
M I E S I E . C I N I K  RE I I 61  J N Q - S P O t E C Z N Y
POŚWIĘCONY POLSKIEMU EWANGELICYZMOWII EKUMENII



C O  W Y  N A  T O? G O  W  N U M E R Z E ?
Dla każdego, kto zna treść Ewangelii, jest rzeczą oczywistą, że dążenie do 
pokoju między ludźmi należy do naczelnych zadań chrześcijanina. Wynika 
to nie tylko pośrednio z podstawowej zasady miłości do człowieka, ale 
i bezpośrednio z całego szeregu wypowiedzi Jezusa i apostołów. Jedno 
z błogosławieństw synami Bożymi nazywa tych, którzy krzewią pokój; do 
zaniepokojonych uczniów Jezus zwraca się z zapewnieniem, że On sam 
daje pokój; apostoł Paweł stwierdza, że Jezus jest naszym pokojem.

Przekonywanie kogokolwiek o tym, że jako chrześcijanie jesteśmy zwolen
nikami pokoju między narodami i że zdecydowanie potępiamy działania 
zbrojne, może brzmieć jak pusta deklaracja, a nawet wyglądać nieco po
dejrzanie. Słowa wtedy nabierają ciężaru wiarygodności, kiedy towarzyszą 
im czyny. Nietrudno wykazać, że wielu chrześcijan indywidualnie i zespo
łowo podejmuje konkretne działania w celu zażegnania zbrojnych konflik
tów i rozładowywania napięć.

Nasuwa się tu przykład generalnego sekretarza ONZ, Daga Hammarskjoel- 
da, człowieka, który wiele w tej dziedzinie zdziałał jako indywidualny 
chrześcijanin. Innym wybitnym chrześcijaninem jest Henri Dunant, twórca 
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, albo Albert Schweitzer, laureat 
pokojowej Nagrody Nobla. Jako przykład działań zespołowych można po
dać Światową Radę Kościołów, która nie szuka rozgłosu, lecz dyskretnie 
działa tam, gdzie jej pośrednictwo rokuje dobre rezultaty. Dzięki takiej 
cichej, prowadzonej w ścisłej tajemnicy działalności udało się przedstawi
cielom SRK doprowadzić do położenia kresu wojnie domowej w Sudanie. 
W niezliczonych akcjach Kościoły chrześcijańskie śpieszą z pomocą tam, 
gdzie ludzi spotyka nieszczęście, gdzie trzeba ratować ofiary kataklizmów 
naturalnych i wywołanych przez człowieka konfliktów zbrojnych. Nie py
tają przy tym ani o narodowość, ani o barwę skóry, ani o wyznanie. Na 
polu działalności pokojowej chrześcijanie współpracują z ludźmi reprezen
tującymi różne religie i ideologie. Podłożem tej współpracy jest ta sama 
motywacja — dobro człowieka, i wspólny cel — pokojowe współżycie ludzi, 
sprawiedliwość, poszanowanie praw człowieka. Wiele konkretnych sposo
bów działania jest również takich samych, dzięki czemu chrześcijanin, 
marksista, mahometanin i humanista mogą ręka w rękę ratować zagrożo
nych nieszczęściem ludzi.

Ludzie wierzący, w szczególności chrześcijanie, posługują się jeszcze me
todami sobie właściwymi. Specyfika chrześcijańskiego środowiska wzbo
gaca ich środki działania w porównaniu z innymi ludźmi, a przynajmniej 
ich odróżnia. Mamy tu na myśli przede wszystkim modlitwę. Wbrew po
zorom i obiegowym opiniom modlitwa jest sposobem działania, pod warun
kiem jednak, że nie traktuje się jej jako ucieczki od decyzji i czynu. 
W modlitwie człowiek otwiera się ku Bogu, stawia przed Nim swoje prob
lemy, otrzymuje nowe impulsy, włącza się w sferę sił duchowych, sam 
zyskuje nową energię i udziela jej innym. Kto modli się, ten wierzy, że jest 
Ktoś, kto trzyma w swoich rękach losy jednostek i całego świata; a więc 
współdziałanie z Bogiem nie jest daremne.

Chrześcijańska wspólnota skupia się wokół Ewangelii pokoju, pojednania, 
miłości, kształtuje swoje postawy, sposób myślenia i gotowość do działania 
pod wpływem słuchanego i przeżywanego Słowa Bożego. Różne formy 
nabożeństwa, wspólne i indywidualne czytanie Pisma świętego, wzajemne 
oddziaływanie na siebie, duszpasterstwo, rozwijanie odpowiedzialności za 
ludzi w potrzebie i nieszczęściu — to są środki, jakimi posługujemy się 
w naszej pracy. I nie są to wcale takie błahe środki, jak mogłoby się 
komuś wydawać. Prężne duchowo środowisko chrześcijańskie pozbawione 
bezpośredniego wpływu na władzę, nie rozporządzające zasobami finanso
wymi, nie dysponujące aparatem przymusu ani siłą zbrojną, może tak mo
bilizować opinię publiczną, wywierać taki nacisk na wpływowe czynniki, 
że ludzie powołani do decydowania muszą się z tym liczyć. Poucza nas 
o tym choćby najnowsza historia.

Zwołana na czerwiec 1977 do Moskwy, z inicjatywy patriarchy Pimena, 
światowa konferencja przedstawicieli religii na rzecz pokoju, rozwoju 
i sprawiedliwości między narodami, może więc być wydarzeniem nie tylko 
interesującym ale i pożytecznym. Jeśli na słowach i deklaracjach się nie 
skończy.

Zam ierzam y co jak iś czas w yda
wać zeszyty „Jednoty” poświęcone 
chrześcijanom  w różnych krajach. 
Nie chodzi nam  przy tym  tylko o 
zaspokojenie ciekawości, ale o 
przybliżenie problem ów, jakim i ży
ją  nasi b racia innej niż nasza naro 
dowości, o poznanie ich sposobu 
myślenia, o odkrywanie wspólnoty 
Kościoła powszechnego, dla którego 
nie istn ieją żadne granice. Chcemy 
też w  zakresie dla nas możliwym 
działać na rzecz pojednania między 
ludźmi, wzajem nego zrozum ienia i 
pokoju. N a początek wzięliśmy je 
den z trudniejszych dla nas, P ola
ków, problem ów, mianowicie prob
lem  chrześcijan w  NRD. A rtykuły 
zostały napisane specjalnie dla 
„Jednoty” przez naszych sąsiadów 
zza Odry i Nysy (wszystkie w tłu 
m aczeniu W andy Mlickiej).
W kazaniu pt. Radosna nadzieja (s. 
3) ks. Rudolf O tto pisze o radosnym  
i wyzw alającym  odkryciu, dokona
nym przez Jezusa. W następnym  
artykule, Kościoły w NRD (s. 5), 
ks. G ünther O tt roztacza przed n a
mi wyznaniową panoram ę tego k ra 
ju. Problem  ciążącej historii i n a 
dziei na przyszłość porusza ks. 
Christfried Berger w  artykule Od 
nieszczęsnego dziedzictwa do na
dziei dobrego sąsiedztwa (s. 6). O 
Reformowanych w NRD pisze ks. 
Jürgen Reuter (s. 9), a o Ewangelic
kiej diakonii — ks. H ans-D etlef P e
ter (s. 11).
W dalszym ciągu zamieszczamy 
m ateriały  przygotowawcze do sierp
niowej konsultacji Kościołów re
formowanych. Drugą część rozw a
żań teologicznych ks. prof. Jana 
Milica Lochm ana na tem at: Chwała 
Boga i przyszłość człowieka druku
jem y na s. 13, a studium biblijne 
pt. Adwent, które napisał Odeh 
Suardi — na s. 15.
W cyklu Na kanwie rodzinnej wy
szywane — już monolog czwarty 
(s. 16), a z serii O Biblii — odcinek 
dwudziesty dziewiąty, w którym  o- 
mówiono Księgę Amosa (s. 18). N u
m er zamyka, jak  zwykle, Przegląd 
ekumeniczny.

N A S Z A  O K Ł A D K A :
N abożeństw o w  kościele e w an 
g e licko -re fo rm o w an ym  w  D re ź 
n ie . Z a  S to łem  P ańskim  —  
ks. G o ttfr ie d  de H aas.
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KS. RUDOLF OTTO

Radosna nadzieja

...W  nadzie i radośni, w  ucisku c ie rp liw i, w  m o d litw ie  w y trw a li...

Rzym. 12:12

Nasz dzisiejszy tekst brzmi jak słowa z albumu 
poezji: „bądźcie w nadziei radośni!” Mogło by 
się wydawać rzeczą osobliwą, jeśli nie wręcz 
komiczną, że w końcu XX  wieku spora grupa 
przeważnie dorosłych ludzi zbiera się wyłącz
nie po to, aby oddać się rozmyślaniom nad ty
mi właśnie słowami: Bądźcie w  nadziei radoś
ni! W naszych czasach oczywiście też istnieją 
r a d o s n e  nadzieje: jak oczekiwanie na urlop 
czy na wakacje, na święta, na pierwszą randkę, 
na wesele lub na narodziny dawno upragnio
nego dziecka. Nasze nadzieje dotyczą jednak 
głównie spraw poważnych. Ileż tęsknej nadziei 
wiąże się z tymi suchymi i prozaicznymi infor
macjami: z czterech miliardów ludzi połowa 
jest niedożywiona, setki milionów wzdycha w 
niewoli i uciśku, wojna atomowa nie jest osta
tecznie zażegnana, szaleńcze zbrojenia nie zo
stały wstrzymane, ludzie nadal się nienawidzą, 
skażone przez ludzi środowisko grozi zniszcze
niem życia, wiele milionów bezrobotnych żyje 
na skraju nędzy, ciągle jeszcze istnieje ponad 
miliard analfabetów... My, chrześcijanie, dzieli
my ze wszystkimi ludźmi nadzieję na rozwią
zanie tych spraw. A Paweł pisząc, byśmy byli 
w nadziei radośni, ma na myśli właśnie to 
wszystko. A  ponadto myśli również o czymś in
nym i o czymś więcej: nadzieja, która czyni go 
radosnym i którą ma na myśli, wyrasta u niego 
z wiary w Jezusa Chrystusa!
Pozwólcie, że raz wyrażę to w sposób całkiem 
nietradycyjny: Jezus, w którego Paweł wierzy, 
dokonał wyzwalającego i radosnego odkrycia. 
Odkrył mianowicie, że przed Bogiem wszyscy 
ludzie godni są miłości: dobrzy i źli, czarni 
i biali, mądrzy i niezbyt mądrzy, zdolni i nie- 
wydarzeni, zdrowi i chorzy. Jeśli to prawda, 
myślał dalej Jezus, to przyszłość człowieka wy
gląda zupełnie inaczej: jeśli to prawda, to dob
ra i głęboka nadzieja ludzi jest czymś innym 
niż pełnym mozołu miotaniem się, które pro
wadzi tylko do gorzkich rozczarowań; jeśli to 
prawda, to nadzieja na prawdziwą sprawiedli
wość, spełnienie zamiarów i prawdziwy pokój 
ma realne podstawy, nie jest czystym szaleń
stwem; jeśli to prawda, to Bóg wytyczył drogę 
ludzkości i wypełni to, co zresztą zamierzył od 
samego początku.
To zasadnicze odkrycie głęboko Jezusa uszczęś
liwiło i napełniło Go prawdziwie radosną na
dzieją. Trwając w tej nadziei, nie dał się On

rozczarować niczemu i nikomu. Nadzieja ta 
przetrwała w Nim, mimo wszystkich pokus, aż 
do śmierci na krzyżu. Była to nadzieja niezwy
ciężona, gdy na krzyżu modlił się za wrogów 
swoich i Bożych, gdy modlił się za katów. Była 
to nadzieja dla przyszłości całego rodzaju ludz
kiego — umierając w opuszczeniu na krzyżu, 
Jezus nie myślał o sobie, ale o zbawieniu tych 
beznadziejnie zaślepionych w nienawiści. W 
nadziei, że Bóg wypełni to, co On obiecał był 
na tej ziemi, wierzył, iż Bóg nie opuści nawet 
katów swojego Syna.
I nadzieja ta miała walor zwycięstwa nad sta
rym światem, który sam siebie rozszarpywał 
w śmiertelnym lęku i rozpaczy, który ginął 
mimo nadziei i był w stanie odczuwać już tyl
ko beznadziejność. Dlatego Jego potwierdzona 
śmiercią nadzieja miała walor zwycięstwa d la  
ś w i a t a .
Paweł stał wtedy po stronie 'katów. Zafascyno
wany więc został tym, że Jezus, spotkawszy go 
już jako zmartwychwstały i pełen nadziei 
Zwycięzca — nie zniszczył go, nie opuścił, nie 
chciał się mścić ani wziąć go do siebie ,,na 
służbę” jako mało wartościowego, pobożnego 
kulisa, który dopiero kiedyś będzie mógł 
wznieść się na wyższy poziom duchowy. Nie, 
ten Jezus powierzył mu wszystko, co tylko 
człowiekowi powierzyć można: misję wśród u- 
kochanych przez Boga pogan. Z niewiarygod
nym kredytem zaufania powołał Jezus Pawła 
na odpowiedzialnego współpracownika, na te
go, który podtrzymuje na tej ziemi nadzieję. 
Cóż to za perspektywa dla świata! Jakie zupeł
nie nowe spojrzenie na ten świat! Bóg powołu
je takiego Pawła na niezależnego i odpowie
dzialnego współpracownika, a więc powołani są 
wszyscy! Każdy człowiek może i powinien 
przyznawać drugiemu, że jest powołany i u- 
prawniony do tego, aby być przyjacielem Boga 
i przyjacielem ludzi. Nowe stosunki między 
ludźmi stają się rzeczywistością! Decydujące 
znaczenie ma nie rasa i religia, nie pochodzenie 
lub zasługi, nie znaczenie czy wykształcenie, 
ale nadzieja, którą Bóg ma w stosunku do każ
dego jako do przyszłego współpracownika. 
Skoro dla Pawła stało się to decydującym 
zwrotem w życiu, możemy zrozumieć, w jaki 
sposób mógł on powołać do radosnej nadziei 
małą gromadkę chrześcijan w  wielkiej metro
polii — Rzymie. Powołać ich do wytrwania w

3



ucisku albo do nieugiętej postawy na przekór 
uciskowi! O tak, oni musieli cieszyć się tą na
dzieją i była im ona nieodzownie potrzebna, bo 
inaczej zginęliby z kretesem w tej jaskini lwa.
I dalej: jeżeli dla takiego człowieka jak Paweł 
spotkanie z Jezusem stało się punktem zwrot
nym w życiu, to możemy zrozumieć, dlaczego 
całą swoją działalność w zborze i w  społeczeń
stwie oparł on na nadziei „dla wszystkich” i 
„po wszystkie czasy” . W społeczeństwie nie 
chodzi o to, czy ktoś uważa się za przyjaciela 
czy za wroga, czy wyznaje taki lub inny świa
topogląd, czy zalicza się do takiej czy innej 
partii albo klasy. Chodzi po prostu o to, czy 
chrześcijanin posiadający ofiarowany mu dar 
nadziei spokojnie i po prostu radośnie bada, „co 
jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskona
łe” (w. 2). Wolę Boga, odczytaną przez pryzmat 
tej nadziei, widzi on w taki sposób: miłość 
niech będzie nieobłudna (w. 9), błogosławcie 
tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a 
nie przeklinajcie (w. 14), weselcie się z weselą
cymi, płaczcie z płaczącymi (w. 15), nie uwa
żajcie sami siebie za mądrych, nikomu złem za

złe nie oddawajcie, jeśli łaknie nieprzyjaciel 
twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go (w. 
16,20), nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem 
zwyciężaj (w. 21).
W jaki właściwie sposób my, chrześcijanie, do
prowadziliśmy do tego, że ta radosna nadzieja, 
mająca tak fantastyczne praktyczne następ
stwa, nie przyjęła się wszędzie? W jaki właści-,. 
wie sposób doprowadziliśmy do tego, że się 
nas, chrześcijan, również w naszym kraju za
licza raczej do obcych światu marzycieli niż 
do ludzi, którzy mają odwagę zwracać się do 
innych tak bez uprzedzeń, jak to czynił Chry
stus i jak uważał to za możliwe Paweł? Praw
dopodobnie nasz lęk o trwałość Kościoła był 
większy od naszej nadziei na trwałość Bożego 
świata. Przyszłość Kościoła opiera się na wy
pełnianiu przez niego swojego zadania, które 
brzmi: radujcie się nadzieją, którą Bóg żywi 
dla naszego biednego świata. Tylko w ten spo
sób, tylko tą nadzieją radośni, będziemy dob
rymi zwiastunami Ewangelii. Módlmy się nie
ustannie do Boga, abyśmy nimi byli i pozostali. 
Amen.

Dałeś mi prawo
D ałeś m i, O jcze, 
p ra w o  do w olności.
Co to znaczy —  praw o?
I  co znaczy —  wolność?  
Co d la m n ie  w y n ik a  
z p ra w a  do wolności?

D ałeś m i, O jcze, 
p ra w o  do m iłości.
Co to znaczy —  praw o?
I  co znaczy —  miłość?
Co d la m n ie  w y n ik a  
z p ra w a  do m iłości?

M a m  praw o , w ięc  m ogę  
dokonać w y b o ru  —  
dobrego lu b  złego.
Jestem  w o ln y , w ięc  m ogę  
iść drogą, k tó rą  zechcę, 
w ygodną  lu b  tru d n ą .

M a m  praw o , w ięc  mogę  
być w o ln y  i  kochać —  
n ie  m ogę w ięc  w y b rać  
inacze j n iż  dobrze, 
bo jestem  po prostu  
pod w ła d zą  m iłości.

G d y  S yn  T w ó j u m ie ra ł 
p rz y b ity  do drzew a, 
połączy ł sw ym  ciałem  
d w ie  lin ie  k rzyżo w e  
pionow ą —  w olności, 
poziom ą —  m iłości.

A  O n  też m ia ł p raw o ,
O n  także  b y ł w o ln y ,
O n  także  w y b ie ra ł.
I  w y b ra ł harm onię  
niesprzecznych w artości 
zw iązanych  m iłością.
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KS. GUNTHER OTT

Kościoły w NRD
W ielu turystów  i wczasowiczów z Polski, którzy 
zwłaszcza latem  odwiedzają NRD i w stępują po dro
dze do naszych kościołów, uderzająco często zadaje 
pytanie, czy kościół, który w łaśnie zwiedzają, jest ka
tolicki czy ewangelicki. Dla ludzi pochodzących z k ra 
ju , gdzie przeszło 90% wierzących m ieszkańców n a 
leży do Kościoła rzym skokatolickiego, nierzadko n ie
spodzianką jest fakt, że w w ielu okolicach NRD zna j
du ją się praw ie w yłącznie św iątynie ewangelickie. 
Przy dłuższym pobycie w naszym  k ra ju  chrześcijanie 
polscy obserw ujący życie kościelne m ają sposobność 
stw ierdzenia dalszych znacznych różnic w  stosunku 
do sytuacji Kościoła we w łasnym  kraju . P raw ie pod 
każdym  względem porów nanie w ypada na niekorzyść 
Kościołów w NRD — czy to będzie chodziło o stan 
budynków  w ielu św iątyń, które w  dzień powszedni 
albo stoją zam knięte, albo otw ierane są tylko w  o- 
kreślonych godzinach dla tych, co chcą je  zwiedzić 
lub się w  nich pomodlić, czy też o zaw stydzająco n ie
raz m ały udział chrześcijan z NRD w  niedzielnym  
nabożeństwie. Przyczyny tego stanu rzeczy w arte  są 
oczywiście głębszego zastanow ienia, zarazem  jednak  
są one tak  w ielow arstw ow e i tak  mocno uw arunko
w ane różnorodnym i procesam i historycznym i, że nie 
można w  kilku  słowach w yjaśnić ich choćby częścio
wo.
W artykule tym  pragniem y powiedzieć chrześcijanom  
polskim, że kościoły i parafie w  każdej miejscowości 
naszego k ra ju  grom adzą ludzi w yznających Jezusa 
Chrystusa i w ierzących w  Niego jako w  swego P ana 
i Zbawiciela, i że staram y się pojm ować ekum eniczną 
wspólnotę chrześcijan jako zadanie postaw ione n a
szemu pokoleniu i jako dar udzielony nam  przez Bo
ga. Szczególne znaczenie m ają  tu  nasze pragnienia i 
starania, aby ułatw ić zbliżenie Kościołów w  NRD 
i PRL na zasadzie dobrego ekum enicznego sąsiedz
tw a i wspólnoty, oraz nasze w zajem ne poznaw anie się 
i zbliżanie w  duchu pojednania i przyjaźni jako chrześ
cijan żyjących w  państw ach socjalistycznych. W tym  
celu konieczna jest w zajem na w ym iana inform acji. 
Małym przyczynkiem do tego niech będzie niniejszy 
przegląd Kościołów w NRD.
W edług szacunku kościelnego z roku 1973 na 17 m i
lionów m ieszkańców NRD około 9 milionów należy 
do Kościoła ewangelickiego, około 1,3 m iliona do 
Kościoła rzymskokatolickiego, a  blisko 100 tysięcy do 
wspólnot tzw. wolnych Kościołów. Czytelnik polski, 
nie obeznany zbytnio z historią sąsiedniego narodu, 
może spytać, czym spowodowana jest ta, niegdyś jesz
cze o w iele wyraźniejsza, liczebna przew aga niem iec
kiego protestantyzm u. Odpowiedzi na to pytanie po
szukam y w krótkim  spojrzeniu na dość skom plikow a
ną historię Kościołów ewangelickich na obecnym te
rytorium  NRD.

Uroczystość zamknięcia kongresu ewangelickiego w 
Halle (1976). Stoją od lewej: bp Braun (kat.), bp 
Krusche (ewang.), bp German (praw.)

Jak  w  Polsce, tak  i w NRD protestantyzm  od chwili 
swego pow stania w  XVI w ieku nie jest form acją jed 
nolitą. Podczas gdy w Polsce ruch kościelny nazw any 
„kontrreform acją” praw ie całkowicie w yparł z po
mocą państw a Kościoły reform acyjne, w  w ielu p ań 
stw ach niemieckich protestantyzm  mógł stać się reli- 
gią państwową. Musimy dziś rzeczowo stwierdzić, że 
wywodzący się od M arcina L u tra z W ittenbergi Ko
ściół ewangelicki od początku m iał w  gruncie rzeczy 
tylko jedną drogę przed sobą, a m ianowicie m usiał — 
z konieczności — podporządkować się władzom  pań 
stwowym. Z uwagi na to, że Niemcy składały się 
w tedy z w ielu m ałych państewek, bardzo szybko do
szło do ukształtow ania się luterańskich  Kościołów 
krajowych. Na dzisiejszym terytorium  NRD dotyczyło 
to przede wszystkim Kościołów krajow ych Saksonii, 
B randenburgii-Prus, M eklem burgii i państw  T uryn
gii. Tylko w pojedyńczych przypadkach i w szczegól
nych w arunkach mogły utrzym ać się małe, zam knięte 
obszary zam ieszkałe przez ludność katolicką. T rud
nym problem em  dla luterańskiego Kościoła k rajow e
go w  Prusach stał się fakt, że w roku 1613 książęcy 
dom panujący przyjął wyznanie reform owane. Z oka
zji trzechsetnej rocznicy Reform acji Lutra, w  1817 
roku pow stał pruski Kościół Unijny. Ta, w  dużej m ie
rze wymuszona unia lu teran  i reform owanych w P ru 
sach wywołała różne w ew nątrzkościelne ta rc ia  i do
prowadziła do pow stania istniejącego do dziś, małego, 
lecz w  swoim czasie cieszącego się dużymi wpływam i, 
staroluterskiego wolnego Kościoła.
Mimo że z punktu w idzenia teologicznego poddano 
uzasadnionej krytyce form y organizacyjne Kościołów 
krajowych, to jednak niemieckie Kościoły krajow e, 
również po oddzieleniu Kościoła od państw a w roku 
1918, zachowały różnorodność swoich wyznań, porząd
ku nabożeństw  i form organizacyjnych. Jednakże usi
łow ania zm ierzające do w prow adzenia ogólnokościel- 
nego zjednoczenia nie ustają, chociaż wszyscy zainte
resowani zdają sobie spraw ę, że po dziś dzień droga 
do wyznaniowej i organizacyjnej jedności, naw et sa
mych ewangelickich Kościołów, jest jeszcze — rów 
nież w NRD — daleka.
W roku 1922 doszło do pow stania pierwszego, bardzo 
jeszcze luźnego zw iązku Kościołów. W jedenaście la t 
później, w bardzo trudnych kościelnych i politycz
nych w arunkach założono Niemiecki Kościół Ew an-
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gelicki, a  po roku 1945 pow stał Ewangelicki Kościół 
w  Niemczech (EKD), do którego należało 27, w du
żym stopniu samodzielnych, Kościołów krajowych, 
które zgodnie z konstytucją z 1948 roku złączyły się 
w  Związek Kościołów luterańskich, reform owanych 
i unijnych. Polityczno-społeczny rozwój w ydarzeń w 
czasach powojennych w krótce postawił pod znakiem 
zapytania jedność Ewangelickiego Kościoła w  Niem 
czech, zwłaszcza od chw ili pow stania dwóch państw  
niem ieckich i wejścia w  życie zarządzeń NRD z dnia 
13 sierpnia 1961. W ten sposób, w rok po w prow adze
niu w  życie nowej konstytucji NRD (1968), doszło do 
założenia Związku Kościołów Ewangelickich w  NRD, 
a więc ponownie tylko z w i ą z k u  Kościołów k rajo 
wych, które w jego ram ach nadal zachowały swą 
w yznaniow ą odrębność. I tak, pięć dawnych pruskich 
Kościołów prow incjonalnych trzym ało się Ewangelic
kiego Kościoła Unijnego, a lu terańskie Kościoły k ra 
jowe w Saksonii, M eklem burgii i Turyngii — Z jed
noczonego Ew angelicko-Luterańskiego Kościoła w 
NRD. Samodzielny reform owany Kościół krajow y na 
terenie NRD nie istnieje. Osiem złączonych w  Związ
ku Kościołów podejm uje poważne próby przezwycię
żenia różnic w nauce i w yznaniu oraz różnic w ynik
łych w skutek  różnorodnych stru k tu r organizacji i za
rządzania. R ezultatem  istn ienia Kościołów krajow ych 
i późniejszych politycznych zm ian granicznych są du
że różnice w  wielkości poszczególnych Kościołów. 
N ajw iększym  z nich jest saksoński Kościół krajow y, 
liczący ok. 2,6 m iliona członków, najm niejszym  — Ko
ściół ewangelicki obszaru Görlitz, liczący ok. 150 ty 
sięcy członków. Ogółem w ośmiu Kościołach pełni 
służbę ponad cztery tysiące duchownych.
Dla kształcenia duchownych ewangelickich państw o 
utrzym uje wydziały teologiczne na sześciu uniw ersy
tetach NRD (w r. 1973 — ok. 470 studentów), a Ko
ściół trzy ośrodki szkoleniowe (w r. 1973 — ok. 320 
studentów). Poza tym  istnieją dwie kościelne szkoły 
kaznodziejskie, cztery zakłady przygotowawcze i 14

prosem inariów . Kościoły Związku Kościołów Ew ange
lickich u trzym ują kontakt z szeregiem m niejszych 
wspólnot kościelnych we Wspólnocie P racy Kościołów 
Chrześcijańskich. Z tych tzw. wolnych Kościołów n a j
liczniejsi są metodyści i baptyści (odpowiednio — o- 
koło 30 000 i 27 000 członków). Spośród 30 zarejestro
wanych w NRD wspólnot wyznaniowych, które jako 
„religijne wspólnoty specjalne” ostro zaznaczają swo
ją  odrębność od pozostałych Kościołów (działają one 
głównie w  okręgu K arl-M arx-S tad t łącznie z rejonem  
Rudaw  Czeskich), tylko Kościół Nowoapostolski ma 
większą liczbę członków (około 100 tys.).
R easum ując można powiedzieć, że przez cztery stu le
cia na obszarze obecnej NRD dom inowała form a Ko
ścioła ewangelickiego określana m ianem  Kościoła na
rodowego. W w ydanym  w  NRD w 1975 roku „Pod
ręczniku teologii p rak tycznej” obecna sytuacja opisa
na jest następująco: „Kościół narodowy przechodzi w 
NRD przełom... Sekularyzacja, a następnie socjali
styczny ustrój społeczny dopomogły do zniesienia tej 
form y Kościoła. Dziś trudno  przewidzieć, jak  będzie 
przebiegał proces przekształcania się Kościoła we 
wspólnotę zrzeszającą ludzi na zasadzie dobrowolno
ści. W tym  staw aniu  się Kościoła można zobaczyć 
wiele pozytywnych aspektów. Jednakże tam, gdzie 
istnieją jeszcze pozostałości Kościoła narodowego, na
leży zdawać sobie spraw ę z wielkiej szansy, należy 
drzwi trzym ać otw arte i mosty przerzucone, aby nieść 
kościelne posłanie między lud.”
K onstytucja NRD z 1968 roku zapewnia wolność w ia
ry i sumienia. Związek Kościołów Ewangelickich w 
NRD, w  państw ie socjalistycznym, zdefiniował w 
„Statucie” z 1969 roku jako swoje zadanie i cel: „jed
noczyć się w  jedności i wspólnocie chrześcijańskiego 
św iadectw a i służby, zgodnie z nakazem  P ana nasze
go, Jezusa C hrystusa”. W tej specyficznej sytuacji 
nasze Kościoły w  NRD, tak  jak  i Kościoły w PRL 
m ają szansę wspólnego daw ania św iadectw a i w spól
nej służby.

CHRISTFRIED BERGER

Od nieszczęsnego dziedzictwa 
do nadziei dobrego sqsiedztwa

Chyba n ik t z członków zboru w 
małej wiosce W alddorf Ferch pod 
Berlinem , którzy 14 listopada 1976 
roku brali udział w ekum enicznym  
nabożeństw ie w  starym  wiejskim  
kościele, nie pojął do głębi w y ją t
kowego znaczenia tej godziny. Wy
daw ać by się mogło, że w  przeszło 
30 la t od końca w ojny i w kilka la t 
po o tw arciu granicy między naszy
mi państw am i nie m a nic sensacyj
nego w  tym, że teolodzy z Polski 
i z NRD urządzają w spólne nabo
żeństwo i razem  udzielają Komunii, 
że Polacy i Niemcy wspólnie św ię
tu ją  W ieczerzę Pańską. Inaczej 
jednak  odczuli to goście polscy i

niemieccy uczestnicy drugiej kon
sultacji historyków  Kościoła, odby
w ającej się na zaproszenie grupy 
roboczej „Polska” przy Ekum enicz- 
no-M isyjnym  Centrum  Zjednoczo
nego Kościoła Ewangelickiego. W y
głoszone przez Polaków  i Niemców 
referaty  m iały za cel badanie i o- 
pracowyw anie zagadnienia, które 
sform ułowano następująco: „Próby 
naw iązania niem iecko-polskich sto
sunków kościelnych w latach 1919 
— 1945 i zaniedbania w  tej dzie
dzinie”.
Dzięki referatom  i przeprow adzo
nej następnie dyskusji wszyscy u- 
czestnicy uświadom ili sobie raz je 

szcze, jak  nieporów nyw alnie ina
czej rozw ijały się niem iecko-polskie 
stosunki kościelne po pierwszej i 
po drugiej w ojnie św iatowej. Bio
rąc pod uwagę fakt, że w latach 
dwudziestych pomiędzy dwoma 
w ielkim i Kościołami ewangelickim i 
w Polsce istniały stałe konflikty o- 
raz licząc się z faktem , iż naw et 
nastaw ieni ekum enicznie teolodzy 
niemieccy nie b rali na ogół udziału 
w rozw iązyw aniu tych konfliktów, 
uczestnicy konsultacji doszli do 
przekonania, że obecna wspólna 
praca nad tym i trudnym i history
cznymi problem am i i o tw arta  roz
mowa na tem at przeszłości, w spól
ne nabożeństwo i w spólna K om u
nia — nie są wcale czymś samo 
przez się zrozumiałym, lecz dają 
Kościołom obu narodów  nową 
szansę, będącą cząstką Bożego da
ru  — ruchu ekumenicznego. „My, 
żyjący dzisiaj, możemy uważać się 
za szczęśliwych, że dane nam  jest 
przeżyć to (...), do czego w  sw ń m
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czasie brakow ało społecznych w a
runków  (...), dobrosąsiedzkich sto
sunków między naszymi narodam i, 
ekum enicznej w spółpracy naszych 
Kościołów, opartej na wzmocnio
nym  układam i duchu porozumienia, 
a naw et przyjaźni. Niniejsze obra
dy wniosły do tego również swój 
niewielki w kład” — tak  brzm iała 
opinia jednej z gazet NRD-owskich 
już po pierwszej konsultacji histo
ryków w 1975 roku.
Pow ojenna droga Kościołów w 
NRD, prowadząca do tej ekum e
nicznej wspólnoty, również nie była 
łatw a. Jakkolw iek uznanie granic 
przez trak ta t w Zgorzelcu nigdy dla 
Kościołów w NRD nie przedstaw ia
ło takiego problem u, jak  dla Ko
ściołów w Federalnej Republice 
Niemiec, to jednak  kw estia pojed
nania z sąsiednim  narodem  polskim 
przez długie la ta  była w naszych 
zborach tem atem  tabu. Przyczynił 
się do tego fakt, że dla rządu NRD 
trak ta t w Zgorzelcu oznaczał abso
lutny początek. Społeczeństwo NRD 
nie widziało powodu do podejm o
w ania problem ów w iny i pokuty w 
historii, gdyż klasa robotnicza nie 
m iała żadnego udziału w tej winie. 
Nowe stosunki społeczne w obu n a
szych krajach  powinny były i m u
siały uniemożliwić powtórzenie 
błędów przeszłości. Jednakże w 
różnych środowiskach kościelnych 
panowało przekonanie, że w łaśnie 
na tej nowej podstaw ie i po pozy
tyw nym  rozw iązaniu zagadnień po

litycznych przez trak ta t zgorzelec
ki zajm ow anie się historyczną w iną 
w kategoriach duchowych i relig ij
nych jest nieustającym  zadaniem, 
polegającym  na kształtow aniu ta 
kiej świadomości zborów, ażeby 
zrozum iały one to zadanie jako 
zw iastow anie o konkretnym  pojed
naniu  pod krzyżem  Chrystusa. 
Szczególnie duży w kład do w zbu
dzenia u młodych chrześcijan w 
NRD zrozum ienia dla narodu n a 
szych sąsiadów w niosła w latach 
sześćdziesiątych tzw. A kcja Pokuty 
(Aktion Siihnezeichen). Skutki, k tó
re przyjęła do wiadomości również 
polska opinia publiczna, uwidoczni
ły się w spotkaniach, pielgrzymkach, 
m odlitw ach i m edytacjach. P unk 
tem kulm inacyjnym  była piel
grzym ka do Oświęcimia w roku 
1965, k tóra w określonych kręgach 
polskich w yw ołała „dobry szok” —

Chcemy w drodze codziennie przez 
trzy godziny milczeć i rozmyślać na 
znak tego, że Niemcy przemocą i 
gwałtem zmusili do milczenia m i
liony Polaków.
Będziemy codziennie w pokorze 
prosili o pożywienie mieszkańców 
mijanych miejscowości, chociaż na
si rodacy przez wiele lat odmawia
li narodowi polskiemu chleba po
wszedniego.
Chcemy ograniczyć się do naj
skromniejszego trybu życia na znak 
pokuty za to, że ludzie należący do 
tego samego co i my narodu z sza
tańską systematycznością zagłodzili 
na śmierć tysiące swoich braci i 
sąsiadów.
Nie będziemy używali żadnych in
nych środków lokomocji niż nasze 
rowery. Chcemy przejeżdżać co
dziennie 70—80 km przez pamięć 
na to, że Niemcy jeszcze w ostat
nich minutach przed końcem woj
ny zatłukli na śmierć tysiące więź
niów obozów koncentracyjnych, pę
dząc ich po tych właśnie drogach. 
Chcemy w drodze modlić się za po
mordowanych. Będziemy się modli
li również za morderców, aby Bóg 
— Sędzia wieczny — tym spośród 
nich, którzy jeszcze żyją, udzielił

Wizyta przedstawiciela PRE i Cen
trum Zdrowia Dziecka w Związku 
Kościołów NRD

jak  napisała pew na krakow ska ga
zeta. Trw ałym  św iadectw em  kro 
czenia młodych chrześcijan z NRD 
po drodze pojednania jest program  
tej religijno-pokojow ej podróży: 
„Chcemy odbyć pielgrzymkę do O- 
święcimia i innych miejscowości 
polskich, gdzie cierpiał naród pol
ski.

Doroczne spotkanie Akcji „Znak 
Pokuty” połączone z wystawą na 
temat Oświęcimia
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laski uznania swoich win i goto
wości skruchy i pokuty.
Codziennie będziemy rozmyślali 
nad Pismem świętym i krzyżową 
drogą Chrystusa. Nad Jego drogą, 
którą w czasach hitlerowskich m i
liony ludzi szły cierpiąc w najróż
niejszy sposób i którą dziś również 
kroczą jeszcze na świecie nieprze
liczone rzesze. Z  rozważań tych 
chcemy wyciągnąć naukę, że każdy 
z nas jest osobiście odpowiedzialny 
za to, czy uczynił wszystko, co tyl
ko w jego mocy, aby wreszcie za
panował pokój — najpierw w jego 
bezpośrednim otoczeniu, a z cza
sem i między narodami tej ziemi, 
aby miłość odniosła zwycięstwo nad 
nienawiścią, otwartość nad uprze
dzeniami, braterstwo — nad wro
gością.
U celu naszej pielgrzymki, na te
renie dawnego obozu koncentracyj
nego Oświęcim-Brzezinka, który 
jest dziś miejscem pamięci o mę
czeństwie narodu polskiego, chcemy 
zwrócić się z prośbą, aby pozwolo
no nam wykonać jakąś pożyteczną 
pracę.”

A kcja Pokuty w ytw orzyła całkow i
cie nową struk tu rę  służby dla po
koju i objęła n ią ekum eniczną 
w spólnotę chrześcijan w  NRD — 
katolików  i ewangelików. Rozwi
nięta w jej ram ach „psychologia 
pokoju” nab ierała  w ostatnich dzie
sięciu latach w  Kościołach NRD 
coraz większego znaczenia w 
kształtow aniu ekum enicznych sto
sunków między naszym i Kościoła
m i: udział ewangelików z NRD w 
budow ie C entrum  Zdrow ia Dziecka 
w W arszawie i szeroki odzew, jaki 
ta  spraw a w zbudza w zborach n a 
szego k ra ju  jest dalszym, znaczą
cym i szeroko zakrojonym  rozw i
nięciem  w całym Kościele starań  
Akcji Pokuty oraz innych grup, 
zborów i pojedyńczych osób.

Po utw orzeniu Związku Kościołów 
Ewangelickich w  NRD rozpoczął się 
nowy etap spotkań pomiędzy naszy
mi Kościołami. Już w czerwcu 1970 
roku przebyw ała w  gościnie u Ko
ściołów Związku oficjalna delegacja 
Polskiej Rady Ekum enicznej pod 
przew odnictw em  ks. bp. Jan a  Nie- 
wieczerzała. W 1971 roku nastąpiła 
rew izyta: delegacji z NRD prze
wodniczył wówczas biskup Schon- 
herr. Podczas ponownego spotkania 
w roku 1972 po raz pierw szy PRE 
i Związek Kościołów Ewangelickich 
omówiły program  rozw oju stosun
ków między naszym i Kościołami o- 
raz szczerych spotkań chrześcijan

obu krajów . O tw arcie granicy przy
czyniło się do tego, że spotkania te 
mogły odbywać się coraz częściej. 
Od tego czasu nie m inął ani jeden 
rok bez spotkania oficjalnych 
przedstawicieli naszych Kościołów. 
Niektóre spotkania miały charak ter 
napraw dę m iędzywyznaniowy: Ko
ściół krajow y w G reifsw aldzie za
prosił w 1973 roku oficjalną dele
gację Starokatolickiego Kościoła 
M ariawitów, podczas gdy grupa 
studyjna „Polska” (Arbeitsgruppe 
„Polen”) była w 1975 roku goszczo
na przez Polski Kościół P raw o
sławny.

Od czasu o tw arcia granicy zasięg 
spotkań między obyw atelam i n a 
szych krajów , między poszczególny
mi zborami kościelnymi, między 
ludźmi reprezentującym i różne 
dziedziny pracy w Kościołach jest 
tak  szeroki, że można by o tym  n a 
pisać całą książkę. Mam tu  na m y
śli nie w ym ianę turystyczną, lecz 
spotkania, których celem jest n a 
sze wspólne zadanie — posłanni
ctwo pokoju, ekum eniczne św ia
dectwo o Ukrzyżowanym. Zjazdy 
organizowane przez akadem ie e- 
wangelickie, sem inaria na terenie 
zborów, konferencje pastorów  z u- 
działem Polaków, podróże studyjne 
i plany m iędzykościelne są dziś dla 
nas w  NRD spraw ą oczywistą. N a
leży do tego również działalność 
prowadzona w sposób ekum eniczny 
na różnych płaszczyznach (że w y
m ienię np. organy w  kościele św. 
Trójcy w W arszawie — dar od 
NRD) i ożywiona w ym iana w  za
kresie publicystyki: W ydawnictwo 
Ewangelickie (Die Evangelische 
V erlagsanstalt) powiększyło znacz
nie liczbę publikacji autorów  pol
skich, czasopisma w ym ieniają n a 
w zajem  artykuły, jak  np. „Jednota” 
i „Die K irche” w ubiegłe św ięta 
Bożego Narodzenia, albo zam iesz
czają naw zajem  w ażne wiadomości 
ze swojego terenu. A rtykuł gene
ralnego superin tendenta Jacoba, 
napisany z okazji trzydziestej rocz
nicy wyzwolenia (8 V 1975),*) został 
przedrukow any przez „Tygodnik 
Powszechny” w tym  sam ym  czasie, 
w jakim  ukazał się w gazecie 
„Potsdam er K irche”. Wszystko to 
unaocznia wyraźnie, że nasze spot
kania mogą doprowadzić do sp ra
wy decydującej: rozmowy na tem at 
przeszłości um ożliw iają proces u- 
czenia się, którego celem jest 
kształtow anie wspólnej przyszłości. 
Trzeba jednak  postawić sobie py ta
nie, czy ów proces uczenia się rze
czywiście doprowadził już do celu,

który tym  wszystkim akcjom  nada
je  w ogóle sens i rangę zadania. 
Nie można przemilczeć faktu, że 
otw arcie granicy, sprzyjając co 
praw da turystyce „ekum enicznej”, 
sprzyja zarazem  turystyce „ekono
m icznej” ze wszystkimi jej b laska
mi i cieniami. Wciąż słychać głosy, 
że dają się obserwować również 
zjaw iska negatywne. Złe dośw iad
czenia polskiego gościa w naszym 
k ra ju  albo turysty z NRD w Polsce 
— w zm agają niekiedy urazy i w za
jem ne uprzedzenia. Coprawda nie 
ma to bezpośredniego związku z 
tragedią, która zakończyła się przed 
30 laty, ale nieraz ożyw ają i stare 
w spom nienia. Nie jest to jednak 
powód do rezygnacji, lecz wyraźny 
znak, że pojednania nie da się „po
stanow ić” przez sam e układy. Po
jednanie jest zadaniem  konkretyzu
jącym  się wyłącznie w biegu życia 
i w potw ierdzaniu w iary. W łaśnie 
n a ' terenach przygranicznych, w o- 
środkach turystycznych czy w tych 
miejscowościach w NRD, gdzie żyją 
Polacy, wciąż zadaje się nam  pyta
nia o znaki nadziei. Udział Kościo
łów NRD w budowie Centrum  
Zdrowia Dziecka w W arszawie jest 
takim  aktualnym  znakiem  nadziei,
0 którym  w iele się dyskutuje w 
zborach, gdyż szpital sam m a być 
takim  znakiem  jako „pom nik dziec
k a”. G rupa robocza „Polska” ogło
siła niedaw no obszerną, prawdę o- 
siemdziesięciostronicową pracę, któ
ra  pomaga zborom w tej dyskusji. 
W przedm owie czytamy: „Nieszczę
sne dziedzictwo i nadzieja zw iązane 
z tym  sąsiedztwem  określają wszy
stkie współczesne spotkania. Sposób, 
w jaki myślimy o tym  dziedzictwie
1 sposób, w  jaki żyjemy tą  nadzieją 
będzie decydujący dla dobrego są
siedztwa dwóch narodów, dla eku
menicznej wspólnoty chrześcijan”.

W spom niana na początku konsulta
cja historyków Kościoła obu państw  
pokazała wyraźnie, że przy porów
naniu historii okresu m iędzywojen
nego z w ielkim  ruchem  pojednania 
w’ obu naszych narodach po okrop
nościach ostatniej wojny, uw ypuk
la ją  się, mimo wszystkich nowo po
wstałych problemów, historyczne 
rozm iary obecnych usiłowań i uw i
dacznia się proces przem iany: ra 
zem kroczymy drogą od nieszczęs
nego dziedzictwa do nadziei dobre
go sąsiedztwa.

* R o c z n ic ę  w y z w o le n ia  w  N R D  o b c h o 
d z i s i ę  8 m a ja  (r e d .) .
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Reformowani w NRD

KS. JÜRGEN REUTER

Na obszarze NRD istnieje dziś oko
ło 30 reform owanych zborów, li
czących praw ie 25 tysięcy członków. 
Mniej więcej 20 księży spraw uje o- 
bowiązki duszpasterskie w rozrzu
conych na dużych przestrzeniach 
parafiach. Organizacyjnie zbory te 
są podzielone na trzy tery toria: pa
rafie w dawnej prowincji b randen
burskiej tw orzą jeden okręg, w 
skład którego wchodzą dw a: nie
miecki i francuski. Zbory w koś
cielnej prowincji Saksonii tw orzą 
odrębny okręg, którego punktem  
centralnym  jest Magdeburg. Zbory 
w  Saksonii (Lipsk i Drezno) oraz 
M eklem burgii tw orzą dziś Związek 
Kościołów Reform owanych w NRD. 
Reformowany zbór w  Görlitz przy
łączył się do brandenburskiego o- 
kręgu kościelnego.

prosił do siebie prześladowanych 
współwyznawców z innych krajów. 
Zapew nił im wolność prak tyk  re li
gijnych i pełną pomoc w  rozpoczę
ciu nowego życia. M iał on na myśli 
szczególnie Hugonotów, którym  w 
tym  roku na mocy zniesienia edyk- 
tu  nantejskiego o tolerancji (11589) 
zabroniono wolnego wykonywania 
p rak tyk  religijnych. W ten sposób 
wielu Francuzów, jak  również 
Szwabów, Szw ajcarów  i m ieszkań
ców P ala tynatu  znalazło w  krajach  
brandenburskich  nową ojczyznę, w 
której tworzyli nowe zbory refo r
mowane. Zaledwie w 150 la t póź
niej w  obu dawnych prowincjach 
B randenburgii i Saksonii istniało 
ok. 70 reform owanych zborów.
Tu dochodzimy do trzeciej ważnej 
daty, do roku 1817. Rok ten przy
niósł na rozkaz królew ski unię m ię

dzy lu teranam i a  będącym i liczeb
nie wciąż jeszcze w mniejszości re 
formowanymi, unię, k tóra istnieje 
do dziś. Z ekum enicznego punktu  
widzenia było to niew ątpliw ie n ie
słychanie ważne wydarzenie, które 
jednak d la reform owanych ozna
czało bezpośrednio zanikanie zbo
rów. Ocenia się, że w  następnych 
latach liczba reform owanych zbo
rów na naszym terenie zm niejszyła 
się do około trzydziestu i liczba ta  
do dziś pozostała praw ie nie zm ie
niona. Wiele małych zborów zostało 
wchłoniętych przez unię.
Nie doszło jednak  do w ew nętrzne
go zjednoczenia, do połączenia obu 
wyznań; nastąpiło  tylko zjednocze
nie adm inistracyjne, w  w yniku k tó 
rego obie strony m ają wspólny za
rząd i kierownictwo. W ram ach u- 
nii reform owane zbory są włączone 
do Kościołów krajowych. M ają 
wspólnego biskupa, wspólne k ie
rownictwo kościelne, ten  sam  kon- 
systorz co otaczające ich zbory. 
Tworzą w łasny okręg kościelny, 
który ma równe praw a z innym i o- 
kręgam i kościelnymi Kościołów 
krajowych. Na czele obu okręgów 
kościelnych w B randenburgii stoi

*

Niemcy wschodnie, północne i środ
kowe były protestanckie od wieku 
szesnastego i określone przez Refor
m ację Lutra. Jedynie na zachodzie 
życie kościelne kształtow ało się pod 
wpływem  reform owanych. Dla 
zmian, jakie zaszły w tej sytuacji 
kościelnej, ważne są trzy daty.

Pierw szą z nich jest rok 1613, kiedy 
to brandenburski książę elektor Jan  
Zygm unt przyjął wyznanie reform o
wane i w ten sposób rozpowszech
nił w k rajach  brandenburskich re 
form ow aną w iarę. Zrezygnował 
jednak  z przysługującego mu, jako 
panującem u, p raw a narzucenia 
swoim poddanym  własnego w yzna
nia, a więc uczynienia z nich refor
mowanych. W następnych dziesię
cioleciach powstało jedynie kilka 
reform owanych zborów dworskich. 
Drugą w ażną dla rozwoju Kościoła 
reform owanego w  Niemczech środ
kowych d a tą  jest rok 1685. W roku 
tym  ówczesny książę elektor B ran
denburgii, F ryderyk W ilhelm, za-

Uchodźcy hugonoccy przed elekto
rem brandenburskim
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Ośrodek parafialny w Magdeburgu, 
gdzie swoją siedzibę znalazł rów
nież zbór reformowany

gremium, które w ybiera duchow ne
go kierow nika, m oderatora. W pro
wincji Saksonii na czele reform o
wanych stoi senior.

i *

W m iarę upływu czasu w Kościo
łach związanych unią powstał w łas
ny, unijny k ierunek teologiczny, 
który w niejednym  punkcie różni 
się od czysto lu terańskiej teologii. 
Ponadto w ew nątrz tych Kościołów 
rozwinęła się wspólnota, k tóra zda
ła egzamin w ciężkich czasach a ta 
ków, a dzięki współżyciu zborów 
reform owanych i luterańskich, jak  
również pod w pływem  reform ow a
nej teologii zaszły pom yślne zm ia
ny, a m am  tu na myśli zwłaszcza 
ustrój prezbiteriańsko-synodalny, 
który od daw na został przyjęty 
przez Kościół luterański. Znaczącą 
rolę w dążeniu do nowego pojm o
w ania roli urzędu duchownego, a 
zwłaszcza w obsadzaniu stanow isk 
kierowniczych w Kościele, odegrała 
myśl reform owana. W pływ refor
mowanych zaznaczył się również w 
zm ianach, jakim  uległ skostniały 
porządek liturgii nabożeństw. P sal
my Hugonotów, od stuleci stosowa
ne w nabożeństw ie reform owanym , 
znalazły drogę do luterańskich 
śpiewników.
Zbory reform owane w  Saksonii i 
M eklem burgii nie weszły razem  z 
pruskim  Kościołem krajow ym  do 
unii i nie zostały objęte procesem 
zjednoczenia. Do dziś nie są one 
p raw nie związane z otaczającym  je 
Kościołem i posiadają samodziel
ność.

(★ '

Po drugiej wojnie światowej w d ą
żeniu do odnowy Kościoła pojawiły 
się tendencje, aby wyłączać refor
m ow ane zbory ze struk tu ry  unii i 
utworzyć z nich samodzielną, nie
zależną form ację: reform ow aną
prow incję kościelną. P lany te speł
zły na niczym, ponieważ nie chcia
no zrezygnować ze wspólnoty ko
ścielnej w  unii, a ponadto, w prze
szło stuletniej wspólnej drodze, 
zwłaszcza w  czasach Kościoła W y
znającego, doświadczono w ielu dob

rych stron tej sytuacji. Tak więc 
zbory reform owane pozostały s tru k 
turaln ie w ew nątrz Kościoła un ijne
go. Nie chciano jednak przerw ać 
łączności między reform owanym i i 
dlatego w roku 1949 z inicjatywy 
prof. M artina A lbertza zbory re 
form owane w NRD powołały Re
formowane Zgrom adzenie Ogólne. 
W krótce Zgrom adzenie to przystą
piło jako samodzielne zgromadzenie 
okręgowe do Reformowanego Zw ią
zku w Niemczech, jednakże w roku 
1969 odłczyło się od niego. Refor
mowane Zgrom adzenie Ogólne o- 
bejm uje reform owane zbory na te 
renie NRD oraz poszczególnych 
członków interesujących się teologią 
reform owaną.
Zgrom adzenie Ogólne nie posiada 
upraw nień zarządów kościelnych. 
Każdy reform owany zbór należy do 
swojego Kościoła krajowego. Z ada
niem  Zgrom adzenia jest reprezen
towanie reform owanych w  Związku 
Kościołów Ewangelickich w NRD, 
w stosunkach z państw em  i w eku- 
menii. Przede wszystkim  sta ra  się 
ono o ożywienie pracy teologicznej 
i o popieranie wspólnoty zborów. 
Pragnie również koordynować pracę 
reform owanych w różnych Kościo
łach krajowych. Charakterystyczne, 
że na posiedzenia odbywające się 
co pół roku zapraszani są nie tylko 
pastorzy, ale również starsi zborów. 
Fundusze na pracę dostarczane są 
przez zbory, pastorów  oraz poszcze
gólnych członków. Zgrom adzenie

Ogólne utrzym uje stosunki z jedy
ną katedrą teologii reform owanej 
w H alle/Saale oraz w spiera czaso
pismo zborów reform owanych Sak
sonii „Friede und F reiheit” (Pokój 
i wolność). W roku 1951 wydało re 
form owany suplem ent do ew ange
lickiego śpiewnika kościelnego z 
psalm am i i z Katechizm em  Heidel- 
berskim , a w latach 1954 i 1969 K a
techizm  H eidelberski w osobnej 
broszurce. Obecnie Zgrom adzenie 
m a nam iar wydać podręcznik dla 
starszych zborowych jako w prow a
dzenie do ich zadań, polegających 
m.in. na odwiedzaniu wiernych.

Reform owane Zgrom adzenie Ogólne 
przykłada w ielką wagę do u trzym a
nia dobrych stosunków ze Związ
kiem Kościołów Ewangelickich w 
NRD, a szczególnie z Ewangelickim 
Kościołem Unijnym. Popiera też 
wszystkie staran ia swoich zborów 
zm ierzające do współpracy z inny
mi zboram i w okolicy.

Reform owani w NRD współpraco
wali nad K onkordią Leuenberską i 
przyjęli z uznaniem  jej rezultaty. 
Zajm owali się postawionym przez 
Konkordię zagadnieniem zmian or
ganizacyjnych i doszli do wniosku, 
że ze względu na swoje zadania 
wobec całego Kościoła nie zrezyg
nują ze swojej samodzielności.
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HANS-DETLEF PETER

Ewangelicka

diakonia

w NRD

„Jedno jest konieczne: aby 
Kościół ewangelicki jako całość 
uznał, że miłość potrzebna mu 
jest tak, jak wiara.” Tymi sło
wy pastor Johann Hinrich Wi
ehern w swym proroczym 
przemówieniu na pierwszym 
wielkim niemieckim zjeździe 
kościelnym w Witteńberdze, 
we wrześniu 1848 roku nawo
ływał Kościół ewangelicki do 
czynnej diakonii. Jeśli Kościół 
chce być zborem Chrystuso
wym, jego wiara musi ujaw
niać się w pracy diakonalnej 
jako codziennym świadećtwie
0 miłości. A  podjęcie twórczej 
służby w niesieniu pomocy lu
dziom winno być zadaniem 
każdego zboru.
Wielkie klęski wieku X IX  — 
zubożenie przemysłowej klasy 
robotniczej, nadmierne stłocze
nie ludzi w szybko rozrastają
cych się miastach, bezrobocie, 
niedostateczne nauczanie dzieci
1 młodzieży itd. — wywołały 
wielkie napięcia i problemy 
społeczne. Znaleźli się wtedy

bracia i siostry, którzy prze
ciwstawili się tym klęskom i 
jako chrześcijanie wzięli na 
siebie odpowiedzialność za roz
wiązanie problemów społecz
nych. Zasługą J.H. Wicherna 
jest to, że odwołał się do ludzi 
na odpowiedzialnych stanowis
kach i udowodnił im, iż te pod
jęte przez poszczególnych 
chrześcijan działania muszą 
stać się misją całego Kościoła. 
W ten sposób powstał w tam
tych latach Główny Komitet 
Misji Wewnętrznej, który mógł 
wszechstronnie rozwijać swoją 
pracę ponad granicami po
szczególnych Kościołów. Oży
wiono i rozszerzono działalność 
wielu istniejących zakładów, 
potworzono nowe —  żeńskie i 
męśkie —  diakonaty, ewange
lickie szpitale, zakłady i fun
dacje dla dzieci, starców, cho
rych, kalek, zagrożonej mło
dzieży. Założony w Hamburgu 
przez J. H. Wicherna dom dla 
zaniedbanych chłopców — 
„Rauhe Haus” , jak i Bractwo

Diakonów czy powołane do ży
cia przez Friedricha von Bo- 
delschwingha zakłady opieki 
nad epileptykami w Bethel — 
znane są poza granicami Nie
miec.
Pastorzy: Teodor Fliendner i 
Wilhelm Löhe —  byli pionie
rami prowadzonego w X IX  
wieku przez kobiety dzieła mi
łosierdzia. Oni też przyczynili 
się do zakładania ewangelic
kich domów diakonis. Do służ
by przy chorych i do służby w 
zborach diakonisę przygotowy
wane były w  swoich domach 
macierzystych. Ze szczególnym 
naciskiem należy wymienić za
łożycielkę macierzystego domu 
diakonis „Friedenshort” w 
Miechowicach na Górnym Ślą
sku, Ewę von Thiele-Winkler, 
która dzięki swojemu bezinte
resownemu poświęceniu dla 
biednych i chorych weszła do 
historii diakonii jako „matka 
Ewa” . Rzut oka na początki 
samarytańskiej działalności 
Kościoła ewangelickiego w  u-
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biegłym wieku, pozwala lepiej 
zrozumieć diakonalną pracę 
Kościoła w dniu dzisiejszym. 
Jeśli dziś, w ostatniej ćwierci 
wieku XX  wolno Kościołowi 
prowadzić misję wewnętrzną, 
to ma on wielką szansę, aby w 
pełni ukazać, jak wiara może 
być czynna w miłości.
Misja Wewnętrzna i Akcja Po
mocy Kościoła ewangelickiego 
w Niemieckiej Republice De
mokratycznej działa w ramach 
Akcji Diakonalnej Kościołów i 
tzw. wolnych Kościołów. Nale
ży podkreślić, że służba diako- 
nalna jest wyrazem życia Ko
ścioła. Utrzymując stały kon
takt z państwowym lecznic
twem i opieką społeczną, działa 
ona dla dobra ludzi w całym 
naszym społeczeństwie. W za
kres jej służby wchodzi opie
ka nad ludźmi chorymi, upo
śledzonymi fizycznie lub umy
słowo, nad ludźmi starymi, po
trzebującymi wypoczynku, sa
motnymi i zagrożonymi.
Praca ta obejmuje swoim za
sięgiem ok. 50 szpitali z 7 ty
siącami łóżek łącznie, 90 do
mów dla upośledzonych fizycz
nie i upośledzonych umysłowo 
(6 tysięcy łóżek), ok. 300 do
mów opieki (ok. 11 tysięcy łó
żek) i około 100 domów wypo
czynkowych. Pracują tam dia
konisę i diakoni oraz inni 
współpracownicy.
Kościoły krajowe i tzw. wolne 
prowadzą prace bardzo różno- 
rodne, ale zawsze skupione w 
kościelnej organizacji diako
nalnej. Natomiast te prace, 
których zasięg wykracza poza 
granice samych Kościołów, jak 
np. Chrześcijańska Opieka nad 
Niewidomymi, praca w mi
sjach miejskich — zarządzane 
są centralnie.
Dotychczasowy dyrektor Misji 
Wewnętrznej 1 Akcji Pomocy 
w NRD, starszy radca kościel
ny dr Bosinski, zwraca w jed
nym ze swoich artykułów u- 
wagę na duchowy sens tej pra
cy: ,,Wszyscy, którzy świado
mie wypełniają ewangelicką 
służbę diakonalną w różnych 
jej formach, nie mają składać 
świadectwa w sposób rzucający 
się w  oczy, ale swoją cichą pra

Kobieta-pastor, p. Zacharias, w 
„rozmowie” z gluchociemną.

cą świadczyć o tym, że żyją z 
duchowej siły, jaką daje Chry
stus. I dlatego zebrania biblij
ne i nabożeństwa nie polegają 
na formalnym uczestnictwie, 
ale na ciągłym stawianiu pytań 
i szukaniu rozwiązań proble
mów, kształtując w ten sposób 
oblicze wspólnoty. Dotyczy to 
żeńskich i męskich diakonatów, 
ale również zborów, w których 
pracuje wiele grup współpra- 
cowników” .
Odpowiedzialność diakonalna 
nie może ograniczać się do 
„bliskich’:’ bliźnich, ale musi 
mieć oczy otwarte na świat. I 
tak, akcja „Chleb dla świata” 
napotkała wśród naszych Ko
ściołów w NRD ogromną goto
wość do podjęcia „ekumenicz
nej działalności diakonalnej ’ ’ . 
Głód i cierpienie na świecie są 
dla chrześcijan wezwaniem do 
niesienia pomocy „dalekim” 
bliźnim w ich nieszczęściu i do 
okazywania im solidarności.
W ostatnich latach w naszych 
Kościołach znowu mówi się 
szczególnie dużo o diakonalnej 
odpowiedzialności zboru. Zin
stytucjonalizowana służba dia
konalna nie może zastąpić gor
liwej służby wewnątrz zboru. 
Diakonia w zborze musi być 
normalnym, oczywistym prze
jawem działalności, podczas 
gdy diakonia w zakładach i do
mach opieki jest w porówna
niu z nią czymś szczególnym. 
Diakonia, jako jeden z najistot
niejszych przejawów wiary 
chrześcijańskiej, należy do 
głównych zadań zboru. Odno
wa Kościoła musi m.in. pole

gać i na tym, że jej zrozumie
nie przerodzi się w praktykę, 
a Kościół sprosta zadaniom 
misyjnym i diakonalnym. W 
związku z tym biskup D. 
Schónherr stwierdza: „Albo 
zbór spełnia zadania diakonal- 
ne,' albo wcale nie jest zborem. 
Misja zawsze ma cechy diako
nii, a diakonia — cechy misji.” 
Na zakończenie chcę pokazać 
przykład jednej akcji samary
tańskiej, która może służyć ja
ko przykład wielu samarytań
skich poczynań w parafiach i 
zespołach roboczych. Od kilku 
lat Akcja Pokuty (Aktion Siih- 
nezeichen) prowadzi w NRD o- 
bozy wypoczynkowe dla umy
słowo upośledzonych dzieci. 
Temu celowi młodzi ludzie po
święcają swoje urlopy. Jedna 
z uczestniczek tak pisze: „Każ
dy z nas miał swoją osobistą 
motywację uczestnictwa w tym 
obozie; i każdy jechał tam z 
własnymi wyobrażeniami i o- 
czekiwaniami. Wszyscy jednak 
pragnęliśmy, aby z naszą po
mocą można było stworzyć tym 
dzieciom parę szczęśliwych dni 
wakacji, gdyż często nie znaj
dują one w domu koniecznego 
zrozumienia i nie poświęca się 
im dosyć uwagi.
Między sobą właściwie nie zna
liśmy się i większość z nas nie 
znała również dzieci. Prawie 
nikt z nas nie miał doświadcze
nia w obchodzeniu się z upo
śledzonymi umysłowo dziećmi. 
Ale już po paru dniach dosto
sowaliśmy się do nich, a one 
przyzwyczaiły się do nas. O ile 
tylko była ładna pogoda, jeź-
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dziliśmy z dziećmi do kąpieli. 
Chodząc często na spacery po 
okolicy i bawiąc się w ogrodzie 
w śpiewane gry, staraliśmy się, 
aby nasi podopieczni mieli co
dziennie wystarczająco dużo 
ruchu. Bawiąc się w gry zręcz
nościowe i umysłowe byliśmy 
często zaskoczeni wytrwałością, 
do jakiej zdolne są te dzieci, 
gdy intensywnie nimi kiero
wać. Punktem kulminacyjnym 
było „święto Indian” na zakoń
czenie obozu. Przygotowywa

liśmy się do tego z wielkim za
pałem. Razem z dziećmi zro
biliśmy dla wszystkich prze
paski na czoła i biodra. Błazno
waliśmy wszyscy razem i by
liśmy tak weseli i rozhukani, 
że komuś stojącemu z boku 
byłoby trudno odróżnić dzieci 
od ich opiekunów. Oprócz pra
cy z dziećmi dni te miały dla 
nas, dorosłych, jeszcze jeden 
ważny element —  chrześcijań
ską wspólnotę. Dzień rozpoczy
nał się prowadzonym kolejno

przez każde z nas nabożeń
stwem porannym, które w po
łączeniu z chwilą skupienia da
wało wszystkim sposobność do 
modlitwy i rozmyślań. Kiedy 
po 14 dniach musieliśmy się 
rozstać, było to dla wszystkich 
bolesne. Dzieci te, z całą swo
ją odrębnością, zapadły nam w 
serca. Dla nich i dla dorosłych 
dni te były spełnieniem. Od
czuliśmy wszyscy wzajemne 
oddziaływanie dawanej i 
przyjmowanej miłości.”

J. M. LOCHMAN

C h w a ł a  B o g a  i p r z y s z ł o ś ć  c z ł o w i e k a
ll

III. CHW AŁA BOŻA W  JEZUSIE CHRYSTUSIE

Rozumienie „chwały Boga” w Nowym Testamencie 
w niczym nie zmienia się w porównaniu ze Starym — 
następuje jedynie wyraźne sprecyzowanie: greckie 
doxa w sposób trafny oddaje hebrajskie kabod. Za
sadniczy kierunek zwiastowania o Bożej chwale po
zostaje ten sam. W  Nowym Testamencie doxa rów
nież sygnalizuje bliskość Boga w  Jego objawieniu po
śród historii, bliskość wobec nowego ludu Bożego, w  
„wypełnieniu się czasu”, i pieczętuje nowe, nie dające 
się z niczym porównać przymierze. Ma to swoją wy
mowę i eschatologiczną, i dynamiczną. Królestwo Bo
że jest królestwem chwały. W  tej kwestii ciągłość 
pomiędzy obydwoma Testamentami jest szczególnie 
mocno zachowana.
Tak więc Nowy Testament precyzuje nie tyle przy
mioty chwały, ile sam podmiot chwały. Słowo, przy 
pomocy którego zwiastowano „wieść o Bogu”, teraz 
wyraża „wieść o Chrystusie”. „Chwała — doxa — 
przypisywana Bogu (»chwała Bogu na wysokościach« 
Łuk. 2:14; 19:38; Obj. 4:9) teraz odnosi się i do Chry
stusa (Hebr. 13:21; I Ptr. 4:11; Obj. 5:12). Obok »Bóg 
chwały« (Dz. 7:2) możemy postawić określenie »Pan  
chwały« (I Kor. 2:8; Jak. 2:1). O ile staro testamento
wa eschatologia zakłada »ujrzenie chwały Pańskiej« 
(Iz. 40:50), o tyle Nowy Testament zakłada »objawie
nie chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Je
zusa Chrystusa« (Tyt. 2:13)” (Kittel: Theological Dic
tionary of the New Testament). Można więc powie
dzieć, że Boża chwała otacza i towarzyszy całej osobie 
i życiu' Jezusa Chrystusa. I odwrotnie: cała osoba 
i życie Jezusa Chrystusa są wyrazem tej chwały. 
Chciałbym teraz rozważyć obie strony tej centralnej 
myśli Nowego Testamentu.
Większość wypowiedzi Nowego Testamentu na temat 
chwały Chrystusa odnosi się do historii po Wielka
nocy, do zmartwychwstania i paruzji (ponownego 
przyjścia). Wszystkie świadectwa zmierzają przede 
wszystkim w tym kierunku i faktycznie każda księga

mocno akcentuje te sprawy: to jest Ten Zmartwych
wstały, z którym złączona jest chwała Boża (Rzym. 
6:4; I Ptr. 1:2; I Tym. 3:16; Dz. 7:55), to jest Ten 
przychodzący Syn Człowieczy, który dysponuje „wiel
ką mocą i chwałą” (Mk 13:26; 8:38; 10:37; Mat. 19:28; 
25:2). Tak więc doxa ma równie mocny wydźwięk 
eschatologiczny, jak starotestamentowe kabod.
Ale eschatologia ta nierozerwalnie splata się z z i e m- 
s k i m życiem Jezusa z Nazaretu, jakkolwiek słowo 
doxa, odniesione tylko do tej ziemskości, używane jest 
— zwłaszcza przez ewangelistów synoptycznych — 
nie bez wahania. Niczym bowiem nie upiększone i o 
nic nie zubożone człowieczeństwo Jezusa nie może 
być zmienione czy wyretuszowane, gdyż już w samym 
Jego człowieczeństwie jest — zgodnie ze świadectwem 
Nowego Testamentu — coś takiego, że ma miejsce 
ostateczne objawienie się chwały Boga. Ewangeliści 
synoptyczni wyrażają to w  swych relacjach za po
mocą szeregu istotnych znaków. Jednym z przykła
dów może być Ewangelia Łukasza, opisująca historię 
narodzenia, w  której nad całym życiem Jezusa unosi 
się anielskie zwiastowanie Bożej chwały, połączonej 
z pokojem na ziemi. A  wszyscy synoptycy umieszcza
ją w centrum swej relacji scenę przemienienia Jezu
sa (Mk 9:2—10; Mat. 17:1—9; Łuk. 9:28—36).
Scena ta zasługuje na specjalną uwagę w związku z 
naszym tematem. Jest to bowiem wyjątkowe świa
dectwo o chwale Boga, ukrytej i obecnej w ziem
skim życiu Jezusa. Chwała ta w  tajemniczych oko
licznościach pojawia się na obliczu Chrystusa. Wąskie 
grono uczniów jest przerażone i zarazem zafascyno
wane — chcą nawet na stałe pozostać na Górze Prze
mienienia. Ale nikt nie może pochwycić i zatrzymać 
chwały Bożej, nikt nie może nurzać się w  jej blasku. 
Ta historia wskazuje poza siebie — na niezmienne 
związki z przeszłością, ze starotestamentowym Przy
mierzem na Synaju, i na związki z przyszłością — ze 
zmartwychwstaniem i ponownym przyjściem Chry
stusa. Przede wszystkim jednak to objawienie „na 
wysokościach” bezpośrednio i nieomylnie wskazuje na
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„najgłębsze uniżenie” — oto zapowiedziana zostaje 
męka Jezusa, a uczniowie bezzwłocznie postawieni 
będą wobec konkretnego ludzkiego cierpienia, jak 
czytamy dalej w  tym fragmencie (Mk 9:14—29 i para- 
lelne).
Ten wniosek, wypływający z historii o przemienieniu, 
ujawnia nam jeszcze jeden, o decydującym znaczeniu 
element nowotestamentowego świadectwa o chwale 
w Jezusie Chrystusie: chwała ta łączy się z cierpie
niem Jezusa i w  taki sposób zostaje związana z ludz
kim cierpieniem. W  tym miejscu przechodzimy do 
głównej myśli Nowego Testamentu: Bóg objawia swą 
chwałę w krzyżu Jezusa. Stwierdzenie to potwierdza
ją wszystkie świadectwa Ewangelii synoptycznych o 
cierpiącym Synu Człowieczym, zaś ewangelista Jan 
jasno i otwarcie formułuje tę myśl jako podstawę 
swego zwiastowania o chwale: droga wywyższenia 
jest drogą krzyża. „Chwała — doxa — jest w Jego 
śmierci. Czas męki Jezusa jest procesem, przez który 
»Bóg został uwielbiony w  Nim« — Jn 13:31 (Kittel: 
op. ćit.). Apostoł Paweł widzi ten związek nie mniej 
wyraźnie: Ten Ukrzyżowany jest „Panem chwały” —  
pisze w I Kor. 2:8. W  świetle nowotestamentowych 
świadectw o Jezusie Chrystusie, cała chwała Boga 
ogniskuje się na Jego krzyżu, który jest znakiem 
i gruntem tej chwały.
Jakie z tego faktu wypływają wnioski dla chrześci
jańskiego rozumienia chwały Boga, a więc i dla ca
łego naszego tematu? Nawiązując do trzech zasadni
czych wątków opowieści ewangelicznej, chciałbym 
przede wszystkim uwypuklić trzy sprawy.

1. C h w a ł a  B o g a  w J e z u s i e  C h r y s t u s i e  
j e s t  c h w a ł ą  o l u d z k i m  o b l i c z u .

Całe to stwierdzenie musimy potraktować jak najpo
ważniej, ze słowem „oblicze” włącznie. W  jednym 
z najważniejszych fragmentów poświęconych chwale 
Paweł mówi, że chwała Boża „jest na obliczu Chry
stusowym” (II Kor. 4:6). W  ten sposób z naszych roz
ważań na temat chwały usunięte zostają wszelkie 
magiczne przydźwięki, a sama chwała przybiera oso
bową postać. „Boża chwała jest chwałą Jego oblicza, 
naprawdę Jego własnego oblicza; Bóg w osobie, Bóg, 
który nosi imię, Bóg, który i nas wzywa po imieniu” 
(Karol Barth: Church Dogmatics). I to jest ta chwała 
o ludzkim obliczu. Jej wyrazem jest właśnie wciele
nie, które tak dobitnie ujawniło się w historii Czło
wieka z Nazaretu. W  Jego postaci nie jest to chwała, 
która „rządzi z wysokości”, ale chwała, która „służy 
w uniżeniu” (Flp. 2:5— 11), chwała, która nie pozba
wia zmysłów, ale porusza serce, szuka człowieka nie 
po to, by go porazić, zdemaskować lub obnażyć, lecz 
aby go podźwignąć i właściwie ustawić. Jest to chwa
ła l u d z k i e j  m i ł o ś c i .

2. C h w a ł a  B o g a  w  J e z u s i e  C h r y s t u s i e  
j e s t  c h w a ł ą  k r z y ż a  (gloria crucis).

Musimy bardzo precyzyjnie uchwycić tę myśl. W  żad
nym przypadku nie gloryfikuje ona cierpienia jako 
takiego ani nie pochwala tendencji masochistycznych 
lub sadystycznych, lecz odnosi się do krzyża Jezusa 
Chrystusa i jest pochwałą miłości Bożej, silniejszej 
niż śmierć. Ta miłość jest chwałą krzyża i w  niej ob
jawia się sam Bóg. Następuje tutaj nowotestamento- 
we przewartościowanie wszystkich pojęć, także po

jęcia „chwały”. Sam fakt, że chwała Boga związana 
jest z umęczonym i cierpiącym człowiekiem, nie jest 
jeszcze niczym nowym w nauce Nowego Testamentu, 
bo stanowiła nieodłączną część starotestamentowego 
pojmowania przymierza Bożej chwały. Natomiast 
stwierdzenie, że chwała ta nie tylko zawiera w sobie 
cierpienie, ale że jej istota polega na cierpieniu, na 
cierpieniu Boga — jest prawdziwą rewolucją w no- 
wotestamentowym rozumieniu pojęcia doxa.
To przewartościowanie ma ważne teologiczne następ
stwa: „Stwierdzenie, iż Bóg jest pełen chwały w prze
ciwieństwie do wszystkiego co pospolite — okazuje 
się fałszywe i pogańskie, gdyż On »będąc bogatym, 
stał się dla nas ubogim« (II Kor. 8:9). Boża wszech
moc, tak inna od wszystkich wyobrażeń o mocy, może 
przyjąć postać słabości i bezradności człowieka na 
Krzyżu, i w  takiej postaci zatriumfować. Bóg nie tra
ci chwały ani nie odkłada jej na czas, gdy przyjmuje 
postać sługi. Przeciwnie — On ją w ten sposób po
twierdza. W  człowieczeństwie Syna Bóg posiada 
prawdziwie pełnię chwały w przeciwieństwie do 
wszystkich bożków zmyślonych przez człowieka, któ
rych chwała pozbawiona jest miłości” (A. C. Cochra- 
ne: The Glory of God and the Glory oj Man).

3. C h w a ł a  B o g a  w J e z u s i e  C h r y s t u s i e  
u j a w n i a  s i ę  w  m o c y  J e g o  z m a r t w y c h 
w s t a n i a  j a k o  mo c  n o w e g o  p o ś r ó d  s t a 
r ego .

Widzimy, że nawet najbardziej wyraźne stwierdzenia 
dotyczące chwały Chrystusa związane są z Jego 
zmartwychwstaniem i paruzją, czyli z wydarzeniami 
o charakterze eschatologicznym — należą one do no
wego Bożego świata ale zarazem wdziefają się w  na
szą rzeczywistość. Jeżeli Chrystus „zmartwychwstał 
w chwale przychodzącego Boga, to i na odwrót: w  
Nim i przez Niego chwała wkracza do nędzy naszych 
czasów” (J. Moltmann). „Moce wieku przyszłego” 
(Hebr. 6:5) wyzwalają w  nas, istotach ludzkich, moż
liwość podjęcia ryzyka n o w e g o  w naszej historii. 
Świat człowieka zostaje „odfatalizowany”. Zmart
wychwstanie Chrystusa rozpoczyna proces „wywyż
szenia” dzieci Bożych, a konkretniej — proces chrześ
cijańskiej misji na całym świecie, misji, którą chwała 
Boża wzbudza i poświadcza.

Tłum. Barbara Stahl
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STUDIUM BIBLIJNE

A d w e n t
Iza jasz  52:7—10

K ró le s tw o  Boże jest czymś całkow ic ie  ró żn ym  od naszej rzeczy 
w istości. N a  K rz y ż u  G o lgo ty  P an  życia  d la  naszego zbaw ien ia  
obnaży ł p rzed  ca łym  św ia tem  swe św ię te  ra m ię . B łogosław ien i 
ubodzy, b łogosław ien i, k tó rzy  się sm ucą i  znoszą prześladow a
n ia , gdyż do n ich  n a leży  Boża przyszłość.

Z entuzjazmem i radością głoszona 
jest ludowi, przeżywającemu cięż
kie chwile w niewoli babilońskiej, 
wieść o przyszłości ludu Bożego. 
Wśród wygnańców oddalonych od 
swych domów, pozbawionych rado
ści i nadziei powrotu — rozbrzmie
wa zwiastowanie proroka: wasz 
Bóg powraca jako Zwycięzca! Jego 
Królestwo przybliżyło się!

Czy lud mógł pokładać swą ufność 
w Nabonidzie, władcy Babilonu i 
spadkobiercy Nabuchodonozora, 
który doszczętnie spalił Jerozolimę 
i uprowadził jej mieszkańców? Czy 
mógł pokładać nadzieję w Cyrusie, 
młodym królu perskim, który nad
chodzi ze Wschodu,- oblega Babilon 
i przynosi ratunek? Zwyciężył już 
króla Medów i teraz zdąża na za
chód. W  kilka lat później Cyrus 
rzeczywiście uwolni Izrael z niewo
li, pozwoli wygnańcom na powrót i 
odbudowę świątyni i Jerozolimy 
(Ezdr. 6:3). Ale czy zajmując miej
sce Nabonida Cyrus rzeczywiście 
stał się prawdziwym panem ludu 
Bożego? Czy to on zadecydował o 
przyszłości Izraela? Zgodnie z „ra
dosną wieścią” (w. 7) odpowiedź
brzmi: nie! To nie Nabonid jest 
twoim panem, ani Cyrus twoim 
królem! Twój Bóg jest królem! (w. 
7). Sam Jahwe poprowadzi cię do 
wolności.

Ukazana tu przyszłość stanowi cał
kowity kontrast z aktualną sytua
cją ludu. Teraz ujawnia się ukryta 
chwała Boga! Przed ludem Bożym 
otwierają się nowe horyzonty. Pro
rok mówi: Bóg jest królem! A  to 
znaczy, że ostatnie słowo nie należy 
do potężnych władców tego świata. 
I oto strażnicy ruin Jerozolimy po
dejmują tę wieść z radością, gdyż 
własnymi oczyma oglądają powrót 
Jahwe do Jeruzalemu (w. 8). Pro
roctwo staje się widzialną, nama
calną rzeczywistością. „Gruzy Je
ruzalemu” — ta rozbita na małe 
grupki społeczność, gromadząca się 
wokół miasta Bożego słyszy rados
ną wieść: Do was, którzy cierpicie

i rozpaczacie, należy nadzieja, gdyż 
sam Bóg troszczy się o waszą przy
szłość.
Znamienną jest rzeczą, że powrót 
wygnańców i odbudowa Jerozolimy 
są równoznaczne z powrotem Boga. 
Nowa przyszłość Izraela, zgodnie z 
jego wiarą w  Jahwe, rozpoczyna się 
adwentem Boga. Sama przyszłość 
nie jest jeszcze adwentem, ale Bo
ży adwent zawsze oznacza dla 
Izraela zbawienie, a więc i przysz
łość.
Ostatecznie, jak wynika z naszego 
tekstu, wszystkie narody ziemi do
wiedzą się o tym wspaniałym wy
darzeniu i poświadczą je. Innymi 
słowy: zbawienie przychodzące do 
pogrążonego w  rozpaczy, rozproszo
nego i pozbawionego nadziei ludu 
— ma znaczenie misyjne daleko 
wykraczające poza granice Izraela. 
Dla samych Izraelitów nie jest to 
nic nowego: zawsze bowiem wie
dzieli, że Boże panowanie nie ogra
nicza się do ludu Izraela, ale że 
Bóg jest Panem całego świata i u- 
żywa nawet pogańskiego władcy, 
Cyrusa, jako narzędzia swego zba
wienia. Bóg objawia swą chwałę w  
historii narodów. Pańska jest zie
mia, a On istnieje dla całego świa
ta, a nie wyłącznie dla Izraela. 
„Pan obnażył swoje święte ramię 
na oczach wszystkich narodów i o- 
glądają wszystkie krańce ziemi 
zbawienie naszego Boga” (w. 10). 
Ale gdzie „Bóg obnażył swe świę
te ramię”? My, którzy nie jesteśmy 
ludem Starego Testamentu, odpo
wiemy jednoznacznie: na Golgocie! 
Tam, gdzie dla zbawienia całego 
świata ukrzyżowano Jezusa z Na
zaretu, Bóg w  pełnym blasku obja
wił swą moc w  słabości, co stało się 
rękojmią przyszłości dla całego ro
dzaju ludzkiego.
My, Kościoły, choć tak różne struk
turalnie i wyznaniowo, jesteśmy 
„gruzami Jerozolimy” i wspólnie 
głosimy jedną nadzieję powrotu 
naszego Pana i nadejścia Jego Kró
lestwa, kiedy cała ziemia ujrzy peł
nię Bożej chwały.

Wiemy, jak bardzo ludzkie zapa
trywania zależą od tego, czy je
steśmy pesymistami czy optymista
mi. Jednakże najgłębszym źródłem 
naszej nadziei jest wiara w żywego 
Boga, który utrzymuje w  nas tę 
wiarę i wypełnia swoje obietnice. 
Dlatego nasz Bóg nie jest Bogiem 
bez imienia. Jego imię brzmi: Im
manuel, Bóg-z-nami, Bóg, który 
troszczy się, planuje, cierpi, walczy, 
żyje wśród nas, gdyż my sami po
niechalibyśmy już trudu nad pogłę
bianiem społeczności i wiarogodno- 
ści Jego Kościoła i wysiłków na 
rzecz niezawodnej sprawiedliwości 
dla ludzi i całego świata. On jest o- 
becny wśród nas w  swym sądzie i 
w swej łasce, On może unicestwić 
nasze plany albo posłużyć się nimi 
dla uszczęśliwienia świata. Niech 
się dzieje Jego wola! On sam jest 
podstawą naszej nadziei, niezależ
nie od okoliczności i niezależnie od 
tego, czy dany nam czas skłania ku 
optymizmowi czy do pesymizmu. 
Tęsknie i z pełnym zaufaniem wy
glądając Bożego adwentu, zarazem 
szczerze dzielimy zmagania naszych 
współbraci w  budowaniu tej właś
nie przyszłości.
Ponieważ dla nas chrześcijan i dla 
Kościołów przyszłość już się rozpo
częła w  Jezusie Chrystusie, zosta
liśmy wezwani przez Niego, aby 
być przedstawicielami tej przyszło
ści. Ale przedstawiciele przyszłości 
widzą Królestwo Boże i doświad
czają go jako „nadzieję wbrew na
dziei”, żyją uczciwie w  sercach 
swoich pomimo rozbieżności, jaka 
zachodzi między ich własną sytua
cją a obietnicami Bożymi, między 
Bożą przyszłością a współczesnymi 
systemami, nawet tymi, które mie
nią się być chrześcijańskimi.

Być może przyzwyczajamy się do 
tego, by widzieć przyszość jako 
kontrast pomiędzy Bożą obietnicą 
a obecnymi doświadczeniami, gdyż 
wtedy dopiero naprawdę poznaje
my, jak w  pokorze i poczuciu rze
czywistości przeżyć teraźniejszość. 
W  związku z tym nie powinniśmy 
lekceważyć języka jako środka po
rozumienia, bo jest to problem 
szczególnie nabrzmiały w  sprawach 
wiary. Może zachodzić ścisły zwią
zek między tym a faktem, że spo
łeczny wymiar zwiastowania o zba
wieniu w  Jezusie Chrystusie znowu 
nabiera wagi. Ten tak ziemski wy
miar biblijnego posłannictwa nie 
jest najistotniejszy dla tzw. werty- 
kalistów, ale dla tzw. horyzontali- 
stów stał się niemal jedynym po
słannictwem. Wielu z nas stwier
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dza, że nie może pogodzić się „w 
swym, chrześcijańskim sumieniu” z 
faktem, iż Stary Testament, a zwła
szcza świadectwa proroków miały
by być aż tak „ziemskie”. Ale dzię
ki Chrystusowi rozdźwięk między 
duszą a ciałem, jednostką a społe
czeństwem, misją a postępem — 
może być przełamany, „gdyż w  
Nim mieszka cieleśnie cała pełnia 
boskości” (Kol. 2:9).
W  naszych czasach następuje pożą
dana zmiana w ustosunkowaniu się 
chrześcijaństwa do innych religii. 
Zamiast nazywać je po prostu „re- 
ligiami niechrześcijańskimi”, uczy
my się dzisiaj patrzeć na .nie bar
dziej obiektywnie. Ta zmiana niesie 
z sobą pewne konsekwencje, jak 
na przykład tę, że nie wolno nam 
rozumieć chrześcijaństwa jedynie 
jako wiary (tak jak gdyby wiara 
zajmowała pozycję nadrzędną i 
przeciwstawną w  stosunku do reli
gii), ale jako jedną spośród wielu 
religii! Nasze teologie mają tu cięż
ki orzech do zgryzienia, gdyż jesz
cze teraz odnoszą się podejrzliwie 
do najlżejszej wzmianki na temat 
„religijności”. Ale faktem jest, że 
przeżywamy dzisiaj ponowne od

Wlaściwie nie mogą sobie robić 
wyrzutów, bo prawie cały ten czas 
przechorowałam, ale przecież mi 
przykro, że doszło aż do takiego 
stanu.
Miałam nadzieją, że intuicyjnie 
zrozumiecie, że do dalszego powiąk- 
szenia rodziny trzeba szykować sią 
we trójką, razem z Witusiem. 
Wciągać go w sprawunki dla ma
leństwa, planować, gdzie postawi 
się łóżeczko, nauczyć tąsknić, żeby 
nareszcie sią zjawiło. Tymczasem 
zaś można dać dotknąć rączyną 
brzucha matki, aby poczuł, jak to 
coś sobie tam żyje, a na spacerze 
zaglądać do wózków w parku i tłu
maczyć, o ile lepiej jest mieć ro
dzeństwo, opiekować sią kimś i z 
kim bawić.
Jak zobaczyłam Witka po przyjściu 
do was, wszystko było od razu jas
ne. Pod pachą brudny miś, bardziej

krycie religii. Jednym z objawów 
tego odkrycia jest dialog z ludźmi 
inaczej wierzącymi i z religiami. 
Czy uważanie niechrześcijan za 
istoty w pełnym tego słowa znacze
niu ludzkie — jest rzeczywiście 
zdradą Ewangelii? Czy świadectwo 
misyjne może narodzić się w po
staci innej niż partnerstwo, które 
w drugim człowieku dostrzega isto
tę ludzką stworzoną na obraz Bo
ży? Gdy świadectwo misyjne przy
biera formę takich pytań, chrześci
janin porzuca wyniosłą, tradycyjną 
postawę, opartą na błędnej koncep
cji, że roszczenia chrześcijaństwa 
są niekwestionowane i absolutne. 
Chrystusowe roszczenia (ale nie 
chrześcijaństwa!) rozumiane są dzi
siaj jako Jego żądanie posłuszeń
stwa i wezwanie do posłuszeństwa, 
a nie jako wciąganie innych ludzi 
na listę członków Kościoła. Misja 
nie polega na chrystianizacji. Misja 
oznacza głoszenie świadectwa o ży
wym Panu, Jezusie Chrystusie, w  
naszym życiu i w  świecie, oznacza 
świadczenie o Tym, który bada na
szą wiarę i rzuca jej wyzwanie. 
Zainspirowanie „chwalebną wolno
ścią dzieci Bożych” i głoszenie

świadectwa uwalnia od iluzorycz
nych i błędnych nadziei. W  dialogu 
z ludźmi inaczej wierzącymi kry
stalizuje się nasz chrześcijański 
punkt widzenia. Takie spotkania 
nie relatywizują naszej wiary ani 
nie zmuszają nas, byśmy dostoso
wywali ją do innych, ale wprowa
dzają nas w  żywe, wzajemne sto
sunki.

Nawrócenie się do Chrystusa ozna
cza uświęcenie przez Chrystusa. W  
chwili nawrócenia następuje zer
wanie z przeszłością, czyli odnowa. 
Chrześcijanin należy teraz do Chry
stusa, a to oznacza członkostwo w  
ludzkiej wspólnocie. Chrześcijanin 
raz jeszcze zostaje posłany do świa
ta jako ten, który jest tego świata 
cząstką, aby zostać misjonarzem 
Chrystusa. # Dzięki Chrystusowi ży
cie — i kultura, i religia — nabiera 
nowego znaczenia. Dzięki Chrystu
sowi stare wzorce wzbogacają się 
o nowe możliwości i nowe znacze
nie. Tak więc przyszłość, Boża 
przyszłość, jest nowym stworze
niem.

ODEH SUAUDI 

Tłum. B.J.S.

NA KANW IE R O D ZIN N E J W Y S Z Y W A N E

Monolog czwarty

kochany od siostrzyczki, zaciąta 
mina, wydąte wargi. Nie miejcie 
do mnie żalu, że nie poszłam oglą
dać Krystynki. Wituś przylgnął mi 
do kolan w nadziei, że chociaż u 
mnie znajdzie dawną miłość, że 
może chociaż ja nie oszalałam z 
powodu tego maleństwa, które bez 
reszty zabrało mu rodziców. Stary, 
banalny błąd, którego jednak moż
na było tak łatwo uniknąć... Teraz 
swoje potkniącie musicie przemie
nić w sukces i wzbogacić nim wy
chowawcze doświadczenie.
Optymizm — i to żarliwy, niekła
many, oto start do każdego poczy
nania, gdy zło zostanie stwierdzo
ne. Dziś jesteście przerażeni zacho
waniem Witusia, ale w głąbi serca 
macie pewność, że przecież pokocha 
siostrzyczką. Ale gdy kiedyś zacz
nie kłamać, oszukiwać, może nawet 
kraść lub rzuci w twarz oszczer

stwo — wtedy zobaczycie, że o op
tymizm nie tak łatwo, a jednak 
musicie go w sobie znaleźć, bo ina
czej już ponieśliście kląską, gdyż 
Witek najdrobniejszym nerwem wy
czuje, że nie wierzycie w niego, że 
mu nie ufacie, wiąc w końcu nie 
warto sią starać. I dziś, i wielekroć 
w przyszłości trzeba dać dziecku 
szansą zmiany. Od zaraz musicie 
znaleźć czas dla Witusia i poroz
mawiać z nim choćby o tym, co sią 
działo w przedszkolu. I dziś i nigdy 
w przyszłości nie wolno zasłaniać 
sią brakiem czasu. Starszemu moż
na powiedzieć (chociaż też nie zaw
sze): — „Uszanuj moją parcą” lub: 
— „Musisz zaczekać, aż odpoczną. 
Ja też ci nie przeszkadzam”. Ale 
zaraz potem trzeba koniecznie sa
memu wrócić do tego, co nie zosta
ło załatwione. Im sprawy trudniej
sze, tym bardziej wymagają odpo
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wiedniego nastroju. Niekoniecznie 
musi być półmrok i cisza, np. gdy 
mały już leży w łóżku i ma zaraz 
zasnąć. Jeśli temat ważny, nie na
leży zbyt często patrzeć na zega
rek ii sprawę załatwić od ręki, na
wet kosztem godziny snu.

Widzę, Staszku, że masz w wannie 
namoczone pieluchy. Zabierzcie się 
do tej roboty we dwóch, podwiń 
Witusiowi rękawki u koszulki: na 
pewno zechce ci pomóc w płukaniu, 
ale pod warunkiem, że najpierw się 
dowiesz, co dziś porabiał miś. Po
nieważ jednak sytuacja jest napię
ta, licz się z tym, że możesz dostać 
kosza... Wituś nie jest w stanie 
skupić swojej uwagi na jednej 
sprawie dłużej niż przez 10 minut, 
więc potem próbujcie razem zacząć 
szykować kolację, koniecznie rów
nież dla misia.
W najbliższych dniach i tygodniach 
musicie — i to bez dyskusji — wię
cej czasu, a co najważniejsze — 
serca, okazać pierworodnemu. Sami 
już nie bardzo możecie sobie u- 
przytomnić, jak przykro jest utracić 
ową wspaniałą pozycję jedynaka 
w rodzinie. Pytania w rodzaju — 
„Co masz dziś dla mnie na kola
cję” czy: — „Gdzie pójdziesz dziś 
ze mną na spacer?” mały musiał 
przeredagować na: — „Znów mu
sisz ją przewijać?” i — „Dlaczego 
ją tak długo karmisz?”, wtedy gdy 
prawidłowe powinny brzmieć: — 
„Czy jak umyję rączki, to mogę jej 
dotknąć?” albo: — „Kiedy będę 
mógł się z nią bawić?”
Czas na rozmowę z dzieckiem jest 
jednym z pierwszych obowiązków 
rodziców. Nie wolno się spieszyć, 
bo to onieśmiela dziecko. Jasne, że 
szybciej jest samemu zawiązać bu
ty niż nauczyć tego dziecko. Ale im  
wcześniej je różnych rzeczy nau
czycie, tym wcześniej stanie się sa
modzielne i tym lepiej będzie się 
rozwijać.
Pełnię szczęśćia rodzinnego w dzi
siejszym, przecież rzeczywiście 
szybkim, za szybkim życiu można 
osiągnąć dopiero podczas urlopu. 
Wcześnie i mądrze planujcie urlop. 
Pierwszy z dwójką nie będzie łat
wy. Jeśli ćhodżi o Krystynkę, to 
sprawy pielęgnacyjne będą domino

wały nad wychowawczymi, które 
na Witusiu w zasadzie opanowaliś
cie. Trzeba się będzie zająć właśnie 
Witusiem, wyrównać wszystkie 
braki wychowawcze ii w ogóle moc
no się zaprzyjaźnić. Nastąpi to nie
jako samo przez wielogodzinne ser
deczne obcowanie. Wituś boi się 
wody, Więc powiesz, Staszku: — 
„Będziemy wchodzić razem, bardzo 
powoli, a jak tylko zawołasz, wyj
mę cię, a znasz mnie, że nie oszu
kuję.” Albo — „Zrobimy mamusi 
niespodziankę. Dopiero się ucie
szy!”. Albo, jeśli do Witusia to bar
dziej przemówi: — „Nie wierzę, 
żebyś sam wszedł do wody. No, ale 
gdybyś jednak wszedł, to ja wejdę 
pod stół i będę szczekać jak Dia
na.” I  oczywiście wejdziesz pod 
stół bez obawy ośmieszenia, a w 
błysku oczu dziecka zobaczysz, jak 
rodzi się między wami przyjaźń. 
Potem będziecie się tarzać po pia
chu bez obawy, że nasypie się go 
do uszu i włosów, bez tych wszyst
kich codziennych zakazów i naka
zów, cudownie, wakacyjnie. A  jesz
cze potem będziecie grać w piłkę: 
— „O już lepiej, coraz lepiej, teraz 
postaraj się! Jeżeli złapiesz trzy ra
zy, to...” Wprowadzasz w ten spo
sób do zabawy element gry. Mało 
jest dziś w sprzedaży gier, prawie 
żadnych dobrych, a jeszcze mniej 
bawią się w nie dzieci. A  przećież 
gra jest bardzo ważnym elementem 
wychowania. Twórca harcerstwa, 
Baden-Powell, powiedział: — „Zy
cie jest wielką grą. Grajmy więc 
uczciwie i radośnie”. Zdawałoby 
się, że to takie proste i  oczywiste, 
a jakie trudne! Z  wygranej 
umieć się cieszyć tak, żeby aż pod
skakiwać, a przegraną przyjmować 
spokojnie i ambitnie. A  grać ucz
ciwie jest specjalnie trudno. Trzeba 
powtórzyć znane zasady gry albo je 
wspólnie uzgodnić, a potem szano
wać i nie obrażać się. Raz umieć 
ustąpić, innym razem bronić słusz
nego stanowiska. Dziś dzieci nie 
grają już na podwórkach ani w 
„gumę”, ani w „Zośkę”, ani w „kla
sy”, ani ile razy kto przewinie się 
przez trzepak. A  to przećież daje 
tyle radości, sprawności, przeżyć! 
Tę lukę trzeba w jakiś sposób za
pełnić samemu.

W końcu siadasz, Staszku, na leża
ku z gazetą. Sam rozruszany i ja
koś wewnętrznie zadowolony. I 
słyszyszy: — „A dlaczego, tatusiu, 
boża krówka ma kropki?” Musisz 
odpowiedzieć rzeczowo, przystępnie, 
a potem dodać, że teraz każde z 
was zajmie się swoimi sprawami.

Gdy po urlopie wrócicie do miasta 
i Witek będzie umiał rozróżniać 
krowę od konia, kurę od kaczki, 
zgubi lęk przed wodą i zahartuje 
się, będziecie mieli prawo więcej 
się z tego cieszyć niż wasi rówieś
nicy, którzy tyle opowiadali o za
granicznej wycieczce i tylko na 
końcu stwierdzili, że „te dzieci to 
się zrobiły zupełnie niemożliwe”. 
Gdy po chorobie wyjechałam, ob
serwowałam na wczasach różne ro
dziny. Babcie co prawda wiele za
braniały, ale cierpliwie odpowiada
ły na pytania, ciepłym wzrokiem 
wodziły za swoimi kurczętami, przy 
stole karmAły przesadnie, ale sku
tecznie. Natomiast wielu, niestety 
wielu, rodziców wprost demonstro
wało swoje znudzenie dziećmi. 
Chcieli pokazać sąsiadom przy sto
le, że ich stać na coś więcej niż na 
obcowanie z dziećmi. Owszem, wy
dają na swoje dzieci sporo, ubiera
ją je modnie, ale nie przyjdzie im  
nawet do głowy, by dziecku pod 
pupę podłożyć poduszkę przy stole, 
i dać do ręki mniejszą łyżkę do zu
py. 1 stale słyszało się to samo: — 
„Nie kręć się, bo się zabrudzisz... 
Przestań mnie nudzić, baw się sa
ma...” I  w końcu najstraszniejsze: 
— „Ja już z tym dzieckiem nie wy
trzymam!”

Agnieszko, Staszku, obiecajcie — 
mnie i sobie — że ńigdy nic tak 
okropnego nie padnie z waszych 
ust, nawet gdy dzieci rzeczywiście 
wyprowadzą was z równowagi. Nie 
prosiły się na świat, to jedno. A  
drugie, że po takiej odzywce długo 
i mozolnie trzeba odbudowywać 
przez samego siebie poderwany au
torytet.

Życzę wam udanego urlopu. 1 ład
nej pogody, bo w czasie deszczu 
trzeba naprawdę mieć dużo więcej 
cierpliwości.

B.K.

Uprzejmie przypominamy o odnowieniu prenumeraty na rok bieżący i regulowa
niu ewentualnych zaległości. Dziękujemy.

R edakc ja
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Czasy są spokojne, naród bez
troski, a życie wydaje się pięk
ne tym, którzy posiadają pie
niądze. Ludzie opanowani są 
jedynie myślą o hulankach i 
rozpuście. Naród czuje się cał
kowicie bezpieczny wobec bra
ku jakiegokolwiek zagrożenia z 
zewnątrz. Nic nie zapowiada 
wojen czy inwazji. Uprzywile
jowana warstwa narodu izrael
skiego, wiodąc szczęśliwą egzy
stencję, zapomina przy rozkosz
nych pieśniach o skargach bie
daków. Tak przedstawia się 
sytuacja w państwie izraelskim 
w połowie V III w.p.n.Ch., za 
panowania króla Jeroboama II 
(786— 746).
I nagle, jak w gęstwinie o 
zmierzchu, wszystkie żywe 
istoty ogarnia strach: daleko, 
na horyzoncie rozdziera po
wietrze potężny ryk, zapowia
dając zbliżanie się lwa: „Pan 
grzmi z Syjonu i wydaje swój 
donośny głos z Jeruzalemu, 
dlatego żałobą okrywają się ni
wy pasterzy i usycha szczyt 
Karmelu” (1:2). W regularnych 
odstępach czasu, jak w nieubła
ganym uchwycie zaciskających 
się kleszczy, rozlega się ten sam 
ryk. Pewien, że nikt go nie za
trzyma, lew powoli osacza swo
ją zdobycz: słychać go najpierw 
z prawej strony, potem z lewej, 
wreszcie z bardzo bliska, na 
koniec rzuca się na swą ofiarę 
i powala ją na ziemię.
Lud izraelski, przekonany o 
swojej sprawiedliwości, słucha 
gromów, które prorok Amos 
rzuca na otaczających sąsiadów 
z powodu ich zbrodni: na Da
maszek (Syrię, 1:3— 5), Gazę 
(Filistynów, 1:6— 8), Tyr (Feni
cjan, 1:9— 10), Edom (1:11— 12), 
Amonitów (1:13— 15), Moabi- 
tów (1:1— 3).
Czy lew już ucichł zaspokojo
ny? Czy Bóg isądzi wszystkie 
pogańskie ludy po to, aby wy
sunąć na pierwszy plan swój 
własny lud? Nic podobnego,

Bóg rzuca teraz gromy na Judę 
z powodu jego zbrodni (2:4— 5) 
i wreszcie gniew Jego spada na 
beztroską ofiarę, która wierzy
ła, że zawsze będzie doznawała 
Bożej opieki, gdyż została w y
brana przez Pana. Ofiarą tą 
jest lud izraelski, który dopuś
cił się zbrodni cięższych, bar
dziej skandalicznych i godnych 
potępienia niż inne ludy 
(2:6— 16).
Należy przeczytać ponownie 
rozdziały 1 i 2, ażeby odczuć 
całą moc słów proroka Amosa, 
który zapowiada w imieniu 
Boga miłującego sprawiedli
wość: „rzucę ogień” (1:4.7.10. 
14; 2:5) i „wytępię” (1:5.8;
2:3).
Skąd pochodzi ten poryw gnie
wu? Czy lew ryczy bez przy
czyny? Niestety, powód jest aż 
nadto wyraźny i treść całego 
proroctwa Amosa da się ująć w 
słowach drugiego wersetu z 
rozdziału 3: „Tylko o was za
troszczyłem się spośród wszy
stkich pokoleń ziemi, dlatego 
was będę karał za wszystkie 
wasze winy” . Słowa te prze- 
orują dotychczasowy sposób 
myślenia narodu, który rozu
mował następująco: skoro o 
was zatroszczyłem się... nie u- 
karzę was, lecz otoczę opieką... 
Natomiast prorok Amos wypo
wiada wręcz przeciwną myśl: 
dlatego że wybrałem ten naród, 
muszę go ukarać, gdy pogwał
cił on układ zawarty ze swym 
Bogiem. A  w jaki sposób go 
pogwałcił? Zapominając o pra
wie i woli Wszechmogącego, 
który żądał, aby Jego lud żył 
ze szczerą wiarą w Boże obiet
nice, sprawiedliwie i lojalnie 
postępował wobec bliźnich, ży
wił nadzieję i wiarę w przysz
łość. Lud izraelski naruszył to 
prawo sprawiedliwości i dlate
go teraz, po długim okresie 
zwłoki, którego mu cierpliwy 
Bóg udzielił, musi doznać Bożej 
sprawiedliwości i zostać uka
rany.

Rozdziały 3— 6 zawierają żywy 
akt oskarżenia ludu izraelskie
go i przejawy jego niespra
wiedliwości społecznej i moral
nej, hipokryzji religijnej, ko
rupcji i zbrodni. Zawsze w tym 
samym rytmie słów prorok 
przepowiada i atakuje: „Słu- 
phajcie tego słowa, które wypo
wiedział Pan o was, synowie 
Izraela” (3:1); „Słuchajcie tego 
słowa, wy; krowy baszańskie” 
(4:1) —  zapowiada kobietom 
izraelskim żyjącym w luksusie 
i uczestniczącym w orgiach. A 
całemu ludowi mówi: ,,Biada 
wam” (5:18, 6:1), „Nienawidzę 
waszych świąt, gardzę nimi” 
(5:21), „Brzydzę się pychą Ja
kuba, nienawidzę jego pała
ców” (6:8). Dlatego też „wróg 
otoczy kraj i pozbawi cię two
jej mocy, i splądrowane będą 
twoje pałace” (3:11), „karać bę
dą zbrodnie Izraela” (3:14), 
„zaprowadzę was do niewoli 
poza Damaszek” (5:27), „gdyż 
oto Ja pobudzę przeciwko wam, 
domu Izraela, lud, który drę
czyć was będzie od przełęczy 
Hamat aż do potoku na stepie” 
(6:14).
Czyżby to był tylko kaprys 
bezwzględnego Boga? Z pew
nością nie! Jeśli tylko przy
pomnimy sobie to wszystko, co 
uczynił On dla swego ludu, a- 
żeby go ostrzec i doprowadzić 
do zmiany jego postępowania, 
wówczas nie potrafimy bez 
wzruszenia czytać tych pełnych 
bólu słów refrenu, zawartych w 
4 rozdziale: „Jednak nie na
wróciliście się do mnie —  mó
wi Pan” (4:6.8.9.10.11).
Kim jest człowiek ośmielający 
się przemawiać w  ten sposób 
do narodu? Jest pasterzem i 
rolnikiem. Lew ryczy i wszyscy 
odczuwają strach. Bóg mówi: 
„Amos ma prorokować!” (3:8) 
i człowiek ten porzuca swoje 
stado i swoje sykomory, i za
czyna przemierzać ziemię izra
elską, ostrzegając przed rozle
gającym się dokoła rykiem lwa. 
O proroku tym nie zachowały 
się niemal żadne wiadomości. 
Wiemy tylko, że jego ostre sło
wa były źle przyjmowane przez 
kapłana pełniącego służbę w 
świątyni w Bethel i że Amos 
został z tego miejsca usunięty 
(7:10— 17 —  to jedyny frag
ment, który dostarcza nam ja
kichś wiadomości na temat ży
cia proroka). Znamy jednak 5
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wizji, które być może stały się 
motywem pełnienia służby, do 
której go Bóg powołał: szarań
cza (7:1—3), ogień (7:4— 6), 
pion murarski (7:7— 9), kosz o- 
woców (8:1— 3), zburzenie 
świątyni (9:1— 4). W wizjach 
tych godne uwagi jest rozwi
nięcie pewnej myśli: początko
wo Bóg gotów jest jeszcze prze
baczyć (7:3), może nawet po
wstrzymać karę (w. 6), stopnio
wo jednak staje się to niemoż
liwe; Bóg nie może już dłużej 
przebaczać (w.8), zbliża się czas 
kary (8:2), aż wreszcie spada 
ona na wszystkich ludzi 
(9:1-4).
Po gwałtownym gromie, który 
wstrząsnął narodem bardziej 
niż trzęsienie ziemi, jakie na
stąpiło w dwa lata później (1:1), 
Amos spełniwszy swą prorocką 
misję, wraca do uprzednich za
jęć. Nieznany nam jest czas 
trwania jego służby, ale z pew

nością nie była ona długa. Sło
wa Amosa, spisane i zachowane 
w tej najstarszej księdze pro
rockiej, rozpoczynają cykl wiel
kich objawień proroczych, któ
rych autorzy rozwinęli tylko 
zasadnicze myśli zawarte w 
przekazie Amosa. Najstarszy z 
,,mniej szych proroków” jest
więc w istocie pierwszym z 
wielkich proroków izraelskich. 
Czy jednak Amos zapowiadał 
ludowi tylko czasy sądu i potę
pienia? Chyba nie, 'bowiem w 
jego mowach można odnaleźć 
także słowa nadziei w przeba
czenie Boże i ocalenie, słowa 
będące jak gdyby skrawkiem 
błękitu na zasnutym chmurami 
niebie: „Szukajcie Pana, a żyć 
będziecie” {5:6), „szukajcie do
brego, a nie złego... może zmi
łuje się Pan, Bóg Zastępów” 
(5:14— 15), „w  owym dniu pod
niosę upadającą chatkę Dawi
da i zamuruję pęknięcia, i po-

dźwignę ją z ruin, i odbuduję 
jak za dawnych dni” {9:11 — 
-1 5 ).
Historycy podważają auten
tyczność tych słów zaprzeczają
cych jakoby treści całego prze
kazu proroka. Dlaczego jednak
że nie miałby on wygłaszać 
tych słów, jeśli wszyscy inni 
prorocy, tacy jak Izajasz, Je
remiasz czy Ezechiel, zapowia
dając karę mówili zarazem o 
wyzwoleniu i wskrzeszeniu na
rodu, o odbudowaniu pozostałej 
niewielkiej części państwa 
izraelskiego? Pomimo gwałtow
nych akcentów gniewu Bożego 
nie brak nigdy zapowiedzi ła
ski, o czym świadczy cała hi
storia biblijna, począwszy od 
stworzenia świata aż po przyj
ście Jezusa Chrystusa.

Tłum. I. Niewieczerzal

Frank M i c h a e l i :  „39 livres en 
un seul”

P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y
Z K R A J U

#  12 stycznia br. odbyło się w 
Warszawie poszerzone posiedzenie 
Zarządu i Prezydium Polskiej Ra
dy Ekumenicznej, poświęcone za
gadnieniu uczestnictwa w  pracy 
nad realizacją założeń programo
wych rozwoju oPlski i umocnienia 
jedności narodu. W  posiedzeniu 
wzięli udział zwierzchnicy ośmiu 
Kościołów członkowskich Rady, a 
także działacze duchowni i świec
cy tych Kościołów. Zebranie otwo
rzył prezes PRE, ks. prof. dr W i
told Benedyktowicz, a referat 
główny przedstawił ks. bp T. R. 
Majewski, przewodniczący Rady 
Synodalnej Kościoła Polskokatolic- 
kiego. Na zakończenie uchwalono 
orędzie, w  którym czytamy: „W  
pracy dla siebie i całej rodziny 
człowieczej odkrywamy jej piękno 
i dostojeństwo. Natchnieniem na
szym są duchowe wartości chrześci
jaństwa, z których uczymy się o- 
fiarnej pracy, szacunku dla czło
wieka i solidarności z cierpiącymi 
na skutek wyzysku, pogwałcenia 
praw ludzkich i ucisku polityczno- 
-gospodarczego”.

9  13 stycznia br. przewodniczący 
Rady Państwa, Henryk Jabłoński, 
przyjął w Belwederze przedstawi

cieli Polskiej Rady Ekumenicznej i 
zrzeszonych w  niej Kościołów. W  
toku spotkania poinformowano 
przewodniczącego Rady Państwa o 
działalności PRE i zrzeszonych w 
niej Kościołów w  służbie dla Polski 
Ludowej. Przekazano też uchwałę 
poszerzonego posiedzenia Zarządu i 
Prezydium PRE, podjętą 12 stycz
nia. Henryk Jabłoński serdecznie 
podziękował zwierzchnikom Ko
ściołów i PRE za dotychczasową 
działalność w  służbie dla Polski i 
życzył dalszego ofiarnego zaangażo
wania w  pomnażaniu sił narodu. W  
spotkaniu wzięli też udział: sekre
tarz Rady Państwa —  L. Stasiak, 
sekretarz Ogólnopolskiego Komitetu 
FJN —  W. Jarosiński, kierownik 
Urzędu do Spraw Wyznań — min.
K. Kąkol i szef Kancelarii Rady 
Państwa — E. Boratyński.

#  21 lutego br. w  siedzibie Polskiej 
Rady Ekumenicznej w Warszawie 
odbyło się zebranie poszerzonego 
Zarządu i Prezydium PRE z udzia
łem zaproszonych gości. Przedmio
tem spotkania był aktualny stan 
przygotowań do światowej konfe
rencji przedstawicieli religii na 
rzecz trwałego pokoju, rozbrojenia 
i sprawiedliwości międzynarodowej, 
która — z inicjatywy Rosyjskiego 
Kościoła Prawosławnego — ma od

być się w  Zagorsku k. Moskwy w  
czerwcu br. Referat poświęcony te
matyce przyszłej konferencji wy
głosił prezes PRE, ks. prof. dr W i
told Benedyktowicz, członek Komi
tetu Przygotowawczego Konferen
cji. Po referacie odbyła się dysku
sja.

#  22 lutego br. odbyła się w Chrze
ścijańskiej Akademii Teologicznej 
w Warszawie dyskusja nad dyser
tacjami doktorskimi dwóch pracow
ników naukowych uczelni. Ks. mgr 
Henryk Czembor, proboszcz parafii 
ewangelicko-augsburskiej w Toma
szowie Mazowieckim, przedstawił 
pracę pt.: „Problematyka wyzna
niowa i narodowościowa w ewan
gelickim Kościele unijnym na Pol
skim Górnym Śląsku (dotyczyła 
ona okresu od 1922— 1939). Natomiast 
temat doktorskiej pracy mgr. Jana 
Anchimiuka, członka Polskiego Au
tokefalicznego Kościoła Prawosław
nego i aktywnego działacza ekume
nicznego, brzmiał następująco: 
„Egzegeza Orygynesa a niektóre 
kierunki egzegezy współczesnej. 
Paralele i cechy pokrewne”. W  wy
niku pomyślnego przebiegu obrony 
oraz wcześniej zdanych egzaminów 
Rada Wydziału ChAT przyznała o- 
bu swoim pracownikom naukowym 
stopnie doktorów teologii.

#  18 lutego br. odbył się na KUL-u  
wieczór poświęcony pamięci ks.
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prof. dr. Jerzego Klingera w pierw
szą rocznicę jego śmierci. Chciano 
w ten sposób uczcić pamięć tego 
wielkiego polskiego teologa prawo
sławnego i ekumenisty, który spra
wie zjednoczenia chrześcijaństwa 
służył z wielkim oddaniem. Mottem 
wieczoru były wyjątki z pism ks.
J. Klingera: „Trzeba żyć życiem 
zmartwychwstania, które uwiecznia 
szczegóły życia razem z ich pięt
nem czasowym, zachowując je — 
jeśli tego są godne — w wiecznej 
pamięci Boga” i: „W ogniu rzeczy
wistej obecności Chrystusa topnieją 
wszystkie ekskomuniki między Ko
ściołami, tam gdzie one jeszcze ist
nieją”.
W  trakcie spotkania referat pt. „Za
gadnienie interkomunii w  ujęciu ks. 
prof. J. Klingera” wygłosił ks. doc. 
dr W. Hryniewicz. Wśród zapro
szonych gości znalazła się grupa 
prawosławnych wiernych oraz ks.
J. Szurbak z małżonką. W  dyskusji, 
jaka się później rozwinęła, pojawił 
się wątek wspomnieniowy. Organi
zatorem udanej imprezy była Sek
cja Porównawcza i Ekumeniczna 
przy Wydziale Teologicznym KUL.

Z Z A G R A N I C Y

<# Do sztabu Światowej Rady Ko
ściołów w Genewie powołano ostat
nio pięciu nowych współpracowni
ków. Jednym z nich jest Mikołaj 
Zabołocki, profesor Akademii Teo
logicznej w Leningradzie, któremu 
powierzono stanowisko sekretarza 
do spraw studiów w  Zespole Pro
gramowym „Sprawiedliwość i Służ
ba”. Zabołocki był delegatem Ro
syjskiego Kościoła Prawosławnego 
na V  Zgromadzeniu Ogólnym w  
Nairobi. Obecnie sztab SRK w  
Genewie składa się ze 110 osób, 
realizujących 25 programów.

0  Dwie główne organizacje ekume
niczne w Wielkiej Brytanii — Bry
tyjska Rada Kościołów (BCC) i 
Konferencja Brytyjskich Towa
rzystw Misyjnych <CBMS) — posta
nowiły się połączyć. Plan integra
cji ny zaaprobowano na niedawnym 
posiedzeniu BCC, która zrzesza 22 
Kościoły anglikańskie, protestanckie

i prawosławne. Podczas gdy BCC 
powstała dopiero w  1942, to CBMS 
istnieje już od 1912 i zrzesza 44 to- 
warzjrstwa misyjne lub rady chrze
ścijańskie. CBMS utworzy w  ra
mach BCC specjalny wydział do 
spraw misji światowej. Oczekuje 
się, że w  wyniku tego połączenia 
BCC poświęci więcej zainteresowa
nia problemom misji i ewangeliza
cji.

0 Ogólnoafrykańska Konferencja 
Kościołów, zrzeszająca Kościoły 
nierzymskokatolickie na czarnym 
kontynencie, odbyła wspólne spot
kanie z biskupami katolickimi Afry
ki wschodniej. Uchwalono program 
wspólnych studiów i akcji. Postano
wiono opracować wspólny program 
nauczania religii, dokonać wspólne
go przekładu Biblii oraz prowadzić 
współpracę w  dziedzinie społecznej
1 duszpasterskiej. Uchwalono też 
trzyletni program badań, który sfi
nansują: Watykan, Światowa Rada 
Kościołów oraz niektóre międzyna
rodowe organizacje chrześcijańskie.

0 Według danych statystycznych 
za rok 1976, sporządzonych przez 
Biuro Informacyjne Światowej Fe
deracji Luterańskiej, na świećie ży
je 70 500 000 luteran. Do Federacji 
należą 94 Kościoły, liczące 53 480 000 
wiernych. W  Europie żyje 54 600 000 
luteran, w  Ameryce Płd. —  8 930 000 
w Azji —  2 740 000, w  Afryce —
2 680 000, w  Ameryce Płd. — 947 000, 
w Australii —  577 000. Kościół E- 
wangelicko-Augsburski w  Polsce 
jest członkiem SFL i liczy 79 500 
wiernych.

0 W  Akademii Prawosławnej w  
Leningradzie odbyła się pod koniec 
1976 druga tura rozmów prawo
sławnych z reformowanymi, przy 
czym skoncentrowano uwagę na 
dwóch tematach: „Komunia św. w  
nauce Kościoła prawosławnego i re
formowanego” oraz „Stanowisko re
formowanych i prawosławnych wo
bec służby chrześcijańskiej na rzecz 
wspólnoty ludzkiej”. W  posiedzeniu 
wzięło udział 26 teologów z ZSRR, 
Czechosłowacji, Węgier, Szkocji, 
USA, Szwajcarii, Finlandii i Jugo
sławii. Pierwsze spotkanie przed
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stawicieli obu tradycji chrześcijań
skich odbyło się w 1972, w  Debre- 
czynie (Węgry).

0 W  stolicy Sri Lanki, Colombo, 
odbył się Międzynarodowy Kongres 
Kobiet z udziałem 75 niewiast re
prezentujących 37 Kościołów lute- 
rańskich. Organizatorem była Świa
towa Federacja' Luterańska. Wśród 
gości znalazły się przedstawicielki 
innych wyznań. Celem posiedzenia 
było poszukiwanie nowych form 
partnerstwa między mężczyznami i 
kobietami, także w  Kościele. Uczest
niczki przygotowały propozycje 
przyszłej pracy kobiet w  ramach 
Federacji, które przedstawią Ogól
nemu Zgromadzeniu ŚFL w  Dar-es- 
-salaam (Tanzania), w  czerwcu br.

0 Republika Mnichów na górze A - 
thos zaprotestowała przeciw decy
zji rządu greckiego o nawiązaniu 
stosunków dyplomatycznych z W a
tykanem. Opaci 17 klasztorów pra
wosławnych na górze Athos w liście 
do rządu w Atenach wyrażają prze
konanie, że będą „walczyć z wiarą
1 odwagą przeciw podpisaniu ukła
du, który miałby szkodliwe skńtki 
dla prawosławia”. Wspólnota mni
chów krytykuje rząd, że przed przy
stąpieniem do rozmów z Watyka
nem nie postarał się o uzyskanie 
aprobaty Synodu Kościoła Prawo
sławnego w  Grecji.

0  Roger Schutz, przeor ekumenicz
nej Wspólnoty Braterskiej w  Taize 
(Francja), wydał drugi „list do ludu 
Bożego”, który odczytano w  parys
kiej katedrze Notre Damę w  obec
ności kard. kard. Marty’ego i Koni- 
ga oraz tysięcy młodych ludzi róż
nych wyznań. W  liście tym zawarty 
jest szeroki program ukształtowa
nia bardziej humanitarnego świata 
oraz postulat radykalnej redukcji 
standardu życiowego ludzi zamoż
nych na rzecz biednych i bezdom
nych. Schutz kieruje naglącą proś
bę do rodzin, parafii i ludzi odpo
wiedzialnych za sprawy kościelne, 
by „w przeciągu siedmiu lat rezyg
nowali stopniowo ze wszystkiego,^ co 
nie jest im bezwzględnie niezbędne, 
poczynając od wydatków na cele 
reprezentacyjne i prestiżowe.”
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