytucjonalizowanego Koś
cioła. Socjologiczne zgrupowa
nie religijnie usposobionych 
ludzi w określonych instytuc
jach — nie jest jeszcze Kościo
łem. Królestwo Chrystusa nie 
jest identyczne z widzialnym 
Kościołem. N aj skraj nieszy m
przykładem zinsty tuc j onalizo-
wania jest Kościół rzymskoka
tolicki. Kościołowi jako instytu
cji grozi stale niebezpieczeństwo

skostnienia. Kościół przeważnie 
nie nadąża za współczesnymi 
wydarzeniami. Musiało upłynąć 
wiele czasu, zanim uznał socja
lizm za ruch poważny i auten
tyczny. Swą podejrzliwość kie
ruje dzisiaj już nie przeciw soc
jaldemokratom lub politykom 
liberalnym, lecz przeciw komu
nistom. Z czego to wypływa? — 
pyta Hromadka. „Z podstaw 
teologicznych? Z autentycznej 
wiary? Czy z bezwładu, ograni
czoności, strachu czy nawet 
tchórzostwa?”
Hromadka daje nową ocenę re
wolucyjnego ateizmu. Rozumie 
go jako protest przeciw cezaro- 
papizmowi i przeciw budowa
niu muru między Bogiem a lu
dem pracującym. W rewolucyj
nym ateizmie tkwi tęsknota za 
uwolnieniem człowieka spod u- 
zurpatorskie j władzy Kościoła.
Teologię Hromadki cechuje ży
we zainteresowanie człowie
kiem. W dzisiejszej sytuacji — 
mówi teolog — chodzi o to, 
„byśmy człowieka widzieli i z 
nim się spotykali” . Chrześcija
nin wie, że „Bóg dla człowieka 
zstąpił do najgłębszej głębi” 
i dlatego, będąc chrześcijani
nem, wie również, że musi pod
jąć służbę dla człowieka. Tę 
troskę o biednych, poniżonych 
i cierpiących odziedziczył Hro
madka z tradycji czeskich ojców 
Reformacji.
Hromadka zajmuje pozytywną 
postawę wobec humanizmu 
marksistowskiego. Marksizm 
rozumie on jako wyraz głębo
kiej tęsknoty ludzkiej za no
wym porządkiem społecznym. 
Człowiek i człowieczeństwo są 
głównymi motywami postępo
wania marksisty. Marksizm jest 
radykalnym humanizmem. Jego 
głównym celem jest uwolnienie 
człowieka.
Charakterystyczną cechą teo
logii Hromadki jest również 
orientacja w kierunku przysz
łości. „Żywy Kościół idzie żywo 
do przodu, zawsze widzi wokół 
siebie nowe rzeczy, ustawicznie 
kieruje spojrzenia do przodu 
i stara się stale dowiedzieć, 
czym ma się zająć w określo
nym momencie i miejscu” . Koś
ciół patrzy w przód, w kierun
ku Boga, który stale tworzy no
we rzeczy i obdarza nowymi da
rami Ducha. Wiara jest więc 
stałym oczekiwaniem i przygo

towywaniem się na nowe czyny 
Boże.
Żorientowanie Kościoła ku 
przyszłości wiąże się u Hromad
ki ściśle z podkreśleniem wła
dzy królewskiej Jezusa Chrys
tusa. Ten związek konstytuuje, 
w gruncie rzeczy, eschatologicz
ny charakter jego teologii. Wła
dza Chrystusa istnieje nie tyl
ko w aktualnym wydarzeniu, 
lecz jest stale skierowana ku 
przyszłości. „Wiara jest pewno
ścią, że Chrystus jest obecny, 
ale im silniejsza jest wiara, tym 
bardziej żarliwa jest nadzieja. 
A  nadzieja jest radosnym spoj
rzeniem na Chrystusa, który 
znajduje się przed nami, w Nim 
nastąpi kiedyś koniec historii 
i On swoim przyjściem rozwiąże 
wszystko to, co jest nierozwią- 
zalne na tym świecie” .
Hromadka jest zdania, że naro
dy chrześcijańskie zawsze ce
chowało dążenie do radykalnych 
i twórczych rewolucji. Na po
parcie swoich twierdzeń przyta
czał przykład rewolucji husyc- 
kiej z XV w., angielskiej z XVII 
w., francuskiej z końca XV III w. 
i rosyjskiej z 1917 r. „Rewoluc
je są dowodem, że w głębi, u ko
rzeni życia chrzecijańskiego, ży
je stała tęsknota za postępem” . 
Ocena rewolucji wypadła u 
Hromadki znacznie pozytywniej 
niż u jakiegokolwiek innego 
teologa zachodniego. Karol 
Barth, który dokonał zasadni
czego przełomu w protestan
ckiej myśli teologicznej na Za
chodzie po I wojnie światowej, 
za datę zwrotną w dziejach spo
łeczeństwa europejskiego uznał 
rok 1914. Hromadka, który w 
wielu zasadniczych kwestiach 
głosił poglądy zbliżone do Bartha 
za totalny wstrząs i nowy etap 
nie tylko w dziejach Europy, 
lecz całego świata, uznał Rewo
lucję Październikową. Zetknął 
tsię był z nią bardzo blisko, gdy 
jako młody kapelan wojskowy 
służył na froncie wschodnim. 
Zdaniem Hromadki, element re
wolucyjny w historii wiąże się 
zawsze ściśle z głęboką tęsknotą 
ludzi za prawdziwą społecznoś
cią. Celem każdej wielkiej 
rewolucji jest okazanie pomocy 
człowiekowi, likwidacja nie
sprawiedliwości i bezprawia o- 
raz stworzenie takiego porządku 
społecznego, w którym człowiek 
mógłby być człowiekowi bra
tem. K.K.
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J. L. HROMADKA

Skok przez mur

Co uczynili chrześcijanie i ich Kościoły po osta
tniej katastrofie? Jak zareagowali na wydarze
nia, na zburzenie starych ustrojów, hegemonii 
tak zwanych narodów chrześcijańskich, na 
zwycięskie posuwanie się naprzód narodów 
socjalistycznych? Jak rozstrzygnęły problem, iż 
właśnie one były odpowiedzialne za katastrofę, 
która spustoszyła świat? W jaki sposób prze
zwyciężały pokusę usprawiedliwienia siebie i 
własnego usatysfakcjonowania? Co uczyniły, by 
dotknąć głębi ludzkiej egzystencji i szukać miej
sca, gdzie mogłyby się razem spotkać i dyskuto
wać ludy Wschodu i Zachodu, z tak zwanych 
obszarów cywilizacji chrześcijańskiej i nie
chrześcijańskiej, grupy wierzących i niewierzą
cych? W jaki sposób występowały przeciw 
atmosferze pogardy i uprzedzeń, nieufności i 
nienawiści? Nie idzie o zbudowanie nowego, 
trzeciego lub czwartego frontu. Chodzi raczej o 
to, aby ze wszystkimi istniejącymi frontami, ze 
wszystkimi społeczno-politycznymi systemami 
i cywilizacjami ludzkości mogły znaleźć się tam, 
gdzie ich odnalazł i nieustannie szuka Jezus z 
Nazaretu, Syn Człowieczy i Syn Boży, Ukrzy
żowany i Zmartwychwstały. Z przerażeniem 
obserwujemy, że Kościoły zapominają o właści
wej treści Ewangelii lub ją źle rozumieją, że 
przez skostniałe prawa i tradycje, przez mora- 
lizujące posunięcia, przez postawę zadowolenia 
z siebie rugują poselstwo o upamiętaniu i prze
baczeniu, o pojednaniu i bezinteresownej 
miłości. Tym należy tłumaczyć ich słabość i 
strach, brak zrozumienia człowieka, brak cier
pliwości i rzeczywistej, historycznej perspe
ktywy. Wiedzą mało o otchłani własnej winy 
i o szerokich horyzontach Królestwa Jezusa 
Chrystusa. Nic nie wiedzą o tym, że jeśli pójdą 
na dno, to stanie się to przez ich własną niewia
rę, a nie przez zło tak zwanych ateistów. Zapo
mnieli, że istnieje dla nich tylko jedna droga 
prowadząca do odnowy, mianowicie: naśladowa
nie Jezusa Chrystusa w posłuszeństwie i 
solidarności z bezradnymi, grzesznymi i woła
jącymi o pomoc ludźmi, bez względu na to, czy 
żyją oni na Wschodzie, czy na Zachodzie, czy 
wśród tak zwanych chrześcijan, czy tak zwa
nych pogan. Trzeba rzeczywiście dostrzec ot
chłań własnej winy i bezradności i przeżyć ją, 
aby odważyć się na dokonanie skoku przez mur. 
,,Pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Naj
więcej więc chlubić się będę słabościami, aby 
zamieszkała we mnie moc Chrystusa” (II Kor. 
12:9).
Kościoły, w sytuacji, w jakiej się znajdują obe
cnie, nie są w stanie rozwiązać brzemiennych 
problemów okresu powojennego i wstrząsów 
dzisiejszego świata. Przekrój świata chrześcijań
skiego wszędzie wygląda podobnie. Nie żyje on

z cudu łaski i obecności Zmartwychwstałego. 
Żyje raczej tradycją, własnymi regułami okre
ślającymi, co jest prawdziwe, a co fałszywe, co 
dobre, a co złe, co dozwolone, a co niedozwolone. 
Izoluje się od świata. Wznosi słupy graniczne i 
jest gotów tworzyć fortyfikacje broniące jego 
własnych praw i dóbr. Przy tym wzrasta stale 
liczba tych, którzy w sprawach wiary wykazują 
obojętność, dla których Kościół jest ciałem ob
cym, którzy Kościół i jego wiarę uważają za 
niebezpiecznego wroga postępu, prawdziwej 
wolności i sprawiedliwości.
... Przed nami wyłania się dręczące pytanie: czy 
dzisiejsze chrześcijaństwo jest w ogóle w stanie 
zrozumieć sens i głębię obecnych przełomów, 
sięgających daleko poza zagadnienia dotyczące 
społeczno-politycznego i międzynarodowego 
ładu? Chrześcijanin i społeczność kościelna 
mają, jak mi się wydaje, jakiś przeciętny kształt, 
wszędzie stanowią podobną strukturę. W ciągu 
stuleci wytworzył się określony typ chrześcijań
skiej mentalności. Niezależnie od różnic narodo
wościowych, geograficznych i historycznych 
społeczności kościelne i ich członkowie tkwią 
głęboko w drobnomieszczańskim usprawiedli
wiającym siebie stylu życia i światopoglądzie. 
Trzeba stale się pytać: dlaczego tak się dzieje? 
Bez względu na to, czy mamy do czynienia z 
kręgami kościelnymi ortodoksyjnymi, czy libe
ralnymi, zamkniętymi konfesyjnie, czy bardziej 
ekumenicznymi, wszędzie spotykamy się z tym 
samym niebezpieczeństwem albo zagadnieniem: 
zamykaniem oczu na przemiany w świecie, od
suwaniem od siebie winy i odpowiedzialności za 
przepaście dzielące ludzi, za nieszczęścia i zni
szczenie, i czynieniem za to odpowiedzialnym 
nieszczęsnego ,,świata” . Przeciętny chrześcija
nin, który wraz z Ukrzyżowanym nie staje w 
czeluściach piekła, śmierci i przekleństwa, mało 
wie o majestatycznej wolności w pokucie i skru
sze, nie rozumie nowego początku w cudzie 
zmartwychwstania. Jeśli ktoś nie odczuje pło
mieni piekła własnej winy i odpowiedzialności, 
ten nie zrozumie też bliźniego w jego biedzie i 
poniżeniu. Przeciętny chrześcijanin żyje dzi
siaj bardziej nastrojami niż wyrazistą wiarą. 
Jest wewnętrznie skostniały, opanowany przez 
bezmyślne, moralistyczne sądy. Uważa swe nor
my za samo przez się zrozumiałe i bardzo powoli 
i leniwie, trwożliwie, nieraz tchórzliwie otwiera 
się dla nowych, brzemiennych w skutki wyda
rzeń. Nieraz oczekiwaliśmy od tak zwanych 
młodych Kościołów Azji, Afryki i Ameryki Ła
cińskiej decydującego słowa, jakiegoś nowego 
posunięcia. Nie wyrzekliśmy się i teraz tej na
dziei, ale na podstawie doświadczenia ostatnich 
lat nie mamy już złudzeń. Również te Kościoły 
znamionuje cecha chrześcijaństwa konstantyń-
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skiego, również ich teolodzy i laicy obawiają się, 
żywią niepewność i nieufność co do przyszłości, 
podobnie jak ich europejscy i amerykańscy 
nauczyciele i wychowawcy. Są przygotowani co 
najwyżej do wyzwolenia narodowego na wzór 
narodowych europejsko-amerykańskich sza
blonów. Nie mają jednakże odwagi uchwycić 
głębszego sensu obecnych przemian i sięgnąć 
po wolność Ewangelii. Tradycje, przestarzały 
styl życia, małe lub duże faryzejstwo obciążają 
nas i przeszkadzają swobodnemu, odważnemu 
skokowi przez mur. Pomiędzy wschodnimi, za
chodnimi i tak zwanymi młodymi Kościołami w 
byłych lub dotąd jeszcze kolonialnych krajach 
nie ma zasadniczej różnicy. Chrześcijaństwo w 
całym świecie odrestaurowuje się w pozytyw
nym lub wątpliwym sensie tego słowa.
...Jestem daleki od tego, by nie doceniać pionier
skiego znaczenia dogmatyki kościelnej Karola 
Bartha, by ją ignorować. Wiele zawdzięczamy 
temu dziełu i nigdy nie zapomnimy orientować 
na nie naszych myśli i działania. Niemniej je
dnak musimy się zawsze zwracać do początków 
teologii Karola Bartha, by zrozumieć dynami
czny motyw jego dogmatyki, by ją przetrawić 
i dostosować do obecnej sytuacji. Czy Karola 
Bartha mamy zaliczyć do klasyków kościelnej 
i teologicznej epoki począwszy od Atanazego 
i Augustyna, poprzez średniowiecze i reforma
torów aż do Kościoła obu wojen światowych, 
czy też uważać go za pioniera nowej epoki teo
logii? Można by uważać to pytanie za niepotrze
bne i z punktu widzenia teologicznego za nie
usprawiedliwione. Myślę o teologach, którzy 
tak dobrze się czuli na poszerzonych i wydźwi- 
gniętych na wyżyny przez ,,Dogmatykę koście
lną” obszarach. Byli oni szczęśliwi, że udało im

się wyzwolić z ciasnoty ortodoksji i konfesjona- 
lizmu i obalić jałowość i nudę współczesnego 
liberalizmu. Ale zamknęli się w tym nowo zdo
bytym obszarze, nie potrafią dokonać skoku 
przez mur. Grozi im wielkie niebezpieczeństwo 
i pokusa, czują się bezpiecznie i pewnie w ow
czarni Karola Bartha, a jednocześnie zamykają 
szczelnie drzwi i okna. Nie wolno nam zapo
mnieć o innej możliwości. Dla warsztatu jego 
teologii trzeba zapewnić świeży powiew, pojmo
wać Kościół jako communio viatorum, przeżyć 
Izajasza 40:31, aby móc ulecieć na skrzydłach 
jak orły, które lecą bez znużenia.
... Sytuacja jest mroczna, ale mimo to obiecu
jąca. Czy słyszysz ,,za wichrem burzowym, 
trzęsieniem ziemi i ogniem” głos łagodny i 
cichy? Czyż nie przemawia do nas Bóg wszech
świata, przyjaciel uciskanych, sierot, wdów, 
poniżonych i głodnych, czyż nie przemawia, 
czyż nie domaga się odpowiedzi? Czyż nie działa 
jako Sąd i Łaska, jako Autorytet i Wolność, jako 
Gniew i niepojęta Miłość? Czyż tu, wśród nie
wypowiedzianej grozy i cierpienia nie zaczyna
my dopiero rozumieć prawdy i rzeczywistości 
Tego, kogo świat uważał za ,,chłostanego przez 
Boga i zdeptanego, w którym nie było wdzięku, 
aby na Niego patrzeć? ,,On, Ukrzyżowany, zna 
bramy piekła. On był mężem boleści. On prze
szedł przez dolinę cienia śmierci, w towarzy
stwie grzeszników. „Grób Mu wyznaczono 
pomiędzy bezbożnymi, i w śmierci swej był (na 
równi) z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrzą
dził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie 
postało” . On jest naszym towarzyszem w śmier
ci. On jest Panem Zmartwychwstania. Z Nim 
możemy przekroczyć wszelkie zapory (Psalm 
18:30).

Fragmenty książki Śmierć i zmartwychwstanie’“.

„NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO...
W NIM BYŁO ŻYCIE,
A ŻYCIE BYŁO ŚWIATŁOŚCIĄ LUDZI"

Jan 1:1.3

DOBRYCH, PEŁNYCH ŚWIATŁA, 
RADOŚCI I POKOJU 

ŚWIAT NARODZENIA PAŃSKIEGO 
ŻYCZY CZYTELNIKOM, 

PRZYJACIOŁOM I SYMPATYKOM
Redakcja



III STUDIUM BI

Ż y ć  w o l n y m

(Rzym. 8)

W P R O W A D Z E N I E
Zwierzęta, zgodnie z praw em  n atu 
ry, żyją wolne. Ale człowiek, jak  
wskazuje nasze doświadczenie, jest 
„innym zwierzęciem ”. Rodzi się jako 
istota nie całkiem jeszcze ukształto
w ana i dopiero s t a j e  się człowie
kiem. Proces ten nie przebiega w 
drodze stopniowej ewolucji — jak  w 
przypadku żołędzia w yrastającego 
w dąb, czy lw iątka przem ieniającego 
się w dorosłe zwierzę. Tu następuje 
coś osobliwego. Sami stwierdzam y, 
że zachowujemy się nie jak  istoty 
ludzkie, ale jak  zwierzęta (co wcale 
zwierzętom zaszczytu nie przynosi) 
czy bogowie lub demony. Kiedy P a 
weł myśli o człowieku w odniesie
niu do Boga, dostrzega pojm anego 
niewolnika, którego praw dziwe ży
cie zaczyna się dopiero wówczas, gdy 
znajduje on wolność i zaczyna żyć 
jak  człowiek wolny. Pisze o tym  
Paw eł w swym liście do zboru w 
Rzymie. Było to konieczne, gdyż 
z Rzymu właśnie zaplanował uczy
nić swą nową bazę do pracy na za
chodnich terenach śródziem nom or
skich, założywszy już wiele zborów 
na terenach obecnej Turcji i Grecji. 
Zbór w Rzymie założony został przez 
kogo innego i Paw eł pragnie, aby 
go tam  poznano. Zwykłą prak tyką 
w takich okolicznościach było w y
syłanie listów polecających, ale n,ie 
było to w stylu Paw ła (por. II Kor. 
3:1-3). On pragnie, by świadczyło
0 nim jego poselstwo, sform ułowane 
niekiedy dość śmiało (Rzym. 15:15). 
W r.15, w wierszach 17-29, Paw eł 
w zm iankuje o swych planach. Ko
lekta (zbiórka pieniężna), jaką  prze
prowadza (w.26) i k tórą pragnie o- 
sobiście zawieźć do Jerozolimy, mo
że mieć znaczenie specjalne. F undu
sze zebrane wśród Galatów  (Gal.2:10), 
K oryntian (I K or.16:1-4, II Kor.8:9)
1 innych poganochrześcijańskich 
zborów, były czymś w rodzaju p ie r
wszej zapowiedzi o wypełnieniu 
obietnicy, że Bóg zgromadzi wszy

B U J N E

stkie narody do Jerozolimy, aby tam  
Go czciły (Iz.60). Zgrom adzenie ke
nijskie może również dla nas mieć 
znaczenie symbolu tej końcowej 
pielgrzym ki narodów.
Ów kulm inacyjny mom ent przypom i
na nam  o długim pochodzie rodza
ju  ludzkiego do przygotowanej przez 
Boga wolności. Już w S tarym  Tes
tam encie widzieliśmy zarys Bożych 
planów w dążeniu do wolności i bę
dzie można go stale śledzić w ludz
kim doświadczeniu.
Sposób m yślenia Paw ła ojtych sp ra
wach jest dla nas trudny  do zro
zum ienia nie tylko dlatego, że nosi 
znam iona tam tych czasów, ale także 
dla innych powodów. Kościołowi 
zawsze zagrażało niebezpieczeństwo 
posądzenia o polityczną wyw roto- 
wość i dlatego większość przekazy
wanych przez chrześcijan wiadom o
ści była zaszyfrowana, np. w postaci 
rysunków  (np. ryba), popularnych 
wśród chrześcijan, oraz w symbolice 
S tarego Testam entu. Jedynym  więc 
sposobem w yjaśnienia myśli Pawła, 
zaw artych w Rzym.8, jest odczytanie 
ich w kontekście doświadczeń opi
sanych w S tarym  Testamencie, k tó
reśmy już rozważali. To jest ten sam 
Bóg i te same plany wyzwolenia! 
Doświadczenia Izraela można rozpa
tryw ać co najm niej pod kątem  w i
dzenia 3 etapów, i tak się właśnie 
dzieje w rozdziale 8.
1. Niewola. Bóg wzywa Mojżesza. 
W yzwolenie ludu do życia w Ziemi 
Obiecanej.
Porów najm y teraz w. 1-17: byliśmy 
w niewoli, lecz C hrystus nas wyzwo
lił. Ochrzczeni .w Duchu, żyjemy w 
wolności jako synowie (dzieci) i dzie
dzice Boży.
2. Izrael żyje jako wolny, suw eren
ny naród, zagrożony dookoła obcymi 
i wrogimi siłami.
Porów najm y wiersze 18-30: nasza 
pozycja jako chrześcijan nie jest 
jeszcze ostateczna i nasze synostwo 
dopiero ma się wypełnić. I jakko l

wiek mamy swoje problemy, mamy 
też wspomożyciela w Duchu Świę
tym.
3. N ielojalność ludu i upadek Je ro 
zolimy, pomimo wszystkich ostrzeżeń 
proroków. Służba w św iątyni ustaje , 
choć pewnego dnia Bóg dokona od
nowy.
Zestawmy z tym  wiersze 31-39: 
groźne moce mogłyby pozbawić nas 
dziedzictwa, ale miłość Boża jest sil
niejsza od nich, więc nie cierpim y 
z powodu odłączenia od Boga, a n a 
sza służba trw a nadal, pomimo 
wszelkich prób jej przerw ania, i ży
jem y jako ludzie wolni.
Zastanówm y się nad tym modelem 
wyzwolenia.

I. N I E W O L A  P O Z A  N A M I  

(Rzym.8:l-17)
Co to znaczy, że jesteśm y niewol
nikami? Zastanówm y się wspólnie, 
jakiego rodzaju jest nasza niewola, 
jacy władcy nad nam i panują. P a 
weł identyfikuje trzech z nich jako 
tyranów, wrogów ludzkości. Ich 
imiona to: Śmierć, Grzech i Prawo. 
Paw eł wymienia ich szczegółowe 
cechy (Śmierć — r.5, Grzech — r.6, 
Prawo — r.7), aby ułatw ić nam  roz
poznanie. Jak  mamy rozumieć jego 
myśl?
Pomyślmy o drzewie w yrw anym  
z gleby,
o stosunkach ludzkich tak zatrutych, 
że trucizna zakaża atm osferę, od k tó
rej zależy życie,
o śm iertelnym  ciele (8:11) bez żad
nej przyszłości poza grobem, i o gro
bie Jezusa, ale jeszcze nie pustym! 
Zbierzmy to razem i nazw ijm y Śm ie
rcią.
Co jeszcze moglibyśmy tu dodać? 
Pomyślmy o ludziach, którzy uci
skają innych, odm awiając im p ra 
wa do człowieczeństwa, 

o małpiej dumie i samozadowoleniu, 
o służalczości,
o życiu przeżytym wyłącznie po to,
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by zaspokoić apetyty (jak gdybyśmy 
się niczym nie różnili od zwierząt 
— Paw eł określa to m ianem  „ciała”, 
np. w 8:3, lub „niższą n a tu rą”), albo 
po to, by w sposób bezwzględny p a
nować nad innym i (jak byśmy byli 
bogami),

0 wszystkim, co kala ludzką godność
1 autentyczną miłość.

Zbierzmy to razem  i nazwijm y 
Grzechem. *

nież do modlitwy („Abba!” — w.26- 
-28), w której wyzwoleni ludzie 
uzyskują przywilej uczestniczenia w 
dziełach Bożych. Zastanówm y się 
nad ideą wspólnej modlitwy. Nasza 
solidarność z Wyzwolicielem, C hry
stusem, naszym współdziedzicem 
(w.17), nie oznacza jednak, że nagle 
ustaną nasze cierpienia. Żyć wolnym 
— to mieć udział w Jego cierpieniu! 
W jak i sposób?

My także bolejemy, oczekując, że 
Bóg odkupi nasza ciała (w.23). Bę
dzie to wyzwolenie c i a ł a  a nie 
z c i a ł a .  W słowie tym  zaw iera się 
wszystko, co człowiek czyni za po
mocą swego ciała, a więc i gesty, 
i słowa, i czyny, i ku ltura. I to jest 
w łaśnie „ciało śm ierci” (por.7:24), 
które ma być wyzwolone, tak  ja k  to 
jest t a  z i e m i a ,  k tóra ma zostać 
odnowiona.
A ponieważ wypełnienie jest jesz
cze spraw ą przyszłości, właściwym 
słowem jest „nadzieja” (w.24-25). 
Nasza wolność i synostwo jaw ią się 
nam  jako nadzieja, ale nie w sensie 
przeciw ieństwa beznadziejności o- 
becnego stanu rzeczy, ale jako prze
ciwieństwo chwały, k tóra ma dopie
ro nadejść. Wszystko, co Duch czyni 
dla nas, jest dopiero zaczątkiem, 
przedsm akiem  spełnienia (w.23). To, 
co Duch może uczynić dla nas t e- 
r a z — to pomóc nam  w  ufnej mo
dlitw ie (w.26-28), podczas gdy Bóg 
w ykonuje swoje plany.
Długi m arsz ludu Bożego prowadzi 
do chwały. W innym  miejscu 
(II Kor.3:7-18) Paw eł pisze o chw a
le, która towarzyszyła starem u przy
mierzu, i przeciw staw ia ją  nowemu 
przym ierzu w Duchu — „gdzie Duch 
Pański, tam  wolność”. K reśli też 
bezpośredni związek między chw a
łą przem ienienia Chrystusa (Mk9), 
a chwałą, jaką my będziemy odbijać, 
gdy zostaniemy przem ienieni (por. 
Rzym.8:29). Co to znaczy dla nas — 
grup i jednostek — „stać się podo
bnym  do obrazu Syna Jego” 
(w.29) ?

III. B Ó G  Z N A M I  

(Rzym. 8:31-39)

Wiersze te nie w ym agają kom enta
rza. Najlepszą ich ilustracją jest 
muzyka (np. Bacha) jako oddaw a
nie chwały Bogu.
Jerozolima, gdzie koncentrow ał się 
cały ku lt św iątynny, zamilkła od VI 
w. przed Chr. Lud, na wygnaniu, py
tał — jak  można śpiewać o Syjonie 
w obcej ziemi?
Czy wygnanie to było koniecznością? 
Prorocy mówili, że stało się tak d la
tego, że nie zważano na Boże ostrze
żenia. Teraz Paw eł mówi, że odnie
śliśmy zwycięstwo nad tymi wszy
stkim i siłami, których moglibyśmy 
się obawiać, że oddzielą nas od Bo
ga. Nasza służba nie będzie m usiała 
być przerw ana!
Paw eł z własnego doświadczenia wie, 
co to są za siły (por. II Kor. 11:23-33), 
ale wie też, że Bóg jest po jego stro 
nie (Rzym.8:31). Słowa te w naszych

Co jeszcze moglibyśmy tu dodać? 
Pomyślmy wreszcie o wszystkich 
przykazaniach — dotyczących służ
by i sprawiedliwości społecznej, tego, 
co powinniśm y robić i czego nie po
w inniśm y — które powodują, że 
człowiek m oralny jest zawsze siebie 
niepew ny: — Czy już przekroczyłem 
zakazane granice? Czy spłaciłem dłu
gi wobec Boga i człowieka? Jak  
mam oczyścić swoje myśli?

Zbierzmy to razem  i nazwijm y P ra 
wem.

Co jeszcze moglibyśmy tu dodać?
A teraz pomówmy o niewoli. P rze
czytajm y w iersze 1-13 i zidentyfi
kujm y tych nieobcych nam  już 
wrogów. Przeczytajm y tekst pono
wnie i wybierzm y te wypowiedzi, 
które mówią o naszym wyzwoleniu. 
W jak i sposób się ono dokonało?

Bóg czyni nas wolnymi (w.2), więc 
pewno z tego powodu jesteśm y n ie
ustannym i dłużnikam i Boga. Ale P a 
weł tak  nie tw ierdzi. Nasze wyzwo
lenie nie polega na popadnięciu z 
jednej tw ardej zależności w drugą 
— spod panow ania właścicieli n ie
wolników, pod nowe panow anie — 
Chrystusa. Tak zwani wyzwoliciele 
czerpią korzyści z długów, jakie 
w inni są im wyzwoleni. Natom iast 
Bóg — sam  ponosi wszelkie koszta 
naszego wyzwolenia (w.3). Więc... 
Przeczytajm y wiersz 15. Oto działa
nie Ducha Sw. — sam Bóg skutecz
nie w nas działa. Prześledźm y w 
wierszach 1-17, jakie jest to działa
nie.

S tajem y się synam i (dziećmi) i dzie
dzicami Bożymi, w ołającym i: Abba! 
Ojcze! (w.16-17). A ram ejskie słowo 
„Abba”, jak im  syn zwraca się do 
ojca, użyte przez Jezusa, funkcjonu
je  w  Kościele. Jest w tym  słowie 
i zażyłość, i zaufanie. Synostwo nie 
jest kw estią uczuć, ale legalnej po
zycji dojrzałego syna. Gal.3:26-4:7 f 
w yjaśnia to szczegółowo. Posługuje
my się term inem  ze zwykłego życia 
rodzinnego — co z tego wynika w 
odniesieniu do naszej służby w świę
cie i w Kościele? Odnosi się to rów 

II. P R Z E D  N A M I  
S Y N O S T W O  

(Rzym.8:18-30)

Nasz tekst rozpoczyna się i kończy 
podniośle. Nie usiłujm y więc w tych 
uwagach nadążyć za potężnym ła 
dunkiem  myśli zaw artych w  tekście. 
Wobec tak  wielkiej wzniosłości m u
simy postawić sobie pewne granice: 
będziemy więc po prostu szukać tu 
tylko tego, co składa się na symbol 
wyzwolenia, o którym  mówiliśmy 
we W prowadzeniu.
Paw eł w ydaje się mówić: Tak, je s
teśmy synami (dziećmi) i dziedzica
mi, ale jeszcze nie w pełni, bo w 
sprawie synostwa Bożego jeszcze 
wiele ma się objawić. I ta tajem nica 
ujaw ni się jako zamysł Boży doty
czący całego stworzenia (w.19).
Paw eł łączy myśl o naszym jeszcze 
nie dopełnionym synostwie z trad y 
cją żydowską, mówiącą o w ydarze
niach, jak ie stały się przyczyną ska
żenia św iata na początku dziejów 
(grzech Adama). Tymczasem zaś ca
łe stworzenie w jałow ym  biegu — 
z powodu grzechu Adama — drepce 
w miejscu. Dziś określam y to m ia
nem frustracji: coś się dzieje, ale 
jak i jest tego sens? W ydarzenia dzie
ją się i przem ijają, ale bez wido
cznego powodu. Zatrzym ajm y się 
nad tym  przez chwilę i pomyślmy, 
jaki jest nasz udział w tym, co mó
wi się dziś na tem at bezsensu wszy
stkiego. Ja k  moglibyśmy się usto
sunkować do tw ierdzenia, że całe 
życie jest absurdem , i że jedynie 
świadomość tego świadczy o naszej 
dojrzałości? K tóre wartości ludzkie
go życia — w św ietle problem ów 
teologicznych i ekonomicznych — 
powinna uw ypuklić Sekcja VI Zgro
madzenia?
Całe stworzenie — mówi Paw eł — 
oczekuje objawienia synów Bożych 
i własnego wyzwolenia z okowów 
śmierci, by dzielić wolność i chwałę 
dzieci Bożych. Pomyślmy o obecnej 
męce utrapionego św iata, do k tó re
go należymy. W jak i sposób m ogła
by się ona przem ienić w bóle poro
du, w których narodzi się nowa era?
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uszach brzm ią okropnie, gdyż w cza
sie wojen były w ykorzystyw ane 
przez różne narody i używane jako 
argum ent przez chrześcijan — prze
ciwko innym  chrześcijanom. Ich 
praw dziwe znaczenie bliższe jest 
sform ułow aniu pedagogów, którzy 
twierdzą, że dla dziecka ważne jest, 
by czuło, że nauczyciel jest „po jego 
stronie”.
Co w naszych czasach oznacza — być 
po stronie biednych, w społeczeń
stwie i w świecie?
Bóg, będąc po naszej stronie, zapew 
nia nam zwycięstwo (w.39). Pośród

tych, którzy w Ameryce Łacińskiej 
oczekują rewolucji, wym ieniane jest, 
jak  rytuał, pozdrowienie: „Aż do 
zwycięstwa! Zwyciężymy!” W tej 
ufności chrześcijanin na codzień sty
kający się ze śm iercią (w.36) ma 
w łasny sposób oddaw ania chwały 
Bogu, liturgię, k tórej nic na świecie 
nie jest w stanie przerw ać: „Pan 
zm artw ychw stał praw dziw ie!” (w.34). 
Pewnego razu trzech członków g ru 
py „black-pow er” wkroczyło do k a 
tedry, gdzie w łaśnie trw ało nabożeń
stwo w intencji pokoju, i zwięźle 
przedstaw iło swoje stanowisko. Nie

którzy uznali ten fak t za p rzerw a
nie nabożeństwa, a przecież można 
to było potraktow ać jako w ydarze
nie pomocne — nabożeństwo pow in
no odbywać się „w praw dzie”. W ie
my, że sam Bóg przeryw ał nabożeń
stwo (por.Amos 5:21-24). Praw dziw e 
nabożeństwo je st społecznością 
z Bogiem w p r a w d z i e  (por.nas- 
tępne studium  biblijne), z Bogiem, 
od którego nic nie jest w stanie nas 
oddzielić (w.35-39). Ten fragm ent 
listu Paw ła po trak tu jm y wyłącznie 
jako medytację.

O BIBLI I

Dwie księgi Królewskie

Wielki król Dawid dobiega 
swych dni. Salomon zostanie 
wyznaczony jego następcą, 
wstąpi na tron w Jerozolimie 
i obejmie pełne chwały dzie
dzictwo, którego, niestety, nie 
zachowa do końca w stanie nie
skazitelnym. Opis tej historii 
i wydarzeń, które nastąpią, 
znajdujemy w dwóch księgach 
Królewskich, stanowiących dal
szy ciąg ksiąg Samuela. Nie ma 
między nimi żadnej przerwy, a 
rozdzielenie czterech ksiąg jest 
sprawą drugorzędną — dzieje 
narodu wybranego ukazują się 
nam jako integralna całość.

Św i ą t y n ia  j e r o z o l im s k a

Pierwsza część (I Król. 1-11) 
jest poświęcona panowaniu Sa
lomona, którego głównym dzie
łem jest budowa świątyni wed
ług pragnienia jego ojca, Dawi
da. Po kilku fragmentach przed
stawiających sposób, w jaki Sa
lomon wstąpił na tron i po 
wschodniemu pozbył się swoich 
rywali, i po uwagach na temat 
zarządzania królestwem przez 
króla znanego ze swej mądrości

O dcinek  12

i sprawiedliwości (przypomnij
my sobie epizod z dwiema ko
bietami i wyrok Salomona, 
r. 3:16-28), w rozdziałach 5— 9 
znajdujemy szczegóły budowy 
świątyni i piękną modlitwę wy
powiedzianą przez króla podczas 
poświęcenia. Dwa następne roz
działy opisują chwałę i przepych 
królestwa. Pałac królewski był 
zdobiony złotem, złote były też 
naczynia, bo srebra w owych 
czasach nie ceniono (10:21). 
Wreszcie czytamy o upadku 
kraju, którego władca, właści
ciel wielkiego haremu, pozwala 
na przeniknięcie kultu pogańs
kiego w życie ludu i prowadzi 
do sytuacji, której konsekwenc
ją będzie rozpad królestwa. 
Każdy medal ma drugą stronę 
— w przypadku Salomona nie 
błyszczy ona już pod koniec je
go życia, a chwała jego ginie 
pod wpływem pogaństwa i ogól
nego zepsucia.

TRAGICZNY ROZŁAM

.Niemożliwe było utrzymanie 
królestwa osłabionego od we
wnątrz przez niezadowolenie, 
ucisk, coraz większe ciężary 
nakładane na ludność i przez 
pychę legalnego następcy Salo
mona, Roboama. Następuje 
rozłam (r. 12). Od tej pory 
lud Boży żyje podzielony na 
dwa królestwa: na północy Iz
rael z królem Jeroboamem, i na 
południu Juda z Roboamem. 
Treść zawarta między rozdzia
łem 12 I Królewskiej a 17 roz
działem II Królewskiej ukazuje 
wzloty i upadki obydwu kró
lestw niekiedy sprzymierzo
nych, niekiedy prowadzących ze 
sobą bratobójcze walki. Wśród 
królów trudno znaleźć wybit
niejszą postać, a najbardziej zna
ni, tacy jak Achab, Jehu, Hero- 
boam, Atalia i inni, nie wyróż
niają się znakomitymi cechami. 
Mimo wszystko z zainteresowa
niem czytamy żywe i urozmai
cone opisy wydarzeń. Przed na
szymi oczami rozpościera się pa
norama ludzkich wzlotów i u- 
padków. Zwróćmy uwagę na
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trzy sprawy, o których trzeba 
wiedzieć, aby zrozumieć myśl 
anonimowego autora tych ksiąg. 
Najpierw nasuwa się dosyć 
skomplikowana sprawa chrono
logii. Mamy oznaczony początek 
i okres panowania każdego kró
la, ale nie w odniesieniu do ja
kiejś stałej daty, tylko w odnie
sieniu do współczesnego mu 
króla bratniego kraju, na przyk
ład: „Achab, syn Omriego, objął 
władzę nad Izraelem w roku 
trzydziestym ósmym Asy, króla 
Judy, i królował Achab, syn 
Omriego, nad Izraelem w Sama
rii dwadzieścia dwa lata” (I 
Król. 16:29). Ten sposób ozna
czania sprawia nam nieco trud
ności. Autor opowiada o życiu 
królów jednego kraju w okresie 
panowania króla kraju sąsied
niego. Po śmierci tego drugiego 
autor opowiada o życiu jego 
następców w ciągu życia króla 
pierwszego kraju. W ten sposób 
nieustannie przechodzimy z jed
nego królestwa do drugiego, 
ciąg opowiadania nam się roz
rywa i wykazuje brak wewnęt
rznej logiki. Tę metodę tłuma
czy się chęcią równoległego 
przedstawienia historii obu 
państw — Judy i Izraela.
Drugą sprawą jest moralna i 
religijna ocena każdego króla, 
który ,,uczynił to, co słuszne” 
albo ,,to, co złe w oczach Jahwe” 
(por. II Król. 13:2.11. 14:3 itd.) 
Można rozróżnić trzy rodzaje 
królów: tych, którzy postępowa
li źle, tych, którzy postępowali 
słusznie, ale nie tak jak Dawid, 
oraz tych, którzy postępowali 
zupełnie tak jak Dawid. Miarą 
wartości i wierności każdego 
króla zawsze jest więc Dawid. 
Powiedzmy od razu, że więk
szość królów postępuje źle, a 
tylko dwaj są całkowicie wierni 
linii Dawida — Ezechiasz i Joz- 
jasz (II Król.18:3 i 22:2). Oni to 
zreformowali kult i oczyścili 
świątynię jerozolimską.
Ostatnia wreszcie, bardzo waż
na sprawa dotyczy miejsca zaj
mowanego przez wybitnych mę

żów Bożych, którzy przeciwsta
wiają się królom, jak prorok 
Eliasz (I Król. 17 —  21 i II Król. 
2) oraz prorok Elizeusz (II Król. 
2 — 8). Równolegle z królami 
zawsze występują prorocy, nie
którzy są mało nam znani (jak 
Natan, Gad, Szemejasz), inni zaś 
ukazują się nam w całym ma
jestacie mężów Bożych, nie co
fających się nawet przed groź
bą śmierci w imię głoszonej 
prawdy (jak Eliasz, Elizeusz, Je
remiasz itd.).

KONIEC KRÓLESTWA

Królestwo Izraela, ze stolicą w 
Samarii, upadło pod ciosami 
Asyryjeżyków (II Król. 17). Je
dynie królestwo Judy trzymało 
się jeszcze przez półtora stule
cia, zanim padło w roku 586 
przed Chr., zdobyte przez Babi- 
lończyków, którzy przesiedlili 
znaczniejszych obywateli i spa
lili miasto oraz świątynię. O 
końcu królestwa Judy i o ostat
nich królach czytamy w ostat
nich rozdziałach II księgi Kró
lewskiej (18-25). Mimo wysił
ków dobrych królów — Eze
chiasza i Jozjasza — inni okazy
wali słabość i ulegali kultowi 
pogańskiemu, co prowadziło do 
upadku, przedstawianego przez 
proroków jako sprawiedliwa ka

ra Boża nad niewiernym ludem. 
Jednakże aż do końca w pańs
twie Judy panowała dynastia 
Dawida, o wiele trwalsza niż w 
Izraelu. Czy nie jest rzeczą za
stanawiającą, że w królestwie 
północnym w ciągu około dwu
stu lat panowało dziewiętnastu 
władców, a w królestwie połud
niowym również dziewiętnastu, 
ale w ciągu trzystu pięćdziesię
ciu lat?

Historia królów — bardzo krót
ka w porównaniu z dynastiami 
egipskimi i asyrobabilońskimi 
— potwierdza prorocze słowa 
Samuela, który dostrzegł w idei 
królestwa zgubną pokusę pro
wadzącą lud do zapomnienia o 
Bogu, jedynym królu Izraela. 
Tym niemniej królestwo rów
nież miało swój religijny cha
rakter, ponieważ każdy król o- 
trzymał namaszczenie w imie
niu Boga. Zapowiadany przez 
proroków Mesjasz najczęściej 
był przedstawiany jako idealny 
król, potomek Dawida, a zakoń
czenie dziejów świata — jako 
Królestwo Boże.

Tłum. B.Tr.

F rank M i c h a e l i :  „ 39 livres en 
un seul”.

O F I A R Y  N A  W Y D A W N IC T W O

Wacław Gojżewski — zł 25; N.N. — Praha — zł 400; Janina Mu
szyńska — zł 100; Kazimiera Młodzianowska — zł 50.
Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Przypominamy, 
że ofiary na Wydawnictwo Jednota można przekazywać na kon
to: P K O  V I I I  O M , W arszaw a  n r 153-14-920651 bądź przesyłać 
przekazem pieniężnym pod adresem: A d m in is tra c ja  m iesięczn ika  
„Jednota” , al. Św ierczew skiego  76a, 00-145 W arszaw 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 Z A G R A N I C Y
■ W drugiej połowie września br. 
obradowało w Engelbergu (Szwaj
caria) VII Zgrom adzenie Ogólne 
K onferencji Kościołów Europejskich 
(KKE), organizacji zrzeszającej po
nad 100 Kościołów protestanckich, 
praw osławnych i starokatolickich 
naszego kontynentu. Główny refera t 
na tem at: „Jedność w Chrystusie 
i pokój dla św iata” wygłosił ks.bp 
Helm ut Hild — zwierzchnik Ew an
gelickiego Kościoła Krajowego 
H esji-N assau i wiceprzewodniczący 
Rady Kościołów Ewangelickich w 
RFN. Mówca wezwał Kościoły euro
pejskie do podjęcia realnych kroków 
na drodze do jedności i pokoju. Pod
kreślił, że Kościoły winny zajmować 
zdecydowane stanowisko wobec za
grożenia pokoju, lekceważenia życia 
ludzkiego i gwałcenia praw  człowie
ka. Sekretarz generalny Światowej 
Rady Kościołów, dr Filip Potter, 
stw ierdził w swoim przemówieniu, 
że KKE może wnieść konkretny 
wkład do dialogu ekumenicznego, np. 
przez pomoc w likw idacji przeci
w ieństw  istniejących między Półno
cą a Południem  naszego globu. O bra
dy zakończyły się uchw aleniem  „Po
selstw a”, w którym  podkreślono 
współodpowiedzialność Kościołów 
europejskich za pokój i potrzebę 
widzialnej jedności kościelnej. W 
różnych rezolucjach uczestnicy w y
razili ubolewanie z powodu sy tua
cji w Irlandii Płn. i na Cyprze i wez
wali do kontynuow ania pomocy dla 
tych krajów . Stwierdzono też, że 
główne cele K onferencji Bezpieczeń
stwa i W spółpracy w Europie „są 
zgodne z celami św iadectwa i służby 
Kościołów w świecie”. Nowym p re
zydentem KKE wybrano dr. Andre 
Appela, b .sekretarza generalnego 
Światowej Federacji L uterańskiej. 
W skład K om itetu Doradczego 
wszedł m. in. przedstaw iciel Polski, 
ks.Adam Kuczma z Kościoła Meto- 
dystycznego. Poza nim Kościoły pol
skie reprezentow ali w Engelbergu: 
ks.prof. dr Jerzy K linger (praw.), 
ks.Janusz Narzyński (lut.), ks.Zdzi
sław Paw lik (bapt.) i ks.Mieczysław

Kwiecień (Zjedn.). Postanowiono, że 
następne, V III Zgrom adzenie Ogól
ne odbędzie się w pierwszej poło
wie 1978 r. Miejsce obrad ustali się 
w term inie późniejszym.
■ We wrześniu br. obradowała w 
Louvain (Belgia) II Światowa Kon
ferencja Religii na rzecz Pokoju. 
Przybyło 177 przedstaw icieli 30 re- 
ligii, aby wspólnie rozważyć m. in. 
takie problem y, jak : rozbrojenie, po
lityka rozwojowa, (wyzwolenie, p ra 
wa człowieka, eksplozja ludnościo
wa, ochrona środowiska człowieka. 
Uczestnikam i byli świeccy i ducho
wni. Niem al 50% delegatów było 
chrześcijanam i. Dużą większością 
głosów przedstaw iciele wspólnot re 
ligijnych uchw alili „D eklarację 
z Louvain”. Wzywa ona do rezygna
cji z posiadania broni atomoiwej, w y
m ienia problem y zagrażające poko
jowi w świecie (ucisk, wyzysk, n ie
spraw iedliw y podział dóbr doczes
nych, ograniczenie praw  człowieka), 
zachęca uciskane narody do wyzwa
lania się spod systemów przemocy. 
Z Polski w obradach uczestniczyli: 
Krzysztof B ednarczyk z Polskiego 
Kościoła Chrześcijan Baptystów, 
red.Jacek W ejroch z „Więzi” i red. 
Jerzy  Turowicz z „Tygodnika Pow 
szechnego”. Ten ostatni wchodzi w 
skład Stałego K om itetu Światowej 
K onferencji Religii na rzecz Pokoju.
■ W połowie w rześnia br. obrado
wał w Kordobie (Hiszpania) I Mię
dzynarodowy Kongres Chrześcijań- 
sko-M uzułm ański, w którym  wzięło 
udział ponad 100 osób. Obecny był 
przedstaw iciel Światowej Rady Ko
ściołów oraz w atykańskiego S ekre
ta ria tu  do Spraw  Jedności Chrześ
cijan. Omówiono następujące tem a
ty: chrześcijaństw o jako religia
z punk tu  w idzenia m uzułm ańskiego 
i islam  jako religia z punktu w idze
nia chrześcijańskiego, związki po
między ekspansją polityczną a reli- 
gią, kryzys wiary, doświadczenia 
m uzułm ańskie i chrześcijańskie do
tyczące wychowania w wierze, kon
kretne dziedziny współpracy chrześ
cijan z m uzułm anam i. Postanowiono 
kontynuow ać i rozszerzać naw iąza

ne kontakty. Dla ułatw ienia tego 
zadania ma być powołany stały  ko
mitet.
■ Europejski K om itet św iatow ego 
Aliansu Reformowanego, na posie
dzeniu w dniach 13-16 września br. 
we F rankfurcie n.M., zajął się p ro
blemem praw  człowieka. O pracow a
no szereg zagadnień pod rozwagę 
Kościołów członkowskich ŚAR 
i Światowej Rady Kościołów. Usto
sunkow ano się do głównego tem atu 
przyszłego Zgrom adzenia Ogólnego 
1977 r . : „Chwała Boga i przyszłość 
człowieka”. Stwierdzono, że tem at 
ten skłania do refleksji nad prze
szłością Kościołów reform owanych, 
ale dotyczy również teraźniejszości 
i przyszłości. Innym  tem atem  posie
dzenia było uznanie urzędów koś
cielnych w obrębie Kościołów refo r
mowanych w Europie. W rezolucji 
wezwano Kościoły członkowskie, by 
problem owi tem u poświęciły „nale
żytą uw agę”. K om itet Europejski, w 
skład którego wchodzi 20 członków 
z 16 krajów , zajm ie się ponownie 
wspom nianym i problem em i na po
siedzeniu w 1976 r.
■ Delegacja Związku Reform ow a
nego w RFN, pod przewodnictwem  
m oderatora, prof. dr. H. H. Essera, 
przebywała pod koniec września br., 
w Rum unii, gdzie wizytowała tam 
tejszy Kościół reform owany. Dele
gacja Kościoła Reformowanego R u
munii, liczącego milion członków, 
przebywała w 1972 r. w RFN, gdzie 
uczestniczyła w obradach Zgrom a
dzenia Generalnego Związku Refor
mowanego w H am burgu, a n as tęp 
nie odwiedziła Kościoły i zbory re 
formowane.
■ Po decyzji K om itetu Naczelnego 
ŚRK odwołującej najbliższe Zgro
madzenia Ogólne z D żakarty (Indo
nezja), jako pierwszy z m uzułm ań
skich dostojników wypowiedział się 
pozytywnie na tem at przyszłości d ia
logu chrześcijańsko-islam skiego Sa- 
yyid Khan, sekretarz generalny Is
lamskiego Kongresu Światowego. W e
dług jego słów, zadaniem  wszystkich 
muzułmanów jest budow anie „pomo
stów porozum ienia i zrozum ienia” z 
Kościołami chrześcijańskim i. Z astę
pca dyrektora G rupy Roboczej do 
Spraw  Dialogu z Przedstaw icielam i 
Religii ŚRK, dr J.B.Taylor, oświad-

Uprzejmie przypominamy o odnowieniu 
prenumeraty „ J e d n o t y “ na rok 1975



czył przedstawicielom  organu p ra 
sowego Islam skiego K ongresu Św ia
towego, „The Muslim W orld”, że 
jest przekonany, iż zastrzeżenia wo
bec planowanego spotkania w Dża
karcie polegały na nieporozum ieniu. 
„Pragnęliśm y uniknąć niezam ierzo
nego zranienia uczuć m uzułm anów ” 
— powiedział Taylor. „Mam nadzie
ję, że zostanie to uznane za oznakę 
tego, jak  poważnie trak tu jem y  n a
sze zadanie ustanaw iania lepszych 
stosunków z naszymi m uzułm ański
mi sąsiadam i”.
■ Nowym anglikańskim  arcybisku
pem Y orku został dotychczasowy b i
skup Liverpoolu, S tu art Y arw orth  
Blanch (1.56). Tym samym jest on 
następcą dr. Donalda Coggana, k tó
ry w listopadzie br. objął urząd 
arcybiskupa C anterbury  i honoro
wego zwierzchnika^ A nglikańskiej 
W spólnoty Kościołów. Nowy arcybi
skup Y orku reprezentuje ew angeli
czne skrzydło w swoim Kościele 
i uchodzi za wybitnego znawcę S ta 
rego Testam entu.
■ Teolog reform owany, prof. H en- 
drik Berkhof, o tw ierając II Ekum e
niczną K onferencję Kościołów Ho
landii w Utrechcie, stw ierdził, że w 
dziedzinie ekum enicznego zbliżenia 
Kościołów w tym k ra ju  daje się zau
ważyć całkowity zastój, a może n a
wet regres. Zdaniem  Berkhofa, k tó
ry od początku br. jest przew odni
czącym Rady Kościołów w Holandii, 
ruch ekumeniczny, popierany po
czątkowo także przez kierow nictw a 
Kościołów, spowodował w ostatnich 
latach napięcia i sprzeciwy. Z oba
wy przed u tra tą  w łasnej tożsamości 
wyznaniowej odsunięto na plan 
dalszy dążenia do zrealizowania 
idei jednego Kościoła chrześcijań
skiego.

Z K R A J U
■ W dniach od 23-26 września br., 
na zaproszenia Polskiego Oddziału 
Brytyjskiego i Zagranicznego Tow a
rzystwa Biblijnego, obradował w 
W arszawie K om itet Wykonawczy 
Zjednoczonych Tow arzystw  B iblij
nych. Było to pierwsze posiedzenie 
tego kom itetu w k raju  socjalisty
cznym.

Przedm iotem  obrad były spraw y tłu 
maczeń, d ruku  i rozpowszechniania 
Pism a Świętego na całym świecie. 
Zatwierdzono budżet św iatowy w 
wysokości 10,9 milionów dolarów. Z 
tego budżetu ZTB zamierza w 1975 r. 
przeznaczyć na koszty tłumaczeń, 
d ruku i rozpowszechniania w: A fry
ce — 24,4%, w Azji i w krajach  s tre 
fy Pacyfiku — 24,3%, w obu Ame
rykach — 23,4% i w Europie — 11,5%. 
Pozostałe 16,6% zostanie zużyte na 
sfinansowanie 342 projektów  tłum a
czeniowych. W nowym budżecie po
nad 1 milion dolarów przeznacza się 
na druk Pism a św. w ram ach pro
gram u zwalczania analfabetyzm u na 
świecie. In icjatyw a ta łączy się ści
śle z pracam i prowadzonym i w tym 
zakresie przez UNESCO.
W toku obrad członkowie K om itetu 
W ykonawczego zwrócili uwagę, że 
Tow arzystwa B iblijne na całym 
świecie zm agają się z szybkim wzro
stem  cen papieru, w zrastającym i ko
sztam i druku i transportu  oraz ten 
dencjam i inflacyjnym i. Ponadto Ko
m itet rozważył stosunek Światow e
go Związku Tow arzystw  Biblijnych 
do Światowej Rady Kościołów, do 
Kościoła rzym skokatolickiego, a tak 
że rozpatrzył w yniki Światowego 
K ongresu Ewangelizacyjnego w Lo
zannie (lipiec 1974).
W czasie swego pobytu w Polsce 
członkowie K om itetu W ykonawcze
go zapoznali się też z pracą Towa
rzystw a Biblijnego w W arszawie 
oraz z życiem Kościołów zrzeszonych 
w Polskiej Radzie Ekumenicznej. 
Odbyli również podróż studyjną po 
Polsce, zwiedzając Częstochowę, 
Cieszyn, K raków, a w Oświęcimiu, 
na terenie b. obozu zagłady, złożyli 
w iązanki kw iatów  pod Ścianą Śm ier
ci.
■ W dniach 9-15 października br. 
przebywał w Polsce, na zaproszenie 
Polskiej Rady Ekum enicznej, ks. dr 
Adolf W ischm ann, b. kierow nik Wy
działu Zagranicznego Rady Kościo
łów Ewangelickich w RFN (na em e
ry tu rę  przeszedł 1 września br.). 
Gość spotkał się z działaczami Pol
skiej Rady Ekum enicznej, odwiedził 
Polski Oddział Brytyjskiego i Z agra
nicznego Tow arzystwa Biblijnego

oraz Chrześcijańską A kadem ię Teo
logiczną. Odbył rozmowy m. in. z ks. 
Janem  Niewieczerzałem — bisku
pem Kościoła Ew angelicko-Refor
mowanego i prezesem PRE, z ks. 
Andrzejem  W antułą — biskupem 
Kościoła Ew angelicko-A ugsburskie
go, i z ks. m etropolitą Ba- 
zylim — zwierzchnikiem  Polskie
go Autokefalicznego Kościoła P ra 
wosławnego. Ponadto ks. A.W isch- 
m ann złożył wizytę w Urzędzie do 
Spraw  Wyznań, gdzie został przy ję
ty przez dyr. Tadeusza Dusika, w  
M inisterstw ie Spraw  Zagranicznych 
i w Głównej Komisji B adań Zbro
dni Hitlerowskich. Poza W arszawą 
gość zachodnioniem iecki odwiedził 
Łódź, b. obóz zagłady w Oświęcimiu 
i Kraków, gdzie spotkał się z przed
stawicielam i tam tejszego Oddziału 
Wojewódzkiego PRE.

■ Na zaproszenie Polskiej Rady 
Ekumenicznej i Kościoła Ew angeli
cko-Augsburskiego w dniach 15-21 
października br. przebywali iw Pols
ce dwaj przedstaw iciele Ośrodka 
Ekumeniczno-M isyj nego Kościoła 
Ewangelicko-Unijnego Niemieckiej 
Republiki Dem okratycznej — ks. 
Bruno Schottstadt i ks. C hristfried 
Berger. Przez trzy dni przebywali 
oni w Warszawie, gdzie złożyli w i
zytę ks. bp. Janow i N iewieczerza- 
łowi — prezesowi PRE, ks. m etro
policie Bazylemu — zwierzchnikowi 
Polskiego Autokefalicznego Kościo
ła Prawosławnego i ks. Zdzisławowi 
Pawlikowi — sekretarzow i PRE, a 
także odwiedzili Polski Oddział B ry
tyjskiego i Zagranicznego Tow arzys
twa Biblijnego oraz Praw osław ne 
Sem inarium  Duchowe. O statnie czte
ry dni pobytu w naszym k ra ju  po
święcone były odwiedzaniu różnych 
parafii Kościoła Ew angelicko-A ugs
burskiego.

■ 1 października br. Polska Rada 
Ekumeniczna przeniosła się do 
własnego budynku, przy ul. W illo
wej 1 w W arszawie. Dotychczas 
korzystała z lokali w budynku sto
łecznej parafii reform owanej, przy 
al. Świerczewskiego 76a.
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