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C O  WY  NA T O?
W  „K a le n d a rzu  E w a n g e lic k im ” z ub. ro ku  na s. 196 jest tak ie  
zd jęcie: „z k o n firm a c ji w  kościele św. T ró jc y  w  W a rs za w ie ” . Z a 
pew ne ja k  w szystko, co zam ieszczają p e rio d y k i kościelne, i to 
zd jęcie  m ia ło  za zadanie podbudować czy te ln ika  i dostarczyć m u  
p o zy ty w n e j s tra w y  duchow ej. Tym czasem  m ożna je  odczytać ja 
ko ilu s trac ję  niewesołego procesu. O tóż na zd jęciu  ty m  ksiądz  
odchodzi od o łtarza  w  jedną  stronę, a k o n firm a n d z i w  drugą. O d 
w ró cen i do siebie p lecam i, odchodzą w  różne strony... W ie m y , że  
zdjęcie p rzedstaw ia  frag m e n t nabożeństw a k o n firm a cy jn e g o  i 
w szystko  jest w  ja k  n ajlepszym  porządku, a le  m ęczy m yśl, że oni 
(k o n firm a n d z i) poszli jed n ak  w  drugą stronę...

K ie d y  m ó w im y  o ro li duchow nych w  K ościele, p o ró w n u jem y  ją  
często z fu n k c ją  pasterza, p rzew odn ika  lub  nauczycie la. A  w ięc  
ksiądz idzie  przodem , w skazu je  drogę, naucza, a w ie rn i idą  za 
n im , s łuchają go, naśladują  i s tara ją  się postępować w ed łu g  jego  
w skazów ek. To  jest ideał. A  ja ka  jest rzeczywistość? N a  zacho
dzie E u ro p y  w  szczególnie ja s k ra w y  sposób w idać  to rozejście  
się dróg duchow nego i św ieckich: ksiądz spieszy do kościoła, a 
w ie rn i w  swoich samochodach oddala ją  się od niego, szukając w  
n iedzie lę  i św ięta  swobody i w yp oczynku , a n ie  S łow a Bożego... 
Id ą  w  drugą stronę...

Jest charakterys tyczne , że proces odchodzenia zaczyna się n ie raz  
w  d n iu  k o n firm a c ji. D o  tego m om entu  w ie lu  rodziców  p iln u je , 
aby  dziecko chodziło  re g u la rn ie  na lekc je  re lig ii, potem  na n au 
czanie k o n firm a c y jn e . W  ty m  okresie k o n firm a n d z i uczęszczają  
re g u la rn ie  na nabożeństw a. A le  w  dn iu  k o n firm a c ji kończy się 
przym us, zn ika  poczucie obow iązku  w  stosunku do Kościoła i 
potrzeba posiadania duchow ych p rzew o dn ikó w . M ło d y  człow iek, 
biorąc na siebie odpow iedzialność przed B ogiem  za w łasne życie, 
w y d a je  się dochodzić do przekonan ia , że n ik t  m u  ju ż  n ie  jest 
p o trzeb n y, że sam p o tra fi być dla siebie p rzew o d n ik iem  i n auczy 
c ielem . I  w te d y  w ie lu  podąża w łasną  drogą: odw róceni p lecam i 
do Kościo ła, ja kże  często odchodzą.

A k t  k o n firm a c ji w  u rzędo w y  sposób s tw ierdza  dojrzałość i odpo
w iedzia lność k o n firm a n d a  za w łasn y  los, za osobistą społeczność 
z B ogiem . W ych o w an ie  i nauczanie p rze d k o n firm ac y jn e  m a ją  do
prow adzić  m łodego człow ieka do w ia ry , zau fan ia  Bogu i pośw ię
cenia M u  życia. To , że m ło d y  odchodzi w  drugą stronę, jest św ia 
dectw em  b ra ku  dojrzałości w  w ie rze  i — co za ty m  idzie  — n ie 
u m ie ję tnego  korzys tan ia  z w olności w ia ry .

W  kazaniach  k o n firm a c y jn y c h  słyszy się n ie raz  gorzkie  s tw ie r
dzenie, że w ie lu  poprzednio ko n firm o w a n yc h  lu d zi poszło w  d ru 
gą stronę, odw róciło  się ty łe m  do Kościoła, do swoich duchow ych  
p rzew o dn ikó w , do w spółbraci, że w yko rzys ta ło  swą samodzielność  
inaczej, n iż  K ościół się po n ich spodziew ał. Z  ty m  s tw ierd zen iem  
łączy się bolesne p y ta n ie : D laczego ta k  się stało? C zy  Kościół 
m ia ł d la  n ich  zb y t m a łą  siłę przyciągającą? C zy za w ie d li ducho
w i p rzew odn icy?  C zy  też k o n firm a n d z i okazali się zb y t n ie d o jrza 
li, by  udźw ignąć swą samodzielność i oprzeć się na w łasnych  si
łach? A  m oże p rzyczyna  tk w i jeszcze gdzie in d zie j?

K a żd y  z nas zna odpow iedź na te p y tan ia , odpow iedź w y n ik a ją 
cą z osobistych doświadczeń i p rzem yśleń . W a rto  jeszcze raz nad  
ty m i spraw am i głęboko się zadum ać, bo m oże i m y  poszliśm y w  
drugą stronę... M oże  i d la  nas nadszedł czas, aby  zastanow ić się 
nad w łasną drogą życiow ą i je j k ie ru n k iem ?  M oże i T y , C z y te l
n ik u , odszedłeś w  drugą stronę?

C O  W N U M E R Z E ?
W okresie pasyjnym, który w tym 
roku zaczyna się wcześnie, już 8 
lutego, staramy się znaleźć więcej 
spokojnych chwil dla lektury Pisma 
świętego, medytacji i modlitwy, aby 
odpowiednio przygotować się do 
przeżycia Wielkiego Piątku i W iel
kanocy. Stawiamy sobie zasadnicze 
pytania dotyczące naszej postawy 
wobec Boga i bliźnich, zastanawia
my się, czy potrafiliśmy konkretnie 
odpowiedzieć na wezwanie Jezusa.
W związku z tym zamieszczamy 
wielkopiątkowe kazanie ks. Bogdana 
Trandy — Trudny program (s. 3), w  
którym stawia on pytanie, czy ak
ceptujemy program, wytyczony nam 
przez Jezusa.
Spowiedź w Kościele ewangelickim
(s. 5) wywołuje różne nieporozumie
nia i dlatego drukujemy omówienie 
tego zagadnienia. Może ono być 
przydatne również w indywidual
nym przygotowaniu się do właści
wego przeżycia Wieczerzy Pańskiej. 
Swego rodzaju spowiedzią człowie
ka obdarzonego wieloma talentami 
i świadomego swej niedoskonałości 
jest Modlitwa na s. 4. 
Niewyczerpanym źródłem ciągle no
wych przemyśleń jest Modlitwa 
Pańska. Proponujemy naszym Czy
telnikom posłużenie się jako prze
wodnikiem kilkoma cytatami z róż
nych pism: z egzegezy Mat. 6:6—15 
i Małego Katechizmu Marcina Lutra, 
z Katechizmu Heidelberskiego, z II 
Konfesji Helweckiej i z myśli Karo
la Bartha (s. 6).
Jeszcze o jubileuszowej konsultacji 
w St. Andrews (s. 8) pisze ks. bp Jan 
Niewieczerzał, który reprezentował 
na niej polski Kościół reformowany. 
Druga część artykułu o Wolnych 
Kościołach w Polsce, pióra ks. Mie
czysława Kwietnia, przynosi infor
macje na temat Zjednoczonego Ko
ścioła Ewangelicznego (s. 10). 
Rozmowy przy studni (s. 12) pozwa
lają nam uczestniczyć tym razem w 
dyskusji na temat przemienienia.
W 35 odcinku O Biblii znajdujemy 
informacje na temat księgi proroka 
Sofoniasza (s. 14).
Przegląd ekumeniczny drukujemy na 
s. 15.

N A S Z A  O K Ł A D K A :
O statn ia  w ieczerza. L ito g ra fia  
Feliksa  H o ffm a n a  ze zb io ru  
„B ib lia  w  obrazach” .
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KS. BOGDAN TRANDA

T r u d n y  p r o g r a m
B łogosław ien i jesteście, gdy  w a m  złorzeczyć i  prześladow ać  
w as będą i k ła m liw ie  m ów ić  na was w szelk ie  zło ze w zg lęd u  
na m n ie . R ad u jc ie  się i w eselcie, a lb ow iem  zap łata  w asza ob
f ita  jest w  n ieb ie ; ta k  bow iem  p rześladow ali p ro ro kó w , k tó rz y  
b y li p rzed  w a m i.

Mat. 5:11—12

Przyszliśmy dzisiaj do kościoła, bo obchodzimy 
Wielki Piątek. Chociaż jest to dzień pracy, cho
ciaż przed południem wykonywaliśmy swoje 
obowiązki zawodowe, to jednak znaleźliśmy tę 
chwilę, aby przyjść tu, do kościoła, i słuchać 
Ewangelii o skazaniu Jezusa na śmierć, o krzy
ku, który Go otaczał: — Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go! 
My chcemy Barabasza, a ten niech umiera! Słu
chamy tej suchej, chłodnej relacji ewangelisty
0 wydarzeniach wielkopiątkowych, jak to Jezus 
dźwigając krzyż idzie na podjerozolimskie miej
sce straceń i towarzyszą Mu tłumy. Sanhedryn
1 Piłat zafundowali narodowi widowisko, więc 
przyglądali się ludzie skazańcom, których było 
trzech, a wśród nich jeden szczególnie znany. 
Zwyczajna to sprawa, że jeżeli dzieje się coś 
sensacyjnego, to zbierają się tłumy, żeby się 
przyglądać. Widzimy właśnie taką gromadę lu
dzi, którzy patrzyli na poniżenie, na krew, na 
pot człowieka. Byli tam różni ludzie. Były tam 
kobiety, które biadały, płakały nad Nim, wzru
szone nieszczęściem człowieka. Do nich to zwró
cił się Jezus: — Córki jerozolimskie, nie płacz
cie nade mną, tylko nad sobą i swoimi dziećmi. 
Byli w tym tłumie także bliscy Jezusa, Jego 
znajomi stali opodal, również kobiety, które to
warzyszyły Mu od Galilei, patrzyły na to wszy
stko. Byli także ci, którzy spowodowali skaza
nie Jezusa i szydzili z Niego: — Innych rato
wał, niech teraz ratuje samego siebie, jeżeli jest 
Chrystusem Bożym, tym wybranym! Byli 
wreszcie ci dwaj — jeden po lewej, drugi po 
prawej stronie krzyża — którzy najbardziej 
autentycznie towarzyszyli Jezusowi, bo towa
rzyszyli Mu aż do dna, aż do śmierci. Był też 
lud. Stał i przyglądał się przygotowanemu dla 
niego widowisku. Tłum lubi widowiska, lubi 
wzruszenia, lubi krew. Było więc to zbiorowisko 
ludzkie bardzo zróżnicowane.
Kiedy myślę o Wielkim Piątku i o naszym u- 
dziale w nabożeństwie, to zastanawiam się nad 
tym, po co myśmy tu przyszli. Po co przyszed
łem ja, po co przyszedłeś ty? Z którą kategorią 
ludzi patrzących na to widowisko utożsamiamy 
samych siebie? Czy dlatego, że wybraliśmy dro
gę Jezusa? Czy dlatego, że On nas wezwał, byś
my szli drogą Ewangelii? Czy dlatego znaleź
liśmy się tutaj, żeby popatrzeć, posłuchać, wzru
szyć się, czy może żeby samych siebie uspra
wiedliwić?

Dzisiaj, choć to Wielki Piątek, nie będzie o Jego 
męce i śmierci. Dzisiaj będzie o nas. O tych, 
którzy Jemu towarzyszą. Dlatego czytaliśmy ten 
właśnie tekst, zaczynający się od słów; „Błogo
sławieni jesteście../*'.
Czy akceptujemy ten program, wytyczony nam 
przez Jezusa? A nie są to jedyne tego rodzaju 
zdania wypowiedziane do tych, którzy chcieliby 
za Nim pójść. Jeżeli ktoś chce iść za mną r 
mówi — niech weźmie swój krzyż i niech wtedy 
za mną idzie. Czy jesteśmy gotowi iść za Jezu
sem?
Zwykło się uważać, że chrześcijaństwo jest dro
gą spokojną i bez konfliktów, że chrześcijanie 
to ludzie cisi i łagodni, którzy z pokorą przyj
mują swój los, dobrze żyją ze wszystkimi do
okoła, i — jak to powiedział prorok Jere
miasz — sprowadzają pokój do swego miasta. 
Jezus jednak nie obiecał nam wygodnej drogi. 
Nie obiecał nam łatwego życia. Jego Ewangelia 
jest wyzwaniem, rzuconym każdemu, kto szuka 
wygody i świętego spokoju. Wymaga ona wy
siłku, wyrzeczenia, wymaga rzeczy niesłychanie 
trudnej, mianowicie nawrócenia się do Boga. 
A świat nie jest Bogu życzliwy. W toku dziejów 
my, chrześcijanie, jakoś tak wpisaliśmy się 
i wrośliśmy w to, co się dzieje dookoła, że prze
staliśmy być solą ziemi i światłem świata. Prze
staliśmy być fermentem, zaczynem. Staliśmy 
się czymś zbytecznym, a nawet pośmiewiskiem 
świata, bo nie poszliśmy za Ewangelią i nie 
przyjęliśmy jej konsekwencji. Nie poszliśmy 
za Jezusem drogą przez Niego wytyczoną, nie 
akceptowaliśmy Jego programu.

Zapewne nikogo z nas nie raduje perspektywa 
cierpienia, złorzeczenia, mówienia na nas wszy
stkiego co złe ze względu na Jezusa. Czy złorze
czył nam ktoś z tego powodu? Czy ktoś kłam
liwie mówił coś przeciw nam ze względu na 
Niego? Owszem, zdarza się, że pewne pozory 
na to wskazują, ale to raczej my, nasze postawy, 
słowa, czyny, arogancja, poczucie wyższości są 
często przyczyną konfliktów i złych słów kiero
wanych przeciw nam, a nie nasza wiara.

Ewangelia nie idzie z prądem. Człowiek wiary 
jest ciałem obcym w tym świecie. Bóg jest w 
nim odczuwany jak piasek między trybami. 
Świat tego nie znosi.
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W Katechizmie Heidelberskim wypowiedziano 
pewną ważną myśl, że człowiek z natury jest 
skłonny nienawidzieć Boga i człowieka. Myśl 
ta wyjaśnia, dlaczego tam, gdzie Ewangelia jest 
naprawdę konsekwentnie głoszona i wyznawa
na, wzbiera przeciw niej opór. Nie łudźmy się. 
Czasy spokoju minęły. Czasy, kiedy wszystko 
wydawało się letnią wodą, przeszły już do hi
storii. Dzisiaj nikt nie może być chrześcijani
nem, jeśli nie będzie zdecydowany na to, żeby 
walczyć, żeby znosić cierpienia, nawet prześla
dowanie.
Te słowa zostały wypowiedziane przez kogoś, 
kto nie był pięknoduchem, kto nie był poetą 
zgrabnie układającym słowa. Zostały do nas 
powiedziane przez Tego, kto na swych ramio
nach dźwigał te belki i kto na nich całym cię
żarem swojego ciała zawisł. Przez Tego, kto aż 
do ostatecznych konsekwencji szedł po drodze 
wyznaczonej Mu przez Ojca. I to nie są puste 
frazesy. Kto chce iść drogą Jezusa, musi liczyć 
się z tym, że to jest droga właściwego wyboru 
i że nie jest to droga usłana różami. Nie na 
darmo Jezus powiedział: — Nie wchodźcie 
przez szeroką bramę i nie idźcie wygodną drogą, 
ale wchodźcie przez ciasną bramę i idźcie wąską 
drogą, która prowadzi do życia. Cieszcie się

i radujcie, albowiem zapłata wasza obfita jest 
w niebie.
Jeżeli nie przyjmujemy ostatecznych konsek
wencji Ewangelii, to w dużym stopniu dlatego, 
że — przyznajmy to otwarcie — nie wierzymy 
w niebo. I dlatego nie cieszy nas obfita zapłata 
w niebie. My wierzymy w automatyczne pralki, 
wierzymy w telewizory, w postęp i technikę, 
w rozwój gospodarczy. Ale nie w niebiosa. Trze
ba uwierzyć w niebo, aby przyjąć ostateczne 
konsekwencje Ewangelii. Trzeba wiedzieć na 
pewno, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i ży
je, i że jest naszym Panem. Czy jesteśmy goto
wi uwierzyć w głębi serca, że ten zabity i zmal
tretowany skazaniec zmartwychwstał? Czy je
steśmy gotowi wyznać naszymi ustami, że On 
jest naszym Panem?
Oto garść refleksji nad nami, refleksji o tobie 
i o mnie. Kim my jesteśmy, do jakiej kategorii 
tłumu należymy? Czy jesteśmy naprawdę tymi, 
którzy nie przyglądają się tylko, ale Mu towa
rzyszą? Czy jesteśmy tymi, których Bóg wy
brał? Błogosławieni, którzy usłyszeli głos Pana 
i poszli za Nim, albowiem zyskają coś nadzwy
czaj wielkiego, coś, czego wyobrazić sobie nie 
można, czego opowiedzieć nie można, co ozna
czamy słowem —; niebiosa.

Pod c i ę ż a r e m t al ent ów

Dałeś mi, Panie, talentów wór cały 
i każesz z nich kiedyś zdać sobie

rachunek.

Dałeś mi, Panie, talentów wór cały 
i ciężar ich przygiął me plecy

ku ziemi.

Czy rano wstaję, 
czy w wieczór się kładę, 
dusza ma cierpi 
i trapi się srodze.

Wokół mnie ludzkie 
nieszczęśliwe oczy, 
wokół mnie bliscy, 
najbliżsi, 
samotni.

Minione okazje, 
nie skończone prace, 
nie skopany zagon, 
porzucone plany.

Nerwowe napięcia, 
skurcz koło serca, 
chamskie odezwanie, 
łza jedna i druga.

Dałeś mi, Panie, talentów wór cały. 
Nie będziesz na sądzie 
zbyt dla mnie surowy?
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STANISŁAW BROTNICKI

Forma spowiedzi w Kościele ewan
gelickim bardzo często wywołuje 
nieporozumienia. Postronnemu ob
serwatorowi, a nawet niektórym źle 
uświadomionym ewangelikom wy
daje się, że jest to sprawa czysto 
formalna, prosta i łatwa. W czasie 
nabożeństwa komunijnego duchowny 
stawia kilka ogólnikowych pytań, na 
które zebrani odpowiadają według 
ustalonej formuły, po czym nastę
puje modlitwa spowiednia i ogło
szenie odpuszczenia Rzęchów. Ko
niec, kropka. W związku z tym sły
szy się nieraz opinie, że zastąpienie 
spowiedzi usznej spowiedzią po
wszechną upraszcza i spłyca zagad
nienie pokuty. A  przecież rzecz nie 
jest ani tak łatwa, ani tak prosta, 
jak na pozór wygląda.
W  większości Kościołów ewangelic
kich zwykłe nabożeństwo niedzielne 
nie obejmuje Wieczerzy Pańskiej, 
ale każde zawiera skróconą formułę 
spowiedzi, wyznania grzechów, za
kończoną ogłoszeniem łaski Bożej. 
Tutaj trzeba przypomnieć, że w 
Kościele ewangelickim, jak zresztą 
powinno być w każdej wspólnocie 
chrześcijańskiej, życie religijne na
biera wymiarów duchowych, kon
centruje się wokół osobistego i 
wspólnotowego przeżywania wiary, 
spotkania między Bogiem a człowie
kiem, a nie wokół rytualnych ob
rzędów, wokół tak zwanych praktyk 
religijnych. Ustalone teksty, przy
bierające postać formuł liturgicz
nych, mają na celu pobudzenie u 
poszczególnego człowieka, i u wspól
noty jako całości, odpowiednich 
reakcji, wyrażających się w czci 
dla Boga. Powtarzamy: istotą rzeczy 
są przeżycia i postawy, a nie takie 
czy inne formuły.
Pokuta, choć nie jest uważana za 
sakrament, zajmuje ważne miejsce 
w  doktrynie ewangelickiej. Zanim 
Luter powziął jakąkolwiek myśl o 
reformie Kościoła, w swoich tezach 
przeciw odpustom wypowiedział 
znane zdanie, że życie chrześcijani
na powinno być nieustanną pokutą. 
Jeżeli więc każde niedzielne nabo
żeństwo zawiera elementy spowie
dzi, to chodzi tu o przypomnienie 
zgromadzonemu zborowi (wspólno
cie) i każdej pojedyńczej osobie, że 
jesteśmy grzesznikami, że musimy 
się stale na nowo nawracać i że 
tylko grzesznik pokutujący ma pra
wo stanąć przed Bogiem.

S p o w i e d ź
Jak wspomnieliśmy, zwykłe nabo
żeństwo nie obejmuje Wieczerzy 
Pańskiej, która jest obchodzona w 
ustalonych terminach, na przykład 
w każdą pierwszą niedzielę miesią
ca. Jeśli z jakichś względów, choćby 
z powodu rozproszenia współwy
znawców, takiego terminu nie da się 
ustalić, istnieje obowiązek wcześ
niejszego ogłoszenia o terminie ob
chodzenia uroczystości. Jest to waż
ne wydarzenie w życiu zboru i każ
dego wierzącego, wymaga więc spec
jalnego przygotowania, które obej
muje trzy grupy spraw.
Po pierwsze, w przygotowywaniu się 
do uczestniczenia w Wieczerzy Pań
skiej trzeba rozważyć swój stosunek 
do Boga, do Jego praw, do Ewan
gelii oraz do ludzi. Zastanawiamy 
się nad tym, czy w codziennym ży
ciu nie łamaliśmy Prawa Bożego, 
czy stosowaliśmy w praktyce zasady 
Ewangelii, czy swoim postępowa
niem, myślami, słowami i czynami 
nie sprzeciwialiśmy się woli Bożej, 
czy nie zaniedbywaliśmy obowiąz
ków wynikających z naszej wiary. 
Powinniśmy sobie odpowiedzieć na 
konkretne pytania, dotyczące na 
przykład treści Dekalogu, a więc, 
czy Bóg zajmuje w naszym życiu 
należne Mu miejsce, czy różne tros
ki, ambicje, dążenia nie usuwają Go 
w cień, czy nie zapominamy o Bogu, 
naszym Ojcu i Zbawcy, czy nie nad
używamy Jego imienia powierz
chownie przyznając się do Niego, ale 
postępowaniem zaprzeczając temu, 
czy pamiętamy o tym, że dzień od
poczynku jest poświęcony czci Bo
ga, czy we właściwy sposób ten 
dzień spędzamy, czy nie opuszczamy 
wspólnych zgromadzeń (nabożeństw) 
i czy pilnie słuchamy nauki Słowa. 
Ten sam Dekalog pomoże nam w 
zastanowieniu się nad stosunkiem 
do ludzi, do naszych rodziców, ro
dzeństwa, dzieci, do żony, do męża, 
do współpracowników, zwierzchni
ków i podwładnych, do ludzi, z któ
rymi w różnych okolicznościach mie
liśmy do czynienia. Poddajemy rów
nież ocenie nasz stosunek do sa
mych siebie. Jeśli idzie o postępo
wanie wobec ludzi (i wobec siebie), 
to życie ukazuje nam tak wielkie 
bogactwo różnych okoliczności i zda
rzeń, że wprost nie sposób je tutaj 
wyliczyć. Należy więc w szczegóło
wym rozmyślaniu kierować się o- 
gólną wskazówką, mianowicie czy

naszymi myślami, słowami, czynami 
albo zaniedbaniem nie wyrządziliś
my komuś krzywdy, czy nie byliś
my wobec ludzi obojętni i czy nie 
unikaliśmy okazji do czynienia dob
ra.
Krótko mówiąc, doświadczamy sa
mych siebie, jakie prowadzimy ży
cie, czy Boga nade wszystko kocha
my i czy bliźnich kochamy tak, jak 
siebie, czy do nikogo gniewu ani 
nienawiści w  sercu nie chowamy. 
Takie szczegółowe doświadczanie sa
mych siebie powinno wzbudzić 
szczery żal i przyznanie się do w i
ny.
Po drugie, rozważamy, jakie znacze
nie ma dla nas życie i śmierć Jezusa 
Chrystusa. Syn Boży przyszedł na 
świat jako Zbawiciel, został przez 
Boga posłany, aby nas ratować od 
grzechu, aby nas uchronić od skut
ków Bożego gniewu. On wziął na 
siebie cały ciężar kary, która się 
nam należy. Cierpiał od samego po
czątku, gdy w gospodzie nie było 
miejsca dla mającego się narodzić 
niemowlęcia, cierpiał odrzucenie i 
zagrożenie w ciągu całego okresu 
publicznej działalności. Gdy po krót
kotrwałym procesie został skazany 
na śmierć i ukrzyżowany, zszedł na 
samo dno ludzkiej egzystencji — 
doznał opuszczenia przez Boga (Boże 
mój, Boże mój, czemuś mnie opuś
cił?), co w Apostolskim Wyznaniu 
Wiary zostało ujęte w słowach 
„zstąpił do piekieł” . Jezus więc po
jawił , się na świecie i cierpiał dla 
nas, aby nas ratować, ale cierpiał 
również z n a s z e g o  p o w o d u .  
Codziennie przecież doświadczamy 
tego, czym jest grzech, w jaki spo
sób przejawia się w naszym życiu 
nieposłuszeństwo Bogu, bunt prze
ciw Niemu, łamanie Jego woli, sta
wianie własnych celów i ambicji na 
pierwszym planie, co dzieje się prze
ważnie kosztem innych ludzi. Uczci
we i szczegółowe przemyślenie 
pierwszej grupy spraw powinno nam 
dostatecznie jasno uświadomić, że 
krzyż stanął na Golgocie również z 
naszego powodu.
Uświadomienie sobie własnego stanu 
prowadzi do głębokiej depresji, do 
zwątpienia nie tylko we własne siły 
i możliwości, ale i w sens istnienia. 
Podświadomie bronimy się przed 
załamaniem i niechętnie dopuszcza
my do siebie myśl o tym, że zło 
tkwi korzeniami w naszej własnej
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duszy. Kto nie widzi dla siebie ra
tunku, ten musi cofnąć się przed u- 
znaniem swej winy, bo lęka się roz
ciągającej pod nim przepaści. Po
czucie winy, jeśli nie zostanie od
rzucone albo rozładowane, może wy
wołać ciężkie stany chorobowe nie 
tylko w psychice, ale nawet w róż
nych organach (np. serce, wątroba, 
przewód pokarmowy). Zrzucenie z 
siebie poczucia winy niczego nie 
rozwiązuje. Zepchnięte do podświa
domości dalej zatruwa duszę, powo
duje zobojętnienie, oschłość, brutal
ność w postępowaniu, jeszcze więk
sze oddalenie od Boga, aż do całko
witego zerwania.
Jedyny ratunek możemy znaleźć u 
Boga, bo tylko On ma władzę daro
wania grzechów i zdjęcia z nas po
czucia winy. Nie pozostaje nam nic 
innego, jak tylko zrezygnować z o- 
sobistej dumy i kornie skorzystać z 
łaskawego daru Boga, z głęboką 
wiarą przyjąć i przyswoić sobie po
stanowienie Boga, który wybrał o- 
fiarę swego Syna i uznał ją za wy

starczający okup. Jezus Chrystus 
swoim ofiarnym życiem, posłuszeń
stwem aż do śmierci, i to śmierci 
krzyżowej, dał pełne zadośćuczynie
nie za nasze odstępstwo. Nie ma w 
tym żadnej naszej osobistej zasługi, 
tylko korne poddanie się łaskawej 
woli Boga.
Po trzecie, w przygotowaniu musi 
dojść do mocnego postanowienia po
prawy życia, odrzucenia dotychcza
sowego postępowania, dochowania 
wierności prawom Bożym, pójścia 
drogą Ewangelii. Pojednanie, które 
dokonało się między nami a Bogiem, 
pociąga za sobą konieczność pojed
nania z ludźmi. Staramy się, o ile to 
od nas zależy, zyskać przebaczenie 
tych, wobec których zawiniliśmy. 
Staramy się wynagrodzić krzywdy 
i szkody. Konkretne kroki w tym 
celu podjęte są dowodem szczerości 
pokuty, potraktowania z całą powa
gą tego, co Bóg obiecał w Ewangelii. 
Tak przygotowani możemy podczas 
nabożeństwa komunijnego szczerze 
i bez wahania odpowiedzieć na py

tania spowiednie i publicznie w y
znać przed Bogiem swoje winy. Zys
kujemy też prawo wysłuchania i 
przyjęcia ogłaszanego nam zapew
nienia o odpuszczeniu grzechów. 
Jeżeli jednak mimo wszystko trapią 
nas wątpliwości i wyrzuty sumienia, 
mamy możliwość zwrócenia się o 
radę i pomoc do duchownego, któ
remu w prywatnej spowiedzi wy
znajemy nasze przewinienia i wszel
kie wątpliwości. Możemy też zwró
cić się z tym do obdarzanych zau
faniem, doświadczonych i znających 
Słowo Boże braci lub sióstr. 
Uwolnieni od winy, z oczyszczonym 
sumieniem przystępujemy do Stołu 
Pańskiego, by namacalnie doświad
czyć, że obietnica zawarta w Ewan
gelii jest konkretną rzeczywistością, 
i posilić się pokarmem i napojem, 
jakim jest ciało i krew naszego Pa
na, wyobrażone znakami chleba i 
wina: Ilekroć ten chleb jemy, a z 
tego kielicha pijemy, śmierć Pana 
opowiadamy i oczekujemy na Jego 
powtórne przyjście.

O J C Z E  N A S  Z...
Niech nikt nie myśli, że jest obojęt
ne, czy się modli, czy nie, jak w sza
leństwie swoim sądzą prostacy: Po 
co mam się modlić? Kto wie, czy 
Bóg zauważy moją modlitwę albo 
czy jej wysłucha? Jak ja się nie po
modlę, to pomodli się kto inny! I  w 
ten sposób popadają w przyzwycza
jenie: nie modlą się już nigdy pod 
pretekstem, że my odrzucamy mod
litwy fałszywe i nieszczere. Zupeł
nie tak, jak gdybyśmy uczyli, że w 
ogóle nie należy lub nie trzeba się 
modlić... ,
Jeżeli jednak modlitwa ma być 
właściwa, jest rzeczą konieczną, aże
by odczuwać własne niedostatki i to 
takie, które nas przytłaczają, zmu
szają do wołania i krzyku. Wtedy 
modlitwa wypływa sama z siebie, 
jak być powinno, i nie potrzeba 
wówczas żadnego pouczania, jak się 
do niej przygotować i skupić. Nie
dostatków naszych i cudzych, które 
powinny nam leżeć na sercu, znaj
dziesz wystarczająco wiele w „Ojcze 
nasz” ; modlitwa ta służy do tego, 
abyśmy o tym pamiętali, rozważali 
i brali do serca, ażebyśmy nie stali 
się opieszali w modlitwie. Albowiem 
wiele jest tego, czego nam nie do
staje; nie czujemy jednak tego i nie 
widzimy. Dlatego Bóg chce, abyś 
skarżył się i przedstawiał swoje nie

dostatki i prośby; nie dlatego, żeby 
On tego nie wiedział, ale po to, by 
serce twoje zapłonęło coraz mocniej
szym i większym pragnieniem i abyś 
płaszcz twój rozpostarł szeroko i roz
warł, by przyjąć wiele...
Powiedziano to tylko ku przestrodze, 
aby nauczono się przede wszystkim 
cenić i szanować modlitwę, i aby u- 
miano prawdziwie rozróżniać po
między paplaniem a modleniem się. 
Albowiem nie odrzucamy modlitwy, 
a tylko niepotrzebne biadolenie i 
mamrotanie odrzucamy, tak jako i 
Chrystus sam odrzuca i zakazuje 
długiej gadaniny. A teraz omówmy 
krótko i jasno „Ojcze nasz”. Tam 
znajdują się wszystkie niedostatki, 
które nękają nas bez przerwy, ujęte 
jeden po drugim w siedem artyku
łów lub próśb, a każdy z iHedostat- 
ków jest przy tym tak wielki, że 
sam jeden powinien nas skłaniać do 
proszenia przez całe życie.

Marcin Luter 
(Egzegeza Ewangelii; Mat. 6:5—15)

*

Ojcze nasz, któryś jest w niebie- 
siech. Co to znaczy? Bóg chce nas 
w ten sposób skłonić do uwierzenia, 
że On jest naszym prawdziwym O j

cem, a my Jego prawdziwymi dzieć
mi, iżbyśmy ufnie i z wiarą Go 
prosili, jak kochane dzieci swego ko
chającego Ojca.

(Marcin Luter: Mały Katechizm) 

*

P y t a n i e  116: Dlaczego chrześcija
nom potrzebna jest modlitwa? 
Dlatego, że jest to najważniejsza 
część wdzięczności, której żąda od 
nas Bóg; i dlatego, że Bóg chce dać 
swoją łaskę i Ducha Świętego tylko 
tym, którzy proszą Go o to nieustan
nie z serdecznym westchnieniem i 
którzy Mu za to dziękują. 
P y t a n i e  117: Jaka powinna być 
modlitwa, która się Bogu spodoba 
i będzie przez Niego wysłuchana?
Po pierwsze, musimy ją zanosić z 
głębi serca do jedynego prawdziwe
go Boga, który objawił się nam w 
swoim Słowie, i prosić Gó o to 
wszystko, o co nakazał nam prosić. 
Po drugie, musimy dokładnie poznać 
nasze niedostatki i nędzę, ukorzyć 
się przed obliczem Majestatu. Po 
trzecie, musimy opierać się na tej 
mocnej podstawie, że On ze względu 
na Chrystusa Pana — mimo iż je
steśmy tego niegodni — na pewno 
zechce wysłuchać naszej modlitwy,
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tak jak nam to Słowem swoim 
przyobiecał.

P y t a n i e  118: O co Bóg kazał nam 
prosić?
O wszystkie duchowe i cielesne po
trzeby, które Chrystus Pan zawarł 
w modlitwie, której sam nas nau
czył.
P y t a n i e  119: Jak ona brzmi? 
Ojcze nasz...

(Katechizm Heidelberski, 1563)

*

Oczywiście wolno modlić się same
mu w każdym języku, który się ro
zumie; ale publiczne modlitwy pod
czas nabożeństwa powinny być od
mawiane w zwyczajnym, zrozumia
łym dla wszystkich ludzi języku. 
Każda modlitwa wierzących powin
na wyrastać z wiary i miłości i być 
skierowana wyłącznie do Boga przez 
wyłączne pośrednictwo Chrystusa.

Kapłaństwo Chrystusa Pana i praw
dziwa wiara zabraniają wzywania 
świętych w niebie czy też proszenia 
ich o orędownictwo. Trzeba również 
wstawiać się za zwierzchnikami, „za 
królami i wszystkimi, którzy zajmu
ją zwierzchnie stanowiska” , za słu
gami Kościoła i za wszystkimi po
trzebami zborów. Jednakże w przy
padku plag, a zwłaszcza gdy dotyczą 
one Kościoła, należy się bezustannie 
modlić w domu i publicznie. Modlit
wa ma być dobrowolna, bez przy
musu i bez jakiegokolwiek wyna
grodzenia. Nie przystoi też, aby 
modlitwa przywiązana była zabo
bonnie do jednego określonego miej
sca, jak gdyby nie wolno było mod
lić się również gdzie” indziej, jak 
tylko w kościele. Nie jest konieczne, 
aby forma i czas trwania publicz
nych modlitw były we wszystkich 
zborach podobne. Każdy zbór może 
tu czynić użytek ze swojej wolności. 
Wypada jednak również w publicz
nych modlitwach, jak i we wszyst
kim, zachować umiar, aby nie były 
one zbyt długie, a tym samym uciąż
liwe. Dlatego większą część czasu 
nabożeństwa należy poświęcić nauce 
Ewangelii i strzec się zmęczenia lu
dzi tak długimi modłami, że gdy 
przychodzi czas na wysłuchanie E- 
wangelii, to mają oni ochotę opuścić 
zgromadzenie, albo z powodu zmę
czenia z utęsknieniem oczekują je
go końca. Ludziom tym wydaje się 
wówczas zbyt długie w kazaniu i to, 
co w rzeczywistości ujęte jest do
statecznie krótko. Również kazno
dzieje powinni zachować umiar, a 
śpiew, tam gdzie jest on w zwycza

ju, także powinien być stosowany 
z umiarem...

(II Konfesja Helwecka, 1566) 

*

Jesteśmy zaproszeni do modlitwy. 
Ważne jednak, że mamy się modlić: 
„Ojcze nasz, któryś jest w niebie- 
siech”. To Jezus Chrystus zaprasza 
nas, abyśmy zwracali się do Boga 
nazywając Go naszym Ojcem; Je
zus Chrystus, który jest Synem Bo
żym, który stał się naszym bratem 
i nas uczynił swymi braćmi. On 
bierze nas ze sobą, aby nas ze sobą 
związać, postawić u swego boku, 
byśmy żyli i działali jako Jego bra
cia, stając się członkami Jego ciała. 
On mówi nam: Pójdźcie za mną! 
Modlitwa „Ojcze nasz” nie jest 
pierwszą lepszą prośbą, w której o- 
bojętne byłoby, kogo się prosi. Sło
wo „my” w sformułowaniu „Ojcze 
n a s z ” zakłada, że jest On dla nas 
Ojcem w zupełnie szczególny spo
sób. To „my” powstało przez nakaz 
Jezusa Chrystusa, abyśmy za Nim 
poszli. Zawiera w sobie wspólnotę z 
człowiekiem, który modli się z Je
zusem Chrystusem; jego istnienie w 
braterstwie dzieci Bożych. Jezus za
prasza go, pozwala mu i nakazuje 
przyłączyć się do siebie, szczególnie 
w orędownictwie u Boga, swojego 
Ojca. Jezus Chrystus zaprasza nas, 
nakazuje i pozwala mówić razem z 
sobą do Boga, modlić się razem z 
sobą Jego modlitwą, łączyć się z 
Nim w Modlitwie Pańskiej, a więc 
wielbić Boga i głosić Jego chwałę 
j e d n y m i  ustami, j e d n ą  duszą, 
będąc z Nim razem, będąc z Nim 
złączonym. To „my” oznacza dalej 
wspólnotę modlącego się człowieka 
z tymi wszystkimi, którzy są z nim 
i którzy — jak on sam — zostali 
zaproszeni do modlitwy. Modlimy się 
„Ojcze nasz...” we wspólnocie tego 
zgromadzenia, które nazywamy Ko
ściołem.
Podczas gdy trwamy w całkowitej 
wspólnocie świętych, w ecclesia 
tych, których zgromadził Jezus 
Chrystus, jesteśmy również we 
wspólnocie z ludźmi, którzy być mo
że nie modlą się jeszcze, ale za któ
rych modli się jednak Jezus Chrys
tus, gdyż On modli się za całą ludz
kość. Ludzkość jest przedmiotem Je
go orędownictwa, a my, my wstępu
jemy do tej wspólnoty razem z całą 
ludzkością. Modlący się chrześcija
nie są jak gdyby przedstawicielami 
tych wszystkich, którzy się nie mod
lą, i w tym znaczeniu są z nimi złą
czeni w ten sam sposób, w jaki 
Jezus Chrystus solidaryzuje się z

grzesznym człowiekiem, ze zgubioną 
ludzkością.
Ojcze nasz, któryś nas stworzył dziś 
i przed wiekami przez Twoje Słowo 
i Ducha. Ty jesteś naszym Ojcem, 
ponieważ jesteś Stworzycielem na
szym, Panem przymierza, które ze
chciałeś zawrzeć z ludźmi. Ty — po
czątek naszego stworzenia i cel na
szego istnienia.
Ojcze nasz, który wziąłeś na siebie 
odpowiedzialność za całą naszą do
czesną i wieczną egzystencję. Ty, 
Bóg Ojciec, którego wspaniałość jest 
naszym dziedzictwem, i mamy do 
Ciebie dostęp, jak dzieci do ojca. 
Ojcze nasz, który z natury gotów 
jesteś po prostu nas usłyszeć i wy
słuchać..*. A my... My wciąż o tym 
zapominamy...
Bóg, nasz Ojciec, to znaczy: nasz Oj
ciec miłosierdzia. A my, my jesteś
my marnotrawnymi synami i zawsze 
nimi będziemy, marnotrawnymi sy
nami, którzy nie mogą się powołać 
na żadne inne prawo, jak tylko na 
to, które dane nam jest w osobie 
Jezusa Chrystusa.
Nie oznacza to pomniejszenia tego, 
co zostało powiedziane o boskim 
charakterze ojcostwa. Prawda i pew
ność, a nawet wielkość i majestat 
naszego Ojca objawiają się w fak
cie, że znajdujemy się przed Nim 
bez majątku, bez zasług, bez włas
nej wiary, z pustymi rękami. I po
mimo to jesteśmy dziećmi Boga w 
Jezusie Chrystusie. Rzeczywistość 
tego dziecięctwa nie byłaby taka 
pewna, gdyby można było dodać tu 
coś, co pochodzi od nas, obojętne 
co by to być miało. Rzeczywistość 
Boża, i tylko ona, jest pełnią całej 
rzeczywistości.
Jezus Chrystus jest dawcą i porę
czycielem boskiego Ojcostwa i na
szego dziecięctwa; to jest powód, 
dla którego to Ojcostwo i to dziecię
ctwo są czymś nieporównywalnie 
wyższym niż wszystko inne, niż 
wszystko, co my nazywamy między 
sobą: ojcem, synem i dziećmi. Sto
sunki między ludźmi nie są prawzo- 
rem, którego ten stosunek byłby po
dobizną albo symbolem. Pierwowzór, 
prawdziwe Ojcostwo i prawdziwe 
dziecięctwo, istnieje w tych więzach, 
jakie Bóg stworzył między sobą a 
nami. Wszystko, co istnieje między 
nami, ludźmi, jest tylko odbiciem 
pierwotnego dziecięctwa. Nazywając 
Boga naszym Ojcem nie popadamy 
w symbolizm, ale znajdujemy się w 
pełnej rzeczywistości tych dwóch 
słów: Ojciec i Syn.

KAROL BARTH
W s z y s tk ie  t e k s t y  t łu m .  w. M lic k a
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Ks. JAN NIEWIECZERZAŁ

Jeszcze o jubileuszowej
Światowy Alians Kościołów Reformowanych, Prezbi- 
teriańskich i Kongregacjonalnych jest najstarszym 
związkiem wyznaniowym o zasięgu światowym. Do 
jego powstania doszło właściwie już w 1875 w Edyn
burgu, gdzie zebrało się 64 przedstawicieli, reprezen
tujących 21 Kościołów w 12 krajach. Wspólną bazą 
porozumienia było uznanie Pisma świętego za jedyną 
normę wiary, zgoda w zakresie reformowanych ksiąg 
wyznaniowych, uznawanie prezbiteriańskich zasad 
ustrojowych. Ale myśl o powołaniu do życia światowe
go związku reformowanego rzucona została wcześniej, 
bo w 1873 na synodach Kościołów prezbiteriańskich 
w USA, które zaproponowały utworzenie „Ekumenicz
nej Rady Kościołów Prezbiteriańskich i Reformowa
nych” . Celem tej rady miało być reprezentowanie 
wspólnych interesów Kościołów i wspólne działanie na 
rzecz misji wewnętrznej i wśród pogan. Po wystoso
waniu odpowiedniego apelu do Kościołów, zwołano 
w 1877 pierwsze Zgromadzenie Ogólne Kościołów Prez
biteriańskich i Reformowanych w Edynburgu. Obec
nych było wówczas 80 delegatów reprezentujących 
43 Kościoły z 25 krajów.

Według statutu członkiem Aliansu może być Kościół, 
który „ wyznaje Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawi
ciela, a Pismo święte uznaje za najwyższy autorytet 
w zakresie wiary i życia. Ponadto nauka Kościoła ma 
być zgodna z reformowanymi księgami symbolicznymi, 
a jego ustrój wyraża zasadę prezbiterianizmu”. Naczel
nymi celami Aliansu są: dążenie do pogłębienia spo
łeczności Kościołów członkowskich, wspieranie się we 
wspólnej służbie, wzmacnianie świadomości wyznanio
wej i współdziałanie w zakresie wiernego zwiastowa
nia Ewangelii Chrystusowej. Ekumeniczny akcent wy
raża w statucie stwierdzenie, iż Alians popiera wspól
ne studia dotyczące zagadnień wiary i wszelkie działa
nia na rzecz jedności chrześcijańskiej. Poza tym Alians 
występuje w obronie wolności religijnej i praw czło
wieka. Bezspornym wkładem Aliansu do ekumenii jest 
jego zaangażowanie w sprawę współpracy i jedności 
chrześcijańskiej na polu misji światowej. Wyrazem 
tego może być propozycja Williama Careya z 1810, do
tycząca jedności w dziele misji światowej, co stało się 
jakby zapowiedzią zwołania Światowego Zgromadzenia 
Misyjnego w Edynburgu (1910), które zainspirowało 
rozwój nowoczesnego ruchu ekumenicznego.

Alians wskazuje na ekumeniczną wypowiedź Kalwina: 
„Jesteśmy zobowiązani do zachowywania jedności wi
dzialnego Kościoła. Tak jak jedna jest Głowa wierzą
cych, tak wszyscy mają być złączeni w jednym ciele. 
Nie ma więc wielości Kościołów, ale jest jeden Koś
ciół, który rozszerza się po całym świecie”. Alians re
formowany powołuje się na naukę Kalwina, według 
której prawdziwy Kościół jest wszędzie tam, „gdzie 
Słowo Boże jest wiernie głoszone i słuchane, a sakra
menty według rozkazania Chrystusowego udzielane”. 
Z tego powodu Kościoły reformowane udzielają się 
w pełni w ruchu ekumenicznym. Światowe zgromadze
nie Aliansu w Princeton (1954) ogłosiło w imieniu

konsultacji w St. Andrews
Kościołów reformowanych i prezbiteriańskich uznanie 
urzędu kościelnego, sakramentów i członkostwa wszy
stkich tych Kościołów, które według Pisma uznają 
Jezusa Chrystusa za Pana i Zbawiciela. Równocześnie 
Kościoły reformowane zaprosiły wszystkich wyznaw
ców tych Kościołów „ do Stołu naszego wspólnego Pa
na”. Wyrażona została także gotowość rozmów o Wie
czerzy Pańskiej z innymi konfesjami „w oczekiwaniu 
czasu, kiedy wszyscy prawdziwi chrześcijanie będą 
mogli przystąpić wspólnie do Stołu Pańskiego

Przy wyraźnym podkreślaniu charakteru prezbiteriań- 
skiego, Kościoły reformowane cechuje wielka otwar
tość na społeczność z innymi Kościołami. Nie oznacza 
to jednak niedoceniania zagadnień biblijnej prawdy. 
Podkreśla się z całym naciskiem posłuszeństwo wobec 
autorytetu Pisma świętego. Kościół reformowany jest 
gotów zawsze przyjąć i uznać te prawdy wiary innych 
wyznań, które wypływają z nauki biblijnej. Także od
wrotnie, Kościoły reformowane gotowe są w pewnych 
przypadkach do rewizji swego poglądu, o ile zostaną 
przekonane o jego błędnym rozumieniu. W dążeniu do 
ekumenicznego zbliżenia wyznań Komitet Wykonaw
czy Aliansu zaproponował zwołanie konferencji przed
stawicieli światowych rodzin wyznaniowych, aby wza
jemnie zaznajomić się z celami poszczególnych związ
ków. Inicjatywa powyższa została podchwycona i już 
w 1957 doszło w Genewie do takiego spotkania.

W setną rocznicę pierwszego Zgromadzenia Ogólnego 
Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych odbyła 
się w dniach od 22 do 28 sierpnia 1977 jubileuszowa 
konsultacja w szkockim mieście St. Andrews k. Edyn
burga. Obradowała ona pod hasłem „Chwała Boga 
i przyszłość człowieka” . Wiele szczegółów tego posie
dzenia zawiera omówienie opublikowane w 11 nr. 
„Jednoty” (s. 6—9) z ubiegłego roku. Teraz więc skon
centrujemy się tylko nad tymi sprawami, które tamten 
artykuł zasygnalizował bądź traktował marginalnie.

Ważne wydają się stwierdzenia byłego prezydenta 
Aliansu, dr. Williama Thompsona, który powiedział
m.in. co następuje: „Alians reformowany potwierdzał 
wielokrotnie stanowisko Kościołów członkowskich w 
sprawie jedności Kościoła Chrystusa Pana, a więc w 
stosunku do ruchu ekumenicznego (...) Alians od po-  
czątku uważał swoje istnienie za stan prowizoryczny, 
tzn.^stan oczekiwania na czas, kiedy jego egzystencja 
nie będzie już konieczna. Potwierdzam dzisiaj to sta
nowisko. Jednakże na podstawie mych osobistych do
świadczeń ze współpracy przy zwoływaniu dwóch 
ostatnich zgromadzeń oraz z mej pracy w Komitecie 
Wykonawczym — wynoszę przekonanie, że egzystencja 
Aliansu jest dzisiaj bardziej potrzebna niż kiedykol
wiek. Głos Kościołów reformowanych winien być sły
szany choćby tylko ze względu na stojące przed nami 
zadania. W każdym razie nie może zbraknąć świa
dectwa reformowanych tam, gdzie zaistnieje potrzeba 
ukazania poglądów teologicznych, mających swe źródło 
w Reformacji”.
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0  tym, że stanowisko takie nie świadczy o konfesyjnej 
zarozumiałości, można było przekonać się później w 
czasie dwóch wieczorów dyskusyjnych poświęconych 
następującym tematom: 1) „Sytuacja i problemy Ko
ściołów mniejszościowych”, 2) „Co to znaczy być w 
erze ekumenizmu ewangelikiem reformowanym?” .

Ustępujący prezydent z uznaniem mówił o teologicznej 
pracy Aliansu w ciągu ostatnich siedmiu lat. Wspom
niał o roli ukazujących się regularnie publikacji: „Re
formed World” (w jęz. angielskim), „Theological Bulle
tin” (w jęz. angielskim, francuskim i niemieckim) oraz 
„Reformed Press Service” (w jęz. angielskim, francus
kim, niemieckim i hiszpańskim). Ponadto Alians opra
cował szereg zagadnień, które ukazały się drukiem. 
Dotyczą one m.in. dialogu teologicznego ze Światowym 
Związkiem Baiptystów o obecności Chrystusa w Koście
le i w  świecie, dialogu z Sekretariatem do Spraw Jed
ności Chrześcijan na temat teologii małżeństwa i prob
lemów małżeństw mieszanych, rozmów pomiędzy Fede
racją Luterańską, Aliansem a rzymskokatolickim Se
kretariatem do Spraw Jedności Chrześcijan. Poza tym 
do ważnych dokumentów opracowanych przez Alians 
należą „Teologiczne podstawy praw człowieka”, doku
ment który spotkał się z wielką uwagą wielu Kościo
łów na świecie. Należy zaznaczyć, że sprawa praw 
człowieka znalazła swój wyraz w statucie Aliansu, po
dobnie jak i w statucie Światowego Związku Bap
tystów.

Pierwszy temat szczegółowy konsultacji brzmiał: „S ło 
w o  C i a ł e m  s i ę  s t a ł o  — c h w a ł a B o ż a  w 
J e z u s i e  C h r y s t u s i  e” . Boża chwała w Jezusie 
Chrystusie uwidoczniła się zarówno w Jego osamot
nieniu, jak i w zwycięstwie. Chrześcijanie muszą wy
ciągnąć praktyczne wnioski z takiej wiary, bo tylko 
w ten sposób mogą poświadczyć, że prawdziwie wierzą 
w zbawienną moc Chrystusa. Nasz stosunek do Boga 
musi wyrazić się w naszym stosunku do ludzi. Boża 
chwała uwidoczni się wówczas, gdy chrześcijanie całe 
swoje życie postawią w służbę ludzkości i świata, 
a Kościół będzie miłością przezwyciężał istniejące po
działy i konflikty.

„ K o ś c i ó ł  — B o ż a  c h w a ł a  p o ś r ó d  J e g o  
l u d  u” . Ogniskiem Bożej chwały jest Jezus Chrystus, 
co dla Kościoła jest powodem radości. Aby jednak była 
ona pełna, nie może pozostać tylko własnością samego 
Kościoła. Radość bowiem jest twórczą siłą życia w 
wolności i w prawdziwym człowieczeństwie. Dlatego 
należy walczyć z przeszkodami, oddzielającymi ludzi 
od siebie, i zwiastować Bożą prawdę (Ef. 3:9), gdyż za
daniem ludu Bożego jest zwiastowanie wielkich spraw 
Bożych (I Ptr. 2:9—10). Poznanie ludzkiej niedoli
1 właściwa pomoc — oto stałe zadanie Kościoła, który 
winien mieć nieustannie przed oczami pokorę i wy
wyższenie Jezusa Chrystusa. Jasny przykład chrześ
cijańskiej postawy pokazuje apostoł Paweł (Flp. 3:7 — 
14).

„ S t w o r z e n i e  — B o ż a  c h w a ł a  w ś w i e c i  e” . 
Człowiek wiary spogląda na świat jak na Boże dzieło, 
w którym urzeczywistnia się Boża chwała. Winien on 
dostrzegać problemy i z całą siłą włączyć się w ich 
rozwiązanie. Świadectwo apostołów i proroków pro
wadzi nas bowiem drogami wskazanymi przez Jezusa 
Chrystusa, a Boża chwała zobowiązuje do przezwy
ciężania konfliktów, których jesteśmy świadkami. Go
spodarczy i polityczny chaos, nadużywanie władzy, nie
pewność losu — oto prawdziwie wielkie problemy

współczesnego człowieka, źródło wielu cierpień, nędzy 
i niesprawiedliwego podziału dóbr. Do tego dochodzi 
jeszcze jedna groźba: chaos wywołany zanieczyszcza
niem środowiska zagraża bezpośrednio przyszłości ca
łego stworzenia Bożego. Wobec tych spraw człowiek 
wiary nie może pozostawać obojętny, musi przeciw
stawiać się im w sposób zorganizowany we wszyst
kich częściach naszego globu.

W dyskusjach grupowych poruszono szereg zagadnień 
życia chrześcijańskiego. „ N a b o ż e ń s t w o  i g ł o 
s z e n i e  S ł o w a  w d z i s i e j s z y m  ś w i e c i e ” — 
to temat dotyczący przede wszsytkim życia zborowego. 
Wiemy, że różne formy nabożeństwa zależą od czasu 
i miejsca, także od sposobu myślenia i form kulturo
wych społeczeństwa. Jednakże inspiratorem formy jest 
Duch Święty. Pomiędzy formami nabożeństwa pierw
szych chrześcijan a dzisiejszymi istnieje różnica, ale 
także podobieństwo i zależność. Świat, w którym żyje 
dziś Kościół, jest inny niż świat pierwszych chrześci
jan. Wszyscy musimy sobie to uświadomić i do tego się 
dostosować Zasadniczym rysem nabożeństwa jest ra
dość. Aczkolwiek nie możemy zapominać o śmierci 
Jezusa Chrystusa, to jednak ośrodkiem nabożeństwa 
jest zawsze Zmartwychwstały Pan. Gdy świadomość 
tego faktu przeniknie uczestnika, nabożeństwo spełni 
swoją rolę. Drugim rysem nabożeństwa jest wzbogace
nie się w ducha miłości, której konsekwencją będzie 
służba innym ludziom, służba światu.

„ K o ś c i ó ł  a z n a c z e n i e  w s p ó l n o t y ” . Kościół 
jest nie tylko organizacją prawną, powstałą z ludzkiej 
woli, ale społecznością powstałą z woli Bożej. Główną 
cechą Kościoła jest społeczność. Społeczność z Bogiem 
i z bliźnimi. Działanie Ducha przejawia się w społecz
ności, określonej obecnością Jezusa Chrystusa. Odnosi 
się to przede wszystkim do zboru, podstawowej jed
nostki Kościoła, gdzie obecność Jezusa jest najwięk
szym błogosławieństwem. Odnowa Kościoła, to stale 
na nowo przeżywana społeczność z Chrystusem, który 
udziela wiecznych darów swego ciała tym, którzy są 
z Nim złączeni.

W grupie „ D i a l o g i  m i ę d z y w y z n a n i o w e ” 
przypomniano i rozważano sytuację w ruchu ekume
nicznym ze szczególnym uwzględnieniem miejsca 
Aliansu w międzywyznaniowych rozmowach. Wskazy
wano na potrzebę angażowania się w te rozmowy 
z chrześcijańską cierpliwością, pokorą i posłuszeń
stwem wobec woli Jezusa Chrystusa, który w swej 
modlitwie arcykapłańskiej nakazuje nam dążyć do 
wspólnoty Jego wyznawców.

Temat „ T e o l o g i a  a p r a w a  c z ł o w i e k a ” wzbu
dził duże zainteresowanie uczestników konsultacji. 
Opracowany przez Alians dokument zawiera myśl, że 
każdy chrześcijanin jest zobowiązany bronić człowieka 
cierpiącego z powodu ograniczania jego ludzkiej god
ności, praw obywatelskich i sprawiedliwych warunków 
życia. Konferencja w Helsinkach wskazała kierunki 
działania w tym zakresie. Grupa dyskutująca nad tymi 
problemami uznała konieczność zagwarantowania lu
dziom prawa do pracy i wezwała Kościoły do głębsze
go traktowania tych zagadnień. Na szczeblu lokalnym 
i międzynarodowym musi być stosowana taka polity
ka, która zapewniłaby pełne zatrudnienie wszystkim 
ludziom. Człowiekowi, stworzonemu na obraz i podo
bieństwo Boże, przysługują na całym świecie równe

D okończenie  na s. 14
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MIECZYSŁAW KWIECIEŃ

Wolne Kościoły w Polsce

ZJEDNOCZONY KOŚClOŁ EWANGELICZNY

Trzecia obok baptystycznej i metodystycznej społecz
ność wolnokościelna w naszym kraju powołana została 
do życia w 1947, w Ustroniu k. Cieszyna podczas kon
ferencji przedstawicieli trzech ugrupowań wolnókoś- 
cielnych: 1) ewangelicznych chrześcijan, 2) stanow
czych chrześcijan i 3) wolnych chrześcijan. Powstała 
ona jako wyraz tęsknoty za urzeczywistnieniem dwóch 
nakazów Chrystusowych: jedności wszystkich auten
tycznie wierzących chrześcijan i zwiastowania Ewan
gelii wszystkim ludziom (Jan 17:21 nn.). W 1953 Zjed
noczony Kościół Ewangeliczny powiększył się o dwa 
kolejne ugrupowania: Kościół Chrześcijan Wiary E- 
wangelicznej i Kościół Chrystusowy. W statucie, za
twierdzonym przez władze państwowe w 1959, znajduje 
się stwierdzenie, że wszystkie te grupy wyznają na
stępujące zasady wiary:

„Jest to wiara:
w nieomylność całości Pisma świętego — Biblii, jako 
Słowa Bożego natchnionego przez Ducha Świętego, 
w Trójjedynego Boga — Ojca, Syna i Ducha Świę
tego,
w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha 
Świętego, narodzonego z Marii Dźiewicy, 
io Jego śmierć na krzyżu za grzechy świata i w Jego 
zmartwychwstanie w ciele,
w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście dla 
ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi, 
w chrzest Duchem Świętym według Pisma świętego 
oraz w wieczne życie i wieczne potępienie.
Z  wyznawania powyższych zasad wiary toynika do
pełnienie czterech warunków religijnych: 
nawrócenie się, 
pokuta za grzechy, 
odrodzenie się w Jezusie Chrystusie, 
uznanie, że miłość Boga i bliźniego jest podstawą życia 
chrześcijańskiego”.

Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, podobnie jak inne 
„wolne Kościoły” z rodziny ewangeliczno-baptystycz- 
nej, przywiązuje większe znaczenie do „chrztu z wia
ry” niż do „chrztu dorosłych” , gdyż opierając się na 
przekazie biblijnym zakłada, że ważniejszy od wieku 
katechumena jest stopień jego dojrzałości do manifes
towania wiary w Chrystusa. Podobnie jak i w innych 
„wolnych Kościołach” , tak i w tym, przywiązuje się 
dużą wagę do spraw moralnych (np. nie uznaje się 
picia alkoholu, palenia tytoniu i in. rozpowszechnio
nych zwyczajów). Silnie akcentuje się konieczność od
rodzenia duchowego oraz trwania w żywej osobistej 
pobożności.
Poszczególne ugrupowania wolnokościelne, które zjed
noczywszy się utworzyły (1947 i 1953) sfederowany 
Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, mają swoje odręb
ne tradycje historyczne.

RUCH EWANGELICZNYCH CHRZEŚCIJAN ma swój 
początek w przebudzeniu religijnym, które w II poło
wie ub. stulecia ogarnęło ziemię rosyjską pod wpły
wem działalności ewangelizacyjnej niemieckich herrn- 
hutów, „sztundystów”, „paszkowców”, „prochanowców” 
i innych. Po II wojnie światowej ten wielostrumienio
wy nurt przebudzenia wykrystalizował się jako for
macja wolnokościelna — Unia Zborów Ewangelicznych 
Chrześcijan Baptystów w ZSRR — skupiająca ewange
licznych chrześcijan, baptystów, zielonoświątkowców, 
mennonitów i in. F. Więckiewicz, długoletni przywódca 
ewangelicznych chrześcijan w Polsce, nazywa ruch 
przebudzeniowy na naszej ziemi „dziecięciem Refor
macji rosyjskiej(...), tej rewolucji Ducha” . W okresie 
międzywojennym ewangeliczni chrześcijanie prowa
dzili w Polsce pracę charytatywną, różnego typu za
kłady opiekuńcze, założyli diakonat dla sióstr, a w 
Warszawie szkołę biblijną. Organem ich Związku było 
czasopismo „Ewangeliczny Chrześcijanin” . Największe 
w okresie międzywojennym skupisko ich zborów znaj
dowało się na Wołyniu, Wileńszczyźnie, Polesiu, Pod
lasiu i w Lubelskiem. Pierwszy zbór powstał w  Kowlu 
(1909), a w 1923 — w Warszawie. Po wojnie większość 
zborów znalazła się na terenach Związku Radzieckiego. 
STANOWCZY CHRZEŚCIJANIE i KOŚCIÓŁ CHRZE
ŚCIJAN W IARY EWANGELICZNEJ reprezentują w  
Zjednoczonym Kościele Ewangelicznym tendencje zie
lonoświątkowe. Stanowczy chrześcijanie są polskim 
odpowiednikiem ruchu muhlheimskiego. W 1910 w y
odrębnili się z tzw. Społeczności Chrześcijańskiej i u- 
tworzyli formację wolnokościelną o nazwie: Związek 
Stanowczych Chrześcijan, z siedzibą w Cieszynie. Ko
ściół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej rozwijał się w 
środkowej i wschodniej Polsce oraz w Gdańsku, gdzie 
działali reemigranci zielonoświątkowi z Ameryki i 
członkowie zielonoświątkowej misji wschodnio-euro
pejskiej. W Gdańsku powołano do życia instytut bi
blijny kształcący kaznodziejów z całej wschodniej Eu
ropy. Stanowczy chrześcijanie brali udział już w I eta
pie integracji ugrupowań wolnokościelnych (1947), na
tomiast chrześcijanie wiary ewangelicznej (zielono
świątkowcy) zintegrowali się ze Zjednoczonym Kościo
łem Ewangelicznym w 1953. Obie grupy należą do tra
dycji zielonoświątkowej, ale obok elementów tożsa
mych posiadają również odmienne. Stanowczy chrześ
cijanie kładą nacisk nie tylko na konieczność odrodze
nia duchowego, ale także na „,osobiste uświęcenie się 
wierzących dzieci Bożych” oraz „ewangeliczną dosko
nałość chrześcijan” jako nowych ludzi w Jezusie 
Chrystusie. Chrześcijanie wiary ewangelicznej (zielono
świątkowcy) na czołowe miejsce wysuwają sprawę 
„darów duchowych” , zwłaszcza „chrzest Duchem” i 
„dar języków” (glossolalia). Większość zborów zielono
świątkowych w okresie międzywojennym powstała na 
Wileńszczyźnie, w Nowogródzkiem, na Polesiu i Woły
niu oraz w  Łodzi i Gdańsku.
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WOLNI CHRZEŚCIJANIE rozwinęli w Polsce dzia
łalność w  dwóch rejonach: na południu (Śląsk Cie
szyński, Górny Śląsk i Krakowskie) oraz w Warsza
wie. Ich zbory na ziemiach polskich nie powstały, jak 
się jeszcze czasem sądzi, w wyniku pracy misjonarzy 
ruchu wolnokościelnego, który rozwinął działalność 
w latach dwudziestych X IX  w. w Anglii i znany jest 
pod nazwą ruchu „braci wolnych” lub „braci plymouc- 
kich” . W południowej Polsce (Śląsk i Krakowskie) zbo
ry wolnych chrześcijan są rezultatem pracy ewangeli
zacyjnej J. Mrózka, sen. (|1972) oraz grona jego 
współpracowników. W Warszawie podobną działal
ność (w duchu „braci wolnych”, ale również prowa
dzoną zupełnie samodzielnie) rozpoczął kilka lat przed 
I wojną światową — b. duchowny rzymskokatolicki 
W. Żebrowski, którego po pewnym czasie wspomógł 
A. Przeorski (także b. duchowny katolicki), a od 1927 
— S. Krakiewicz. Dzięki ich pracy powstał w Warsza
wie Zbór Ewangelicznych Chrześcijan Wolnych, który 
współpracował z różnymi zborami i społecznościami 
wolnokościelnymi i od początku należy do Zjednoczo
nego Kościoła Ewangelicznego (1947, 1953).

KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY należy do Zjednoczonego 
Kościoła Ewangelicznego od 1953. Swymi korzeniami 
sięga początków X IX  w., kiedy na gruncie amerykań
skim zaczęły powstawać zbory tzw. Kościoła Chrystu
sowego. Początkodawcą ruchu był dawny duchowny 
prezbiteriański past. Tomasz Campbell, a potem jego 
dzieło prowadził syn — Aleksander. Campbell powoły
wał się wyłącznie na autorytet Pisma świętego. Uwa
żał, że przez powrót do tego źródła znikną wszelkie 
niebiblijne podziały, „ponieważ Kościół jest jednym 
ciałem Chrystusa”. Zbory organizowane były na wzór 
kongregacjonalny, tzn. miały pełną niezależność od 
wszelkiej władzy świeckiej, od synodów i biskupów. 
Szeroko stosowano zasadę powszechnego kapłaństwa. 
Campbell przywiązywał wielką wagę do święcenia 
Wieczerzy Pańskiej, którą zbory obchodziły co niedzie
lę. Praktykowano wyłącznie chrzest dorosłych. Kościo
ły te, działające zwłaszcza w krajach anglosaskich 
i w Ameryce, wyspecjalizowały się w teoretycznej 
i praktycznej pedagogice chrześcijańskiej (praca z 
dziećmi i młodzieżą, szkoły wszystkich typów: od zbo
rowych po uniwersytety).

Działalność Kościoła Chrystusowego w Polsce łączy 
się z pracą misyjną K. Jaroszewicza. Nawrócił się on 
podczas pobytu w Ameryce. Wróciwszy do kraju (1921) 
rozpoczął pracę ewangelizacyjną od swojej rodzinnej 
wioski. Dzięki jego misji powstało wiele zborów, usy
tuowanych — z reguły — na Kresach wschodnich. 
Nowa społeczność została zalegalizowana w 1927, a jej 
siedziba mieściła się w Kobryniu. W okresie powojen
nym działacze tej społeczności wnieśli wydatny wkład 
w odnowę życia religijno-kościelnego w obrębie swego 
wyznania oraz w rozwój chrześcijańskiej literatury 
i muzyki (wydawnictwa, chóry, orkiestra). Główne 
skupiska zborów Kościoła Chrystusowego znajdują się 
dziś w Olsztyńskiem, Białostockiem oraz w Sosnowcu, 
Dąbrowie Górniczej i w Warszawie.

Cechą charakterystyczną wszystkich ugrupowań wol- 
nokościelnych należących do Zjednoczonego Kościoła 
Ewangelicznego jest otwartość na przyjęcie nowych 
i żywych form zwiastowania i spora aktywność, 
zwłaszcza w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wielką wa
gę przywiązuje się do ewangelizacji, duszpasterstwa 
(odwiedziny domowe), rozpowszechniania Pisma świę
tego oraz chrześcijańskiej literatury. W tym celu spo
łeczność ta wydrukowała i dystrybuje we własnym 
zakresie tekst Nowego Testamentu (wraz z Psalmami), 
w opracowaniu past. B. Goetzego (fl962). Od 1965 na
dawane są przez Zjednoczony Kościół Ewangeliczny 
radiowe audycje „Głos Ewangelii z Warszawy” , emito
wane przez rozgłośnię Trans World Radio z Monte 
Carlo (Monako).

Najwyższa władza w Zjednoczonym Kościele Ewange
licznym przysługuje synodowi obradującemu co 3 lata. 
W okresie intersynodalnym pracuje Rada Kościoła 
(30 członków i 10 zastępców), spośród których wybie
rane jest 7-osobowe prezydium (na czele z prezesem 
Rady). Rada powołuje również ze swojego grona 5-oso- 
bową komisję kontrolującą. Poszczególne zbory są au
tonomiczne; na ich czele stoi przełożony (zazwyczaj 
duchowny) i rada zborowa. Najwyższą władzą w zbo
rze jest zgromadzenie ogólne członków.

Zjednoczony Kościół Ewangeliczny należy do Polskiej 
Rady Ekumenicznej, jest członkiem Konferencji Ko
ściołów Europejskich (KKE). Nie należy natomiast, w 
odróżnieniu od baptystów i metodystów, do żadnego 
światowego związku konfesyjnego. Jako organizacja re
ligijna społeczność ta poza Związkiem Radzieckim bo
dajże nigdzie indziej nie ma odpowiednika. Jednak jej 
przedstawiciele oficjalnie brali udział np. w Ogólno
światowym Kongresie Kościołów Chrystusowych w Me
xico City (1974), w kongresach KKE (Dania, Austria, 
Szwajcaria), uczestniczyli w 40 synodzie ewangelicz
nych chrześcijan baptystów w Moskwie (1969), w ogól
noświatowym kongresie zielonoświątkowców w Jero
zolimie (1961) itp.

*

Wszystkie trzy zaprezentowane „wolne Kościoły” dzia
łające na gruncie polskim mają elementy spójne i dzie
lące: historia każdego z nich jest różna, choć ma wątki 
podobne, duchowość jest także zróżnicowana, chociaż 
mieści się w ramach wolnokościelności, styl życia 
i pracy czasami bardzo podobny, czasem znów odmien
ny. Jednakże wszystkie one dokonują nieustannej ko
rekty, stawiając sobie bez przerwy pytanie: czy zdą
żamy w stronę świata? czy ku sobie? czy ku Panu 
historii? Nie chcą one przystosowywać się do ducha 
świata i czasów, ale — jeśli mają być solą i światłem 
ziemi, zwycięskim Kościołem Chrystusowym — muszą 
stale kontrolować swą drogę, pytając: Czy rzeczywiście 
zdążamy w stronę Królestwa Bożego?

(Skrót red.)
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ROZMOWY PRZY STUDNI

P r z e m i e n i e n i e
Łuk. 9:28-36

ANDRZEJ — Nie wiem, czy znacie prawosławny tro- 
parion* Przemienienia: „Przemieniłeś się na górze, 
Chryste, Boże, ukazując uczniom chwałę Twoją, gdyż 
mogłeś tak uczynić, aby nam grzesznym zajaśniało 
Twoje światło zawsze jaśniejące” . Pamiętam moment, 
kiedy po raz pierwszy ten tekst we mnie zagrał. Było 
to we Włodzimierzu nad Klaźmą. Zwiedzałem cały 
kompleks zabytków, a w nim słynny sobór z freskami 
Rublowa, czynny jako cerkiew. Był wieczór przed 
świętem Przemienienia. Straszny tłum, ścisk, nie moż
na ustać, staruszki pięściami rozpychają ludzi przed 
sobą. Czytano teksty proroctw, między innymi o Elia
szu, o jego spotkaniu z Bogiem w wietrzyku, wresz
cie — po Ewangelii — moment troparionu. Do tej 
chwili śpiewał jakiś nieudany chór, trochę wre włoskim 
stylu, a teraz zaśpiewała cała cerkiew, cały ten tłum. 
Było to niesamowite uderzenie. Wszystkie te babcie 
cichutkim głosikiem, w pięknym rytmie i tempie śpie
wały tę prośbę: „Aby nam grzesznym zajaśniało 
wieczne światło” . Wtedy właśnie zrozumiałem sens 
przeżycia Kościoła związany ze świętem Przemienienia.

KALINA — Myślę, że każda tajemnica Ewangelii i od
powiadające jej święto liturgiczne mają co najmniej 
dwie warstwy: fakt, który miał miejsce tam — kiedyś, 
w historii, i tu — teraz, w Kościele. Na Taborze, po
wiadają prawosławni, przemieniły się oczy apostołów, 
żeby mogli widzieć to, co widzieli. Nam też jest po
trzebne „taboryczne” światło, żeby wT Kościele, w „zna
ku” ludzi mających swoje wady, słabości i przeróżne 
złe strony, dostrzec wiarą umęczonego Chrystusa.

HENRYK — Apostołowie w pierwszej chwili też nic 
nie rozumieli î  zeszli z góry tacy sami głupi, jak byli 
przedtem. Ale zdobyli doświadczenie: nastąpiła jakaś 
metamorfoza — Chrystus przemienił się w ich obec
ności. Ja to rozpatruję w całym ciągu wydarzeń. Już 
przez jakiś czas Jezus z uczniami przybywał. Byli Jego 
słuchaczami, uczestnikami Jego rozmów, świadkami u- 
zdrowień, rozmnożenia Chleba. Myśleli o tym wszyst
kim. I w pewnym momencie Jezus chce to od nich 
wydobyć. Bo staje przed nimi jako człowiek, a chce 
im pokazać coś więcej. Cezarea Filipowa: „Za kogo 
mnie ludzie uważają? A  wy co sądzicie o mnie” ? 
Piotr wyrywa się jak zwykle: „Ty jesteś Chrystus, 
Syn Boga żywego” . Zawsze sobie wyobrażam, że kie
dy to powiedział, sam się przestraszył swoich słów, 
bo dla Żyda było to niemal bluźnierstwo. Tak mu się 
to jakoś powiedziało. A  jeśli się nawet nie przestraszył, 
to nie zdawał sobie w pełni sprawy z sensu tego, co 
powiedział. Co to znaczy? Syn człowieka, to człowiek. 
A syn Boga? Potem następuje załamanie Piotra, kiedy 
odwodzi Jezusa od myśli o śmierci. A potem — góra 
Tabor. Zastanawiają mnie słowa Jezusa: „Nikomu 
o tym nie mówcie, dopóki Syn Człowieczy nie zmart
wychwstanie” . To jest chyba ważne dla nas stwier
dzenie, coś nam pokazujące. Rozumiem Przemienienie

* T r o p a r io n  —h y m n  k a n o n ic z n ie  w y r a ż a j ą c y  t r e ś ć  ś w ię t a .

jako etap na drodze do Zmartwychwstania. Pokazuje 
ono drugą stronę rzeczywistości pełnego życia. Jezus 
ukazuje tam swoją drugą naturę — pokazuje, Kim 
jest. Blask chwały — s z e k i n a h  — chwały Boga, 
był Jego własnością.
Przemienienie jest etapem na drodze, która zakończyła 
się wyraźnym stwierdzeniem tzw. niewiernego Toma
sza: „Pan mój i Bóg mój” . To była kwestia wiary, 
podobnie jak i dla mnie dzisiaj. Na to, kim był Jezus 
w historii, mamy dokumenty, ale Kim jest dziś dla 
mnie — to kwestia mojej wiary.

BARBARA — Zastanawiam się, w jakim sensie wolno 
mówić, że już w tym życiu można „widzieć w świetle 
Taboru” . Przecież św. Paweł właśnie podkreśla, że 
„według wiary, a nie dzięki widzeniu, postępujemy” . 
On, który także przeżył swoje olśnienie światłem 
Chrystusa „przemienionego” . Wydaje mi się, że nasze 
ludzkie przeżycia Chrystusa przemienionego są mimo 
wszystko — podobnie jak dla apostołów — pewnego 
rodzaju enklawą, wyjątkiem w normalnym życiu wia
rą. A  wiara, to światło przyćmione, raczej nadzieja 
światła, także niekiedy pamięć światła, które kiedyś 
nas nagle olśniło. Ale pełni tego blasku chyba nie 
jesteśmy w stanie „zaabsorbować” i jakoś sobie przy
swoić.

ANDRZEJ — A jednak są ludzie, którzy mają „w i
dzenie chwały” , choć jej blask przemieni Kościół do
piero na końcu dziejów.

KALINA — Uderzyło mnie kiedyś twierdzenie prawo
sławia, że każdy chrześcijanin może i ma prawo już 
na ziemi oczekiwać widzenia Chrystusa w Jego w i
dzialnej postaci, której przewidywaniem jest ikona.

ANDRZEJ — Ten wątek także ściśle wiąże się z fak
tem Przemienienia. Tradycja Kościoła wschodniego 
twierdzi, że obrazem świata „przemienionego” jest 
piękno, piękno niedostrzegalne ot tak, normalnym spo
sobem. Piękno bez przymiotników — piękno przyrody, 
piękno ludzi, ludzkiej twórczości, piękno duszy, piękno 
Boga. W komentarzach Ojców jest ono stanem, który 
odczuwali właśnie apostołowie na Taborze. Ale do
stępne jest i dla nas.

BARBARA — Ta myśl, że piękno jest jakby odblas
kiem światła Taboru, obrazem chwały Bożej — jest 
mi bardzo bliska. Oponowałabym tylko przeciw zbyt 
łatwemu, upraszczającemu utożsamianiu tego blasku 
piękna — c l a r i t a s ,  s p l e n d o r  f o r m a  e, jak 
mówili średniowieczni myśliciele — ze światłem 
Chrystusa. Jest to przecież znak-symbol, a więc coś, 
co ukazując, jednocześnie przesłania. A  wskazując, nie 
utożsamia się z tym, na co wskazuje. Podobnie ma się 
rzecz z ikoną, która stawna przed oczyma niematerial
ne sprawy Boże, ale jednak zawsze pozostaje tylko 
znakiem, objawia tylko „przez podobieństwo” , jak 
ewangeliczne przypowieści. Ułatwia pojmowanie, ale 
przecież zawsze tylko w przybliżeniu, przez analogię. 
Dlatego nic nie znaczy dla tzw. profanów. Trzeba 
trudu wmyślenia się w znaczenie zarówno ikony, jak 
każdego piękna, aby odsłoniło nam ono swój tajem
niczy, niedopowiedziany wprost i do końca sens.

ANDRZEJ — Jest taki hymn, w którym używa się 
wyrażenia: „Krzyż, piękno Kościoła” . Zresztą stare 
krzyże wschodnie zamiast napisu Piłata „Król żydow
ski” mają napis „Król sławy” . Krzyż jest obrazem 
sławy Chrystusa. Mojżesz i Eliasz, według tradycji 
Łukaszowej, rozmawiają z Chrystusem o Jego zejściu,
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czyli o tragicznych wydarzeniach, które będą Jego 
udziałem w Jerozolimie. A wszystko dzieje się w sfe
rze oświetlonej pięknem — światłem Ducha Świętego. 
Jest tu wskazówka dla nas, że istnieje piękno, do 
którego możemy dotrzeć my, uwarunkowani naszą 
kondycją, cierpieniem, ograniczonością. Jest to właś
nie piękno krzyża. Niemożliwe jest oglądanie Boga 
twarzą w twarz. Można oglądać tylko „tył Boga” . Ale 
w Przemienieniu jest jakby wyłom w tej zasadzie.

K A L IN A  — Tomasz Merton także łączy piękno z 
krzyżem, choć w nieco innym aspekcie. Krzyż — jego 
zdaniem — jest zwornikiem wszelkiego świata piękna 
dzięki temu, że jest źródłem wszelkiej łaski i charyz
matów. Także wszelkie piękno, stworzone przez czło
wieka, dane mu jest dzięki łasce, która płynie z krzy
ża. I wreszcie krzyż jest szczytowym wyrazem piękna 
miłości Syna do Ojca i Boga do człowieka.

ANDRZEJ — Tak, ale jest to jakby obraz przyczyno
wy, pewien sylogizm: krzyż jest przyczyną łaski i dla
tego możemy odbierać piękno. To tradycja Janowa, 
że już w krzyżu widzi się zmartwychwstanie. A  w krę
gu światła Taboru odbywa się rozmowa o tragicznych 
wydarzeniach Golgoty. Krzyż jest jednym z istnieją
cych elementów tajemnicy Przemienienia. Trzeba zo
baczyć jak Wschód maluje Ukrzyżowanie. Może to coś 
Zachodowi powiedzieć. Przeżycie Przemienienia może 
być źródłem rewizji poglądów na rolę sztuki w życiu 
Kościoła. Bo słowami nie da się wyrazić, jak jest moż
liwe równoczesne zaciemnienie przez grzech i oświet
lenie przez światło Taboru.

K A L IN A  — Przecież jest w tym coś z luterańskiego 
s i m u l  j u s t u s  e t  p e c c a t o r  — człowiek jest 
równocześnie grzeszny i równocześnie sprawiedliwy 
czy usprawiedliwiony. Marcin Luter także twierdził, 
że ukrzyżowany Chrystus jest ilustracją wielkości 
ludzkiego grzechu, dlatego pozostawił krucyfiksy w 
kościołach. Pewien współczesny pastor kalwiński 
twierdzi w swojej książce, która jest właściwie „teo
logią sztuki” , że w protestantyzmie pomylono porzą
dek duchowy z porządkiem intelektualnym i dlatego 
przyznano słowu absolutne pierwszeństwo, eliminując 
obraz. A tymczasem — sądzi on — Duch Święty może 
równie dobrze dotrzeć do człowieka przez słuch, jak 
przez wzrok. Od momentu Wcielenia element wizualny 
został wkomponowany w objawienie: Chrystusa się 
widziało i dotykało, a nie tylko słuchało. Św. Paweł 
nazywa Chrystusa „obrazem Boga niewidzialnego” . 
Wiara apostołów w równej mierze powstała z tego, co 
słyszeli, jak i z tego, co widzieli. To jest zawsze ak
tualne prawo. Widziałam w Szwajcarii ewangelickie 
kościoły z freskami na ścianach, a w kruchcie obja
śnienia biblijne — jakby uzasadnienie, dlaczego po
wraca się do ewangelizowania, do „głoszenia” za po
mocą obrazów — znaków widzialnych.

HENRYK — Ale i odwrotnie. Dziś w Kościele refor
mowanym odchodzi się nawet od koncepcji budowania 
osobnych kościołów. To znaczy, buduje się je jako 
wielofunkcyjne: służą nie tylko na godzinę lub dwie 
godziny modlitw, ale w innej porze można w nich 
robić co innego. Jest np. taki ekumeniczny ośrodek 
młodzieżowy „Agape” w Alpach, w Dolinie Walden- 
sów, na północnym zachodzie Włoch, gdzie nie ma 
w ogóle kościoła ani kaplicy. Jest tylko tzw. kościół 
na otwartym powietrzu. A nabożeństwa odbywają się 
w sali służącej także jako miejsce spotkań, dyskusji, 
posiłków, a nawet gier relaksowych. Uderzyło mnie

to jako coś bardzo ważnego, że nie odrywa się tzw. 
życia religijnego od tzw. życia codziennego. Tu pra
cujemy, tu się modlimy, tu jemy i tu przystępujemy 
do Wieczerzy Pańskiej.

ANDRZEJ — Wróćmy do sceny Przemienienia. Apo
stołowie wyrażają chęć zbudowania trzech przybyt
ków. Jest w tym dobra wola, którą i my odczuwamy. 
Chcemy coś zrobić z tym szczęściem, które narodziło 
się w nas wskutek działania Ducha Świętego. Ale 
ewangelista zaznacza, że nie wiedzieli, co mówili. 
Jeżeli zestawimy to ze smutkiem Chrystusa nad losem 
Jerozolimy i z Jego słowami: „zburzcie tę świątynię, 
a w trzy dni ją odbuduję” , to zobaczymy perspekty
wę, która powinna pojawić się w rozważaniach ekume
nicznych. My nie możemy zbudować jednego czy trzech 
przybytków, czyli nie skonstruujemy żadnej zew
nętrznej rzeczywistości. W tym duchu wypowiadają 
się prawosławni: Kościoła się nie buduje, bo on jest, 
on istnieje.

K A L IN A  — W perykopie o Przemienieniu nie chodzi 
o żadne budynki, ale o trzy namioty, szałasy, o moż
liwość zatrzymania Chrystusa i proroków na dłużej,
0 przedłużenie ich obecności, w której uczniom „było 
dobrze” .

HENRYK — Właśnie! Dobrze nam! Zatrzymajmy tę 
chwilę w tym miejscu! A  tymczasem charakterystycz
ne jest to, co działo się później: zeszli z góry i od razu 
spotkali opętanego. Zetknęli się z rzeczywistością ży
cia. Nie w odosobnieniu, nie na tej czy innej górze 
jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać, odsepa
rowawszy się od innych. Miejsce Jezusa, a więc i Jego 
Kościoła, jest wśród ludzi, którzy są nieszczęśliwi. Nie 
widzę w ogóle sensu budowania przybytków jako 
miejsca przebywania Bożego. To wynika z naszej tra
dycji. Dla nas kościół jest miejscem zgromadzenia. 
Owszem, także miejscem spotkania z Bogiem. Ale 
miejscem spotkania z Bogiem może być i ten pokój,
1 stodoła, i ulica, i tramwaj. W różnych miejscach 
pojawiają się dziwne cuda Boże. Kościół dla mnie jest 
miejscem zgromadzenia ludu Bożego, miejscem, gdzie 
przychodzimy, żeby modlić się razem, żeby się otwie
rać ku Bogu, żeby Go słuchać.

K A L IN A  — Na to się zgadzam. Ale czy wszystkie 
synagogi, meczety, gotyckie katedry i wasz kościół 
na Świerczewskiego to tylko zabytki historyczne, któ
rych forma nie ma żadnego znaczenia? Byłam nie
dawno w Budapeszcie. I, przyznam się szczerze, coś 
mi zaskowyczało w sercu, kiedy zobaczyłam półokrąg
łą kopułę meczetu z okrągłymi złoceniami i półksię
życem na czubku, wciśniętą nieśmiało między dumne 
mieszczańskie kamienice. Wiadomo — meczet pusty 
albo definitywnie innofunkcyjny. I odwrotnie: nowo
czesna Synagoga Pokoju w Strasburgu z wielkim or
namentem siedmioramiennego świecznika wzbudziła 
we mnie odruch radości — tutaj ludzie się modlą!

BARBARA — Funkcja znaku. Czy rzeczywiście do 
zakwestionowania we współczesnej zlaicyzowanej rze
czywistości? Czy nie jest ona pewną formą głoszenia 
Ewangelii, wyznania wiary?
...I tak oto z naszych rozważań o Przemienieniu w y
nika wniosek o konieczności tolerancji wobec różno
rodnych postaw, odczuć, przekonań, bo ta sama Praw
da ma wiele aspektów i może być z „innej strony” 
widziana.

Opr. K.
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O BI BL I I

Proroctwo Sofoniasza
Odcinek 35

Księga Sofoniasza przypomina 
tryptyki spotykane w starych 
kościołach lub muzeach malar
stwa. Przed oczyma czytelnika 
rysują się trzy powiązane ze so
bą obrazy, ukazujące tragiczny 
dramat wszystkich ludzi i naro
dów, dramat, w którym uczest
niczą także — uwikłane w ten 
straszny chaos — niebo i zie
mia, i wszelkie żywe stworzenie. 
Patos miesza się tu z ironią, a 
płacz i jęki przeplatają się z 
chwilami głębokiej ciszy. Oto 
jest dzień gniewu Bożego. Dies 
irae, dies illa — brzmi śpiew li
turgiczny starożytnego Kościo
ła. Dzień ów jest dniem gniewu 
— woła Sofoniasz (1:15).
Inne księgi biblijne mówią tak
że o gniewie Wiekuistego, ale 
żadna z nich nie zawiera podob
nie silnych akcentów, jak ta. 
Gniew Boży kieruje się przeciw 
Pożemu ludowi i wszystkim na
rodom pogrążonym w bałwo
chwalstwie, w oddawaniu czci 
gwiazdom, w nieprawości mo
ralnej i niesprawiedliwości spo
łecznej, w zwodniczym poczuciu 
bezpieczeństwa. Jest tak wielki 
ten gniew, że kara nie przypo
mina już łajania nieznośnego 
dziecka czy bolesnego chłostania 
winnych. Tym razem nastąpi

wstrząs, katastrofa, która ogar
nie cały świat, ziemię i niebo 
(1:2—3), na podobieństwo nowe
go potopu zalewającego całe 
stworzenie.
Ten potrójny obraz, na który 
trudno spoglądać bez lęku, na
kreślił prorok Sofoniasz około 
625 r.p.n.Chr., tj. w okresie po- 
dźwigania się królestwa Judy z 
upadku po haniebnej epoce, w 
której królowie Manasses i A- 
mon (II Król. 21), bluźniący Bo
gu, posuwali się nawet do skła
dania ofiar z ludzi, a królestwa 
występowały jedne przeciw 
drugim, aby się wzajemnie 
zniszczyć.
Z lewej strony tryptyku, na 
pierwszym obrazie prorok malu
je powszechną katastrofę. Wiel
kimi pociągnięciami pędzla, bar
wą czarną lub ognistą kreśli 
skutki gniewu Bożego. Wieku
isty przedstawiony jest tutaj ja
ko kapłan zabijający na ołtarzu 
swe ofiary (1:7—8), rozprysku
jący krew jak kurz, a wnętrz
ności jak błoto (1:17), przeszu
kujący z pochodnią wszystkie 
ciemne zakątki miasta, aby ni
kogo nie ominąć (1:12). Znisz
czenie jest straszliwe (1:2 — 
3.13), zewsząd słychać krzyki, 
narzekanie i jęki (1:10— 11), od

piorunów drżą miasta i ich 
mieszkańcy.
Dzień ów jest dniem gniewu, 
dniem ucisku i utrapienia, 
dniem huku i hałasu, 
dniem ciemności i mroku, 
dniem obłoków i gęstych chmur 
(1:15).
U dołu obrazu widnieje wezwa
nie wyryte ognistymi literami: 
,,Zbierzcie się... zanim was do
sięgnie żar gniewu... Szukajcie 
Pana... Szukajcie sprawiedli
wości... może zostaniecie oszczę
dzeni w dniu gniewu Pana“ (2:1 
-  3).
Obraz drugi pośrodku tryptyku 
jest może mniej dramatyczny, 
ale za to znacznie bardziej przy
gnębiający: pustynia, samot
ność, zniszczenie (2:4— 15). Wi
dok ruiny, którą dotknięte będą 
ludy sąsiadujące z czterech 
stron z Izraelem: na zachodzie 
zostaną całkowicie zniszczeni 
Filistyni, na wschodzie porosną 
pokrzywy na Moabitach i Am- 
monitach (w. 8— 11). Na połud
niu Etiopczycy zostaną wycięci 
w pień (w. 12), a Asyryjczycy, 
śmiertelni wrogowie Judy z 
północy, ulegną zagładzie wraz 
ze swą stolicą Niniwą. Cały kraj 
zamieni się w pustowie, a za
mieszkiwać go będą pelikany, 
sowy i kruki (2:13— 15). Ile iro
nii kryje się w ostatnim wier
szu: ,,Oto wesołe miasto“ (w. 
15).
Ostatni obraz, z prawej strony 
tryptyku, jest odmiennego ro
dzaju (3:1—8). W Jerozolimie,

DOKOŃCZENIE ze s. 9
prawa i obowiązki. Należy zapewnić każdemu prawo 
do rozwoju osobowości. Prawo do własności prywatnej 
winno być traktowane równorzędnie z prawem do pra
cy, ponieważ bez tego nie może być mowy o społecz
nej sprawiedliwości.

W grupie „ N a b o ż e ń s t w o ,  p i e ś ń ,  l i t u r g i a ’' 
dyskutowano nad praktycznymi zagadnieniami doty
czącymi ożywienia nabożeństw i pełnego uczestnictwa 
wyznawców w służbie ewangelizacyjnej Kościoła.

Nie należało oczekiwać, że konsultacja ustali konkret
ne, ściśle określone wytyczne do pracy Kościołów, ale 
że dyskusje, wnioski i atmosfera zjazdu będą inspiro
wały chrześcijan reformowanych, również nas w Pol
sce, w dalszej pracy. Dyskusje nad przedstawionymi 
problemami wskazały z jednej strony na niezmienne 
prawdy Boże, głoszące moc Stwórcy i podporządkowa
nie człowieka Jego woli, z drugiej zaś — na odpowie
dzialność każdego wierzącego za kształtowanie życia, 
którego jest uczestnikiem.

OFIARY NA WYDAWNICTWO
Alina Krajewska — zł 100, Eugenia Kurnatowska — 
zł 100, Eugenia Goszczyńska — zł 50, Jan Plinta — 
zł 66, Janusz Ciechanowicz — zł 208, mgr inż. Marta 
Kłyszewska — zł 100, Wanda Rochacka — zł 58, Na
talia Zawadzka — zł 100, N. N. — zł 50, Jan Kulig — 
zł 50, Witold Bender — zł 320, Jan Turnau — zł 183, 
Emilia Essel — zł 300, Wiktor Voit — zł 50, Alfred 
Czenczer — zł 100, Jerzy Olszan — zł 50, Helena 
Lorek — zł 50, Jakub Held — zł 150, ks. Adam Hła- 
wiczka — zł 50, Olka Kinkel — zł 50, Józef Czerniak 
— zł 50, Witold Pruss — zł 200, Wanda Scholl — zł 
300, Joanna Mossakowska — zło 100, Helena Kozłow
ska — zł 100, Janusz Więckiewicz — zł 58, Józef Więc- 
kiewicz — zł 50, Stanisław Karłowicz — zł 500. 
Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. 
Przypominamy, że ofiary na wydawnictwo „Jednota” 
przekazywać można na konto PKO VIII OM Warsza
wa, Nr 1586-3854-136 bądź przesyłać przekazem pie
niężnym pod adresem: Administracja miesięcznika 
„Jednota”, al. Świerczewskiego 76a, 00-145 Warszawa.
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której władcy przypominają lwy 
i wilki, Bóg w pełnym świetle 
sprawuje sądy (w. 5). Ukarał 
już, zniszczył i wytracił narody 
i miasta, ale nadzieja wciąż 
jeszcze żyje w jego sercu: może 
mieszkańcy Jerozolimy zrozu
mieją swe winy i powrócą do 
Boga, może wyciągną wnioski z 
doświadczeń, których doznali i 
unikną słusznego gniewu Boże
go. Może... Ale nie! Niczego nie 
zrozumieli, pogrążyli się jeszcze 
bardziej w deprawacji i przy
spieszają tylko własny upadek. 
Gniew Boży wybucha z większą 
niż kiedykolwiek siłą, bowiem 
do poczucia sprawiedliwości do
łącza się uczucie zawodu i zdra
dy ze strony ludu, który powi
nien być wierny swemu Bogu 
i wraz z innymi narodami da
wać Mu świadectwo swej wiary 
i miłości. Za karę ogień gniewu 
Bożego strawi cały kraj (w. 8). 
Cóż to za widok! Te trzy obrazy 
wywołują bolesne wrażenia. Ro
zumiemy, że Święty i Spra
wiedliwy został obrażony panu
jącym na ziemi zdemoralizowa
niem i postanawia je wyplenić. 
Ale czy jest On naprawdę tylko 
Bogiem gniewu? Czy jest tylko 
sędzią, przed którym człowiek 
zostaje porażony ze strachu? 
Czy Bóg Abrahama, Izaaka, Ja

kuba, Bóg Izraela i Mojżesza, 
Amosa i Ozeasza, Izajasza i Je
remiasza — ukazuje się tylko po 
to, aby kierować gromem swych 
wyroków?
Wstrząśnięci i ze złamanym 
sercem, powoli zamykamy 
skrzydła tryptyku wyobrażają
cego gniew Boży. Jest to chwila, 
w której należy paść na kolana, 
wołając: Boże, bądź miłościw, 
Boże, bądź miłościw! Nagle spo
strzegamy na zamkniętych 
skrzydłach tryptyku obraz roz
jaśniony nowym, wspaniałym 
blaskiem. Zniknęła wizja kata
strofy, ustępując miejsca nie
oczekiwanemu, nadzwyczajne
mu malowidłu, przedstawiają
cemu radość i chwałę Bożą, 
szczęście i miłość (3:9—20). 
Gniew Boży jest przejawem 
zdradzonej i zbrukanej miłości. 
Gdyby Bóg nie karał, zapano
wałaby powszechna niespra
wiedliwość. Jednakże Jego mi
łość do ludu, wobec którego mu
si się wywiązać z danych mu o- 
bietnic, aby nie zaprzeczyć sa
memu sobie, triumfuje nad 
wszystkim. Nastanie dzień, kie
dy Bóg swój lud oczyści, prze
baczy mu i zbawi go. Znajdzie 
on schronienie w samym Bogu, 
a jego życie będzie płynęło spo
kojnie i szczęśliwie (w. 12— 13).

Radość przepełni serca (w. 14), 
a sam prawdziwy Król będzie 
żył pośród narodu izraelskiego 
jako bohaterski Zbawca (w. 15 
-  17).
Podczas lektury tego rozdziału 
ogarnia nas zdumienie z powo
du ostrego kontrastu między je
go treścią a treścią dwóch 
pierwszych rozdziałów. Kontrast 
jest tak wyraźny, że komenta
torzy nie wahali się przypisać 
autorstwa strasznych wizji roz
toczonych na początku księgi i 
idyllicznego opisu znajdującego 
się na końcu — różnym osobom. 
Niemal każda stronica Biblii 
wskazuje na ten podwójny a- 
spekt objawienia Bożego: gnie
wu i łaski, sprawiedliwości i mi
łości.
Czy moglibyśmy w ogóle do
świadczyć łaski Bożej, objawio
nej ludziom przez Jezusa Chry
stusa, gdybyśmy nie poznali 
wpierw, jak straszne może być 
Jego potępienie? Jedynie czło
wiek skazany na śmierć może 
doznać niewymownego przeży
cia, jakim jest w przededniu eg
zekucji ułaskawienie i darowa
nie życia.

Oprać. I. Nicwieczcrzał

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

#  2 grudnia 1977 zmarł w Warsza
wie w wieku 87 lat ks. Zygmunt 
Michelis, jeden z najwybitniejszych 
duchownych Kościoła Ewangelicko- 
-Augsburskiego i pionierów ruchu 
ekumenicznego w Polsce. Działal
ność zmarłego była głównie związa
na z Warszawą. Tu odbywał swój 
dwuletni wikariat po ordynacji w 
1912, potem, w latach 1921—1962, 
był drugim, a później pierwszym 
proboszczem parafii Św. Trójcy. 
Wiele trudu i wysiłku włożył w od
budowanie zniszczonego kościoła Sw. 
Trójcy i organizowanie życia koś
cielnego po wojnie. W latach 1945 
— 47 był radcą Konsystorza, a od 
1952—58 pełnił funkcję prezesa Sy
nodu Kościoła Ewangelicko-Augs
burskiego.
Ks. Z. Michelis należał w swoim 
czasie do czołowych działaczy eku
menicznych. Już przed drugą wojną 
światową podejmował różne inicja

tywy zmierzające do zbliżenia 
chrześcijan różnych wyznań. Pod
czas okupacji był inicjatorem powo
łania Tymczasowej Rady Ekume
nicznej, a po oficjalnym ukonstytuo
waniu się Polskiej Rady Ekumenicz
nej w 1946 został jej pierwszym pre
zesem, sprawując tę funkcję przez 
14 lat. Zmarły uczestniczył w wielu 
międzynarodowych konferencjach 
kościelnych i ekumenicznych. Jako 
młody duchowny brał udział w I 
Światowej Konferencji Kościołów 
do Spraw Praktycznego Chrześci
jaństwa w Sztokholmie (1925). Był 
jednym z dwóch Polaków uczest
niczących w Zgromadzeniu Ogólnym 
w Amsterdamie (1948), gdy powoły
wano do życia Światową Radę Ko
ściołów. W drugiej połowie lat pięć
dziesiątych aktywnie pracował nad 
utworzeniem Konferencji Kościołów 
Europejskich. Do ostatnich chwil 
swego życia interesował się żywo 
wydarzeniami ekumenicznymi w 
kraju i na świecie. Już jako emeryt

(od 1 stycznia 1963) ze szczególnym 
zainteresowaniem śledził rozwój 
wydarzeń w Kościele rzymskokato
lickim podczas i po II Soborze Wa
tykańskim. Nawiązał bliskie kontak
ty z hierarchią tego Kościoła i z róż
nymi środowiskami katolickimi, któ
rym służył jako kaznodzieja i pre
legent.

W uroczystościach żałobnych w ko
ściele Sw. Trójcy w Warszawie 
wzięli udział liczni duchowni i 
świeccy Kościoła Ewangelicko-Augs
burskiego, przedstawiciele Kościołów 
zrzeszonych w Polskiej Radzie Eku
menicznej, a także liczne rzesze du
chownych, zakonnic i świeckich ka
tolików. Zmarłego żegnali: ks. se
nior Ryszard Trenkler, obecny pro
boszcz parafii Sw. Trójcy, ks. prof. 
dr Witold Benedyktowicz, prezes 
Polskiej Rady Ekumenicznej, oraz 
ks. bp Władysław Miziołek, prze
wodniczący Komisji Episkopatu do 
Spraw Ekumenizmu. Nad mogiłą 
przemówił ks. bp Janusz Narzyński, 
zwierzchnik Kościoła Ewangelicko- 
-Augsburskiego. Warto dodać, iż z
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okazji pogrzebu śp. ks. Zygmunta 
Michelisa po raz pierwszy w kościele 
ewangelickim przemówił biskup Ko
ścioła rzymskokatolickiego.
9 7 grudnia 1977 ukonstytuowała się 
w Warszawie Podkomisja do Spraw 
Dialogu pomiędzy Kościołami zrze
szonymi w Polskiej Radzie Ekume
nicznej a Kościołem Rzymskokato
lickim. Radę reprezentowali: ks. 
prof. dr Woldemar Gastpary i Karol 
Karski, stronę katolicką — ks. dr 
hab. Celestyn Napiórkowski i ks. dr 
Władysław Hładowski. Celem dzia
łalności podkomisji będzie inicjo
wanie rozmów poświęconych waż
nym problemom teologicznym. Z 
końcem lutego 1978 pragnie ona 
zwołać zebranie z udziałem ok. 15 
przedstawicieli obu stron, poświęco
ne zasadom prowadzenia dialogu e- 
kumenicznego.

9 Ks. dr Gerhard Bassarak, profe
sor Wydziału Teologii Ewangelickiej 
Uniwersytetu w Berlinie (NRD) i 
znany chrześcijański działacz poko
jowy przebywał w Warszawie jako 
gość PRE. W programie trzydniowej 
wizyty (13—15 grudnia 1977) były 
rozmowy z przedstawicielami Koś
ciołów zrzeszonych w PRE i Pol
skiego Oddziału Chrześcijańskiej 
Konferencji Pokojowej. W Chrześci
jańskiej Akademii Teologicznej ks. 
dr G. Bassarak wygłosił wykład na 
temat działalności misyjnej we 
współczesnym świecie. Gość został 
przyjęty przez dyrektora Urzędu do 
Spraw Wyznań, Tadeusza Dusika.

9 Związek Bojowników o Wolność 
i Demokrację oraz Polska Rada E- 
kumeniczna zaprosiły dwóch przed
stawicieli Akcji „Znak Pokuty” (Ak
tion Sühnezeichen) z Berlina Za
chodniego: ks. Hansa-Richarda Ne- 
vermanna — przewodniczącego, i 
Volkera von Thörne — sekretarza 
generalnego. Podczas wizyty (12—16 
X II ub. r.) omawiano projekt budo
wy k. Oświęcimia międzynarodowe
go centrum spotkań młodzieży. Goś
cie odwiedzili Centrum Zdrowia 
Dziecka i w rozmowie z jego kie
rownictwem obiecali dostarczyć le
karstw na sumę 100 tysięcy marek

zachodnioniemieckich. Uzgodniono 
również, że grupy młodzieży z Akcji 
„Znak Pokuty” będą pracowały przy 
rozbudowie CZD. Przedstawiciele 
PRE przedyskutowali z gośćmi tego
roczny program pracy grup Akcji 
„Znak Pokuty” na terenach byłych 
obozów koncentracyjnych w Polsce.

Z Z A G R A N I C Y

9 Dialog ekumeniczny między róż
nymi wyznaniami nie tylko zbliżył 
Kościoły, lecz także wykazał, że 
mają one zgodne poglądy w wielu 
kwestiach. W następnej fazie roz
mów międzywyznaniowych powinno 
się zatem zbadać, jakie wynikają z 
tego konsekwencje. Temu celowi 
służyć ma nowy program Komisji 
Wiara i Ustrój. „Wiążące nauczanie 
Kościoła w czasach dzisiejszych” — 
to temat, którym zajmie się Świa
towa Konferencja do spraw Wiary 
i Ustroju na swym sierpniowym po
siedzeniu w Bangalore. Przygotowa
niem do tej konferencji była kon
sultacja odbyta niedawno w Odessie 
z udziałem 30 teologów reprezentu
jących główne tradycje chrześcijań
skie.

9  Kościół Czeskobraterski, powsta
ły w 1918 z połączenia parafii lu- 
terańskich i reformowanych w Cze
chach, odbył niedawno w Pradze 
swój kolejny dwudziesty Synod, 
który wybrał nowego zwierzchnika 
Kościoła. Został nim ks. Miłosław 
Iiajek z Gotwaldowa. Jest on na
stępcą dr. Wacława Kejra, który 
sprawował ten urząd od 1969. Jed- 
nota Czeskobraterska liczy 240 tys. 
członków i należy do Światowego 
Aliansu Kościołów Reformowanych. 
Ostatni Synod podjął uchwałę o 
nawiązaniu ściślejszych kontaktów 
ze Światową Federacją Luterańską 
i podkreślił potrzebę „osiągnięcia 
głębszej jedności między różnymi 
kierunkami w Kościele”.

9 Prawdopodobnie w 1979 ukaże się 
ekumeniczny kalendarz modlitw. 
Inicjatywa jego wydania zrodziła się 
na Zgromadzeniu Ogólnym Świato

wej Rady Kościołów w Nairobi (Ke
nia, 1975). Niedawno w Instytucie E- 
kumenicznym w Bosey k. Genewy 
spotkali się eksperci, aby ocenić, co 
dotąd zrobiono. Kalendarz ma za
wierać informacje o Kościołach w 
różnych częściach świata. Jego pro
jekt zostanie wysłany do Kościo
łów członkowskich Rady z prośbą 
o opinię i dopiero potem wykonane 
zostaną ostatnie prace redakcyjne. 
W przygotowaniu kalendarza współ
pracuje watykański Sekretariat do 
Spraw Jedności Chrześcijan.

9 Kościół Ewangelicko-Reformo
wany na Węgrzech wybrał dwóch 
nowych biskupów: ks. Laszlo Kur- 
tiego i ks. dr. Karoly Totha. Ten 
ostatni jest znanym działaczem 
ekumenicznym, pełniącym od kilku 
lat funkcję sekretarza generalnego 
Chrześcijańskiej Konferencji Poko
jowej. Nowych biskupów wybrano 
na miejsce zmarłego niedawno bp. 
Sandora Raskiego i emerytowanego 
biskupa Istvana Szamosozi.

9 Patriarcha Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego Pimen spotkał się w  
Stambule z patriarchą Konstanty
nopola i honorowym zwierzchnikiem 
prawosławia — Dymitriosem. Spot
kanie to zakończyło spór trwający 
kilka lat, a spowodowany stanowis
kiem Patriarchatu Moskiewskiego* 
który bez konsultacji z Patriarcha
tem Konstantynopola udzielił auto
nomii Kościołom prawosławnym w 
Ameryce i Japonii.

9 15 organizacjom walczącym z 
apartheidem oraz dwóm gazetom 
zakazano wszelkiej działalności w  
Republice Afryki Pin. Zarządzenie 
dotknęło również Instytut Chrze
ścijański w Johannesburgu. Dyrek
tor dr Beyers Naude, dyrektor ad
ministracyjny Brian Brown oraz 
redaktor wydawanego przez Insty
tut czasopisma „Pro veritate” Ced- 
ric Mayson — muszą co tydzień 
meldować się na policji i nie wolno 
im opuszczać Johannesburga. Akcja 
reżimu południowoafrykańskiego 
wywołała oburzenie i protesty w  
całym świecie chrześcijańskim.
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