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C O  WY NA TO? C O  W N U M E R Z E ?
Wielu współczesnych ludzi, a przede wszystkim młodsze pokolenie, bun
tuje się przeciw tradycyjnej formie nabożeństw. Są — ich zdaniem — za 
długie, pieśni zbyt tradycyjne i do tego śpiewane za wolno, a konieczność 
jechania w niedzielę rano do oddalonego kośeioła uniemożliwia spędzenie 
na powietrzu dnia wolnego od codziennych obowiązków.
Młodzi chętnie więc wyjeżdżają za miasto i z dala od ludzi, często na tzw. 
łonie natury prowadzą wspólnie nabożeństwo, razem rozważają tekst bi
blijny i przy dźwięku gitary śpiewają pieśni mówiące o potrzebach i tę
sknotach współczesnego człowieka, o szukaniu Boga w samotności towa
rzyszącej technicyzacji. Coraz więcej mówimy o pracy świeckich w ko
ściołach ewangelickich. Nie szokują nas już dziś nabożeństwa czy spot
kania ewangelizacyjne w prywatnych mieszkaniach. W każdym domu wy
glądają one inaczej, bo nieograniczona jest liczba ich form, jak niezli
czone są sposoby wyznawania i chwalenia Boga.
Powyższe refleksje, nie takie znowu rewelacyjne, nasuwają się właśnie dzi
siaj, gdy reformowana parafia warszawska obchodzi 100-lecie wzniesie
nia swojej świątyni. Ze starego „Katechizmu heidelberskicgo” uczyliśmy 
się wszyscy, że Pan Bóg jest wszechobecny. W jubileuszowym nastroju 
wydaje się jednak, że w tym kościele bardziej odczuwa się Jego obecność. 
Chociaż istnieje tyle przyczyn, a może tylko pretekstów, aby opuszczać 
nabożeństwa, to proszę wskazać tego, kto bez wzruszenia wraca do wspo
mnień konfirmacji i pierwszego przystępowania tu do Stołu Pańskiego, 
kto chciałby dobrowolnie brać gdzie indziej ślub, kto z wyboru decydo
wałby się chrzcić swe dziecko np. na Pustkowiu, jak to czynią do dziś 
ewangelicy reformowani we Francji, na pamiątkę ukrywania się ze swy
mi obrzędami w latach prześladowań? Wejdźmy tylko na chór i stojąc 
tyłem do organów spójrzmy na kościół w czasie nabożeństwa, albo wtedy, 
gdy jest zupełnie pusty. Zajrzyjmy na wieżę, jeżeli pamiętamy jeszcze 
zwyczaj wchodzenia tam konfirmandów. Zamyślmy się na chwilę nad 
piękną, surową w swej bezwzględnej prawidłowości neogotycką architek
turą. Niezrażeni barokowymi żyrandolami, pobiegnijmy myślami w górę, 
aż ponad szczyt ażurowej wieży.

Ewangelicko-reformowana parafia 
warszawska obchodzi w paździer
niku stulecie poświęcenia swego 
kościoła. Jest to ważne wydarzenie 
w życiu naszej garstki wiernych, 
dlatego poświęcamy mu nieco miej
sca na łamach „Jednoty”.
Obok, w rubryce Co wy na to?,
znajdujemy kilka refleksji na te
mat miejsca kultu, gdzie przema
wiają nie tylko wspomnienia, ale 
przede wszystkim Ten, ku którego 
czci budynek wzniesiono.
Kazanie Znak przy drodze (s.3) 
wyraża wdzięczność Bogu za ten 
budynek, gdzie gromadzą się wier
ni i ,za zachowanie go przed zni
szczeniem.
Modlitwa na s. 4 kieruje prośbę o 
błogosławieństwo dla tych, którzy 
do kościoła przychodzą, aby słu
chać Słowa Bożego i dla tych, któ
rzy je głoszą.
Aleksandra Sękowska w artykule 
W ławce kościelnej (s.5) snuje roz
ważania na kanwie niedzielnego 
nabożeństwa.
Drugą część bieżącego numeru sta
nowią materiały, które otrzymaliś
my z Kościoła Reformowanego w 
Austrii.

Na pewno wtedy w ciszy kościoła przemówią do nas wspomnienia, a prze
de wszystkim przemówi Bóg, a ma nam tyle ciekawego do powiedzenia. 
Tu, w chłodzie, w monumentalności, gdzie już conajmniej 3 pokolenia na
szych przodków czerpały siłę z wiary i miłości, tu najłatwiej jest zrozu
mieć niczastąpioność Boga. Oczywiście, można odprawiać nabożeństwo 
również i ze skowronkami w zbożu, jak Colas Breugnon, ale czasem warto 
wejść w te mury, aby klęcząc w ciemnej, dębowej ławce, spytać Pana 
Boga: — Czy nie obrałem w swym życiu zbyt szerokiej ścieżki?
Więc co byście powiedzieli na to, aby przychodzić częściej do tego 100-lc- 
tniego staruszka, a w każdym razie nie tylko w Wielki Piątek?
Zresztą określenie „staruszek” w odniesieniu do kościoła, który liczy so
bie zaledwie sto lat, nie jest całkiem odpowiednie. Niemało jest w na
szym kraju świątyń kilkakrotnie starszych. Tym niemniej to słowo wy
raża określony stosunek uczuciowy, niejako personifikujący te mury. 
Dzięki temu, że ocalały, mogły stać się punktem zbornym rozproszonych 
współwyznawców, którzy z różnych stron ściągając do zrujnowanej War
szawy, patrząc na strzelistą wieżę i bryłę kościoła górującą nad stosami 
gruzu, musieli uznać to za wyraźny znak dany im przez Boga. Wśród 
smutku, łez i rozpaczy wznosiła się ku niebu nadzieja. Nadzieja na dziś 
i na jutro. Choć zniszczeniu uległy dobra materialne, które trzeba było 
odbudować od fundamentów, choć tak wielu ludzi straciło życie, niemało 
zostało osieroconych i osamotnionych, to jednak wartości duchowe wzno
szą się ponad nasze codzienne życie i muszą nad nim panować. Dopóki 
nic zostały w nas zagłuszone i zniszczone przez dominację spraw mater
ialnych, dopóty jesteśmy zdolni do życia i do dzielenia się z innymi na
szą nadzieją.
Dlatego musi istnieć miejsce, gdzie my się spotykamy ze sobą, i gdzie 
razem, zjednoczeni w modlitwie i słuchaniu Słowa, spotykamy się z Bo
giem.

Superintendent, ks. Irme Gyenge, 
pisze o Kościele Reformowanym w 
Austrii (s. 8), który działa w jed
ności organizacyjnej z Kościołem 
Ewangelicko-Augsburskim.
Ks. Peter Karner, redaktor miesię
cznika ,,Reformiertes Kirchenblatt” 
i pastor głównej wiedeńskiej pa
rafii przedstawia Wkład reformo
wanych w Austrii do jedności 
chrześcijaństwa (s.ll).
Artykuł o Luterańsko-rcformowa- 
nej diakonii w Austrii (s.14) napi
sał ks. Ernest Gläser.
S. Kinga Strzelecka do Rozmów 
przy studni (s. 17) zaprosiła tym 
razem s. Miriam, przełożoną fran
cuskiej wspólnoty diakonis.
Przeglądem ekumenicznym na s.19
zamykamy numer.

N A S Z A  O K Ł A D K A :
Nasza okładka: Pamiątkowy klucz, 
którym dokonano otwarcia warsza
wskiego kościoła w dniu 24 paź
dziernika 1880
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Ks. BOGDAN TRANDA

Znak przy drodze
O, jak miłe są Twoje przybytki, Panie zastępów! 
Słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, łaski i chwały udzie
la Pan, nie odmawia tego, co dobre, tym, którzy żyją 
w niewinności. Panie Zastępów, błogosławiony czło
wiek, który ufa Tobie!

Ps. 84:2.12—13.

Cztery lata temu obchodziliśmy dwusetną ro
cznicę powstania naszej parafii w Warszawie. 
Dopiero w 1776 można było przystąpić do zor
ganizowania życia zborowego, mimo że już 
przeszło dwieście lat wcześniej zaczęła się hi
storia Kościoła reformowanego w Rzeczypospo
litej. Od 1525 do 1768 obowiązywał dekret 
księcia Janusza Mazowieckiego, który nie po
zwalał ewangelikom na organizowanie zborów, 
ani nawet na osiedlenie się na terenie Mazo
wsza. Skoro tylko Sejm uchwalił prawa dla 
dysydentów, powstały obydwa zbory — ewan
gelicko-augsburski i ewangelicko-reformowany. 
Poza ówczesnymi granicami miasta, w jurydy- 
ce leszneńskiej założono zbór i pierwszy ko
ściół. Odtąd nie musieli już reformowani war
szawscy podróżować na nabożeństwa do odleg
łego Węgrowa. Stary kościółek okazał się je
dnak za mały dla potrzeb rozwijającego się zbo
ru i przystąpiono do budowy nowego, według 
projektu architekta Adolfa Loewego. Przy uli
cy Leszno stanął neogotycki kościół, który swą 
ażurową wieżą zaczął dominować nad okolicą.
Przetrwał sto lat. Jak na budynek kościelny 
nie jest to zbyt długo, mógł był jednak zniknąć 
z warszawskiej panoramy w roku 1944,̂  kiedy 
podczas Powstania Warszawskiego cała okoli
ca legła w gruzach. Mógł był też zniknąć na 
przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych, 
kiedy to nie. przewidywano go w planach urba
nistycznych odbudowywanego Muranowa. Pa
miętamy z owego okresu tablicę z perspekty
wą ul. Leszno, gdzie brak było charakterysty
cznej wieży. Trwałym śladem tych planów jest 
ciasne ściśnięcie świątyni otaczającymi budyn
kami muranowskiego osiedla, jednego z pier
wszych, które zostały podniesione z wojennych 
zniszczeń.
Inne jednak były plany . Boże. Ocalały kościół 
stał się punktem zbornym dla rozproszonej 
garstki współwyznawców, którzy zaraz po wy
zwoleniu zaczęli ściągać do Warszawy. Odczy
tujemy to jako dany nam przez Boga znak. 
Nie skończyła się nasza rola w Ojczyźnie 
i w naszym mieście, skoro pozwolił nam Bóg 
przetrwać. Nie powinniśmy więc jedynie spo

glądać nostalgicznie w przeszłość i wspominać 
czasów minionych, lecz zdać sobie sprawę 
z obecnej sytuacji, wyciągnąć z niej wnioski 
i ustalić leżące przed nami zadania.
Obchodząc setną rocznicę poświęcenia kościoła, 
z wdzięcznością kierujemy myśli ku Stwórcy, 
który pozwolił nam modlić się i słuchać Jego 
Słowa we własnej świątyni. Niejeden z nas 
żywo i bardzo osobiście reaguje na słowa psal
misty: „Jak miłe są Twoje przybytki, Panie 
Zastępów!”. Tutaj, w przybytku Pana, jest 
miejsce zgromadzenia ludu Bożego, gdzie je
dnoczymy się w oddawaniu Mu czci, przeży
wamy Jego obecność i nasłuchujemy tego, co 
On ma nam do powiedzenia. Tutaj przycho
dzimy z naszymi troskami i radościami, tu 
przynosimy nasze dzieci, aby je powierzyć Je
go opiece i przez chrzest włączyć do wspólno
ty wierzących, tu w akcie konfirmacji świado
mie wyznajemy naszą wiarę i potwierdzamy 
decyzję o wierności dla zasad Ewangelii, tutaj 
publicznie zobowiązujemy się do trwania w mi
łości i wierności małżeńskiej, powierzając Bo
gu nasz wspólny los, tu wreszcie Jemu ofiaro
wujemy nasz ból po stracie bliskich i zyskuje
my pociechę w niedoli i osamotnieniu. Czy jest 
więc coś dziwnego w tym, że ktoś, kto powró
cił z tułaczki wojennej, spędził noc na scho
dach tej świątyni w przekonaniu, że wśród ru
in zniszczonego miasta tu właśnie jest miejsce 
najbezpieczniejsze? „Nawet wróbel znalazł do- 
mek, a jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie skła
da swoje pisklęta. Tym są ołtarze, Panie Za
stępów, królu i Boże mój! Błogosławieni, któ
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rzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Cie
bie chwalą!” (Ps. 84:4—5).
Nasze indywidualne losy, podobnie jak dzieje 
naszego Kościoła i historia naszego kraju, da
wna i współczesna, mówią nam wyraźnie, że 
naszym słońcem i tarczą jest Pan, Bóg. Blask 
Bożej chwały rozświetla panujące dokoła mro
ki, pozwala znaleźć drogę właściwą, budzi na
dzieję w chwilach zwątpienia, jak światło sło* 
neczne ogrzewa i tworzy nowe życie. Któż 
z nas nie może powiedzieć, że wiele razy w ży
ciu doznał nieoczekiwanej pomocy od Boga, 
któż nie przyzna w głębi serca, że w chwili nie
bezpieczeństwa zastał osłonięty tarczą Bożą? 
To tutaj, w tym kościele słuchając Słowa Bo
żego, modląc się razem z braćmi i siostrami, 
trwając w odpowiedzialnej wspólnocie, dowia
dujemy się o tym, kim jest nasz Bóg, kim jest 
nasz bliźni, budujemy podstawy życia ducho
wego, zyskujemy coraz szersze horyzonty my
ślowe, pogłębiamy wrażliwość na cudzy los, 
uczymy się wiązać zasady Ewangelii z realiami 
życia. Tutaj nabieramy nowych sił, w modli
tewnej wspólnocie wierzących ładujemy aku
mulatory życia duchowego, aby potem wyjść 
z tych murów, wejść w tak zwany świat i wszę
dzie tam, gdzie zostaniemy postawieni, z nową 
energią służyć ludziom naszą pracą zawodową, 
wiedzą, sercem, wartościami duchowymi, krót
ko mówiąc — całym życiem dawać świadectwo 
o mocy Ewangelii.
Podczas wrześniowej konferencji Europejskiej 
Rady Światowego Aliansu Kościołów Refor
mowanych, która odbyła się w Rumunii, je
den z tamtejszych pastorów, ks. Tibor Szasz, 
zaprosił nas, trzech delegatów polskiego Ko
ścioła wraz z grupą innych gości, do swej pa
rafii w Sfintu Gheorghe. Chciał nam pokazać 
kościół po zniszczeniu przez trzęsienie ziemi

odnowiony dzięki solidarnej pomocy z różnych 
stron Europy. Była w tej pomocy i nasza, 
skromna cegiełka. Ogarnęło nas wtedy niezwy
kle głębokie wzruszenie, dzięki czemu przeko
naliśmy się na samych sobie, jak bardzo słu
sznie powiedział Jezus, że bardziej błogosła
wioną rzeczą jest dawać, niż brać (Dz.20:35). 
Odrestaurowany kościół, bardzo pięknie poło
żony na wzgórzu, otoczony jest murami obron
nymi. W chwilach zagrożenia ze strony naje
żdżających Siedmiogród Turków, okoliczni 
mieszkańcy chronili się za tymi murami w 
kościele. Taką właśnie rolę powinien zawsze 
spełniać Kościół, ten pisany przez duże ,,K”, 
wspólnota wierzących. Zwłaszcza dzisiaj nie 
chodzi o grube mury obronne, które nie mogą 
stanowić osłony przed współczesnymi środka
mi zniszczenia, ale o braterską wspólnotę lu
dzi. Zjednoczeni w modlitwie przed Bogiem 
tworzymy grupę osłoniętą przez tarczę Bożą, 
grupę świadomą swej wzajemnej odpowiedzia
lności, która konkretyzuje się w powstawaniu 
bezpiecznej atmosfery miłości wobec kożdego, 
kto czuje się zagrożony, w niesieniu pomocy, 
gdy kogoś dotknie ciężki cios. Każde oznaczo
ne krzyżem miejsce zgromadzenia ludu Bożego 
musi być dla wędrujących drogami miast 
i wsi znakiem pokoju i schronienia przed 
wszelkimi zagrażającymi im niebezpieczeństwa
mi. Takim znakiem był i będzie tu, przy al. 
Świerczewskiego w Warszawie, nasz kościół, 
gromadzący w swoich murach wszystkich spra
gnionych Bożej sprawiedliwości.
Nie będziemy uciekali od świata i chronili się 
przed trudnościami i problemami współczes
nego życia, tylko będziemy się tu zbierali, aby 
się ładować energią duchową, nabierać nowych 
sił i wzmacniać Bożą mocą udzieloną nam 
przez Jego Słowo, posilać się przy Jego Stole

Pobłogosław, Panie!
Tym, którzy tutaj w k o ś c i e l e  
z głębi serc do Ciebie wołają: 
„Panie, zmiłuj się nad nami”, 
i komie chylą głowę przed Twoim 
Majestatem,
tym, którzy pilnie Twego Słowa 
słuchają,
i tym, którzy to słowo głoszą i 
tłumaczą,
tym, którzy chwalą Cię swym 
śpiewem,
i tym, którzy Cię wielbią muzyką, 
tym, którzy głoszą poselstwo 
Twojej miłości i wybaczenia, 
i tym, którzy przy Twoim stole 
doznają uwolnienia od grzechu, 
tym, którzy tu do Chrztu świętego 
przynoszą swoje dzieci 
i tym, których Ty sam 
w tym sakramencie otaczasz opieką, 
tym, którzy przed Twoim obliczem 
osobiście wyznają swą wiarę 
i w akcie konfirmacji 
przyrzekają Ci wierność, 
a Twoim nakazom posłuszeństwo, 
tym, którzy tutaj,
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znakiem zwycięskiej śmierci Syna Bożego w 
chlebie i winie, a wyszedłszy z tego miejsca 
będziemy słowem i czynem dawać świadectwo 
o tym, że Wszechmocny jest słońcem i tarczą 
dla każdego, kto zechce u Niego szukać opar
cia i opieki, kto będzie potrzebował rozwią
zania trudnych spraw codziennego życia.

Kto przeżył tutaj wrzesień trzydziestego dzie
wiątego roku, mroczne lata niemieckiej oku
pacji i straszliwe tygodnie Powstania Warsza
wskiego, kto celowo lub przypadkiem znalazł 
się w tych rnurach, ten wie, czym dla wielu 
były spędzone tu chwile, gdy słuchali odwa
żnych, budzących otuchę patriotycznych kazań 
ówczesnego pasterza zboru, ks. sup. Stefana 
Skierskiego. Inne czasy są dzisiaj. Od ponad 
trzydziestu pięciu lat nie słychać dokoła wrza
wy wojennej, a walec zniszczenia nie pusto
szy naszej ojczystej ziemi. Ufamy, że Bóg za
chowa nas od pełnych grozy przeżyć, jakimi 
doświadczał poprzednie pokolenia. Nie znaczy 
to, że ten kościół jest już niepotrzebny, albo 
że prawda i siła Ewangelii jest już tylko zby
tecznym balastem.

Sprawy przedstawiają się wprost przeciwnie. 
Kiedy się ludziom wydaje, że mogą tryumfal
nie wołać: pokój i bezpieczeństwo!, wtedy wy
stawiają siebie na nieoczekiwane zagrożenie. 
Nie przebywamy w ciemności, więc niebez
pieczeństwo nie może nas zaskoczyć. Żyjemy 
w świetle i za dnia, nie należymy do nocy ani 
do ciemności. Nie dajmy ,się więc uśpić, czu
wajmy i bądźmy trzeźwi, uzbrajajmy się wiarą, 
miłością i nadzieją zbawienia, gdyż Bóg nie 
przeznaczył nas na cel swego sprawiedliwego 
gniewu, lecz na to, żebyśmy dzięki naszemu 
Panu, Jezusowi Chrystusowi, otrzymali ratu
nek przed zagładą (por. I Te s. 5:5—9).

pod Twoim opiekuńczym 
Tamieniem,
sobie wzajemnie na cale życie 
miłość ślubują,
tym Panie, którzy przed Tobą 
i zborem
składać mają ordynacyjne 
zobowiązania,
tym również, którzy obiecują Ci 
kierować pracą tego zboru, 
i tym także, którzy progi Twego 
domu
przekraczają przypadkiem, 
a nawet tym, którzy wejdą tu 
bez potrzeby szukania Ciebie, 
wszystkim więc,
nad którymi zamyka się sklepienie 
Twego ziemskiego domu — dziś i 
po wszystkie czasy

pobłogosław i strzeż nas Ty sam, 
rozjaśnij oblicze swe nad nami 
i bądź nam miłościw, 
obróć ku nam swoją twarz 
i  daj nam pokój.

Amen.

Doskonale zdajemy sobie sprawę iZ tęgo, jak 
wielu dokoła nas jest ludzi zawiedzionych, 
rozgoryczonych, szukających odpowiedzi na 
dręczące ich pytania. Czy możemy milczeć?

Czy wolno nam wstydliwie ukrywać te dobra, 
które stały się naszym udziałem? Czy będzie
my z uporem chować świecę pod korzec? Prze
cież Ewangelia ofiarowuje tak wielkie boga
ctwo myśli, w słowach Jezusa zawiera się tak 
wielka siła dobra, a tworzona mocą ducha 
wspólnota uczniów Jezusa stanowi bratni 
związek ludzi dobrej woli, gotowych przyjąć 
do swego grona każdego, kto czuje się źle.

Dokoła nas żyje wielu ludzi skrzywdzonych, 
nieszczęśliwych, osamotnionych, chorych, cier
piących, do których trzeba wyciągnąć pomocną 
dłoń, okazać serce, zrozumienie, ofiarować 
serdeczny uśmiech, powiedzieć dobre słowo, 
pokazać drogę, na której znajdą nadzieję i speł
nienie trawiących ich tęsknot.

Codziennie mijamy na ulicy ludzi idących fał
szywą drogą, uwikłanych w sprzeczności, go
niących za złudnym szczęściem, usiłujących 
tworzyć sobie sztuczny świat kolorowych snów 
przy pomocy zgubnych środków, zapełnić 
wewnętrzną pustkę chwilowymi związkami, 
namiastką prowdziwej, wiernej i trwałej, choć 
trudnej miłości.

Z zaskoczeniem i dezaprobatą dowiadujemy się 
o tylu ludziach, którzy nadużywając swych 
możliwości, kosztem innych ludzi, bezwzglę
dnie tłumiąc wszelkie przejawy opozycji wo
bec siebie, unikając nadzoru, zbijają sobie 
ogromne fortuny i doprowadzają swoje społe
czeństwo do ruiny.

Oto zaledwie kilka przykładów wskazujących 
na to, jak wielkie pole działania leży przed 
nami. To znaczy — również przed tobą, który 
wierzysz w Jezusa Chrystusa i uznajesz Ewan
gelię za program swego życia.

Jeżeli więc te mury kościelne mają dla ciebie 
sens znaku spotkanego na drodze, jeżeli krzyż 
tam wysoko na wieży i tu na tej ścianie nie 
jest tylko pustym, przeżytym symbolem bez 
znaczenia, to uderz się w pierś i powiedz:

Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Dałeś 
mi wiele talentów, które w tajemnicy zakopa
łem i trzymam je bezużytecznie w ukryciu. 
Przebudź mnie, wstrząśnij moim sumieniem, 
nie pozwól mi na marnotrawienie Twoich da
rów. Otwórz mi uszy, abym słyszał, oczy, abym 
widział, serce, abym odczuwał. Wykorzystaj 
moje nogi, abym poszedł tam, gdzie jestem po
trzebny, moje ręce, abym zrobił to, co powinno 
być zrobione, usta, abym świadczył o prawdzie.

Amen.
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ALEKSANDRA SĘKOWSKA

W ławce kościelnej
Te kilka schodów przebytych śpiesznie, wie
tnamski chodnik pod nogami, poważny, cichy 
odgłos zamykających się wewnętrznych drzwi 
kościoła i jestem na miejscu. Kończące bić nie
równo dzwony słychać tu ciszej niż na ze
wnątrz. Na szczęście także odgłosy ulicy, a wła
ściwie już dziś alei, dobiegają tu wytłumione. 
Oto i moja ławka, towarzyszka przeżyć dyskre
tna i wierna. Jak każe tradycja, stojąc chwalę 
Cię, Panie, i niepojętej Twej miłości ̂ polecam 
siebie i swoich bliskich. Tu, do Twego domu, 
gdzie mimo wszystko wydajesz mi się bliższy, 
przynoszę ciężar, jaki złożyłeś na barki moje, 
i proszę o pomoc w dźwiganiu tego, co chociaż 
fizycznie zostało na zewnątrz tego budynku, 
jest tu ze mną i prosi o Twe zmiłowanie.
Teraz siadam i, co tu dużo ukrywać, omiatam 
ławki gospodarskim okiem. Jakże tu pusto. 
Najbardziej smucą te miejsca, które nieprędko 
znowu się zapełnią — dopiero wtedy, gdy do
rastająca młodzież zasiądzie w ławkach tych, 
których Ty odwołałeś już do siebie na zawsze. 
Ale zdarza się, że ogarnia mnie radość na wi
dok kogoś, kto powrócił, czasem o lasce, na 
swoje miejsce. Ale oto zaczyna się nabożeń
stwo. Organy cicho podają melodię pieśni. Naj
częściej jest ona znajoma i słowa na wpół zna
ne na pamięć. Głoszą Twoją chwałę, mówią o 
słabości człowieka, czasem dotyczą Adwentu, 
kiedy indziej Twej śmierci i zmartwychwsta
nia. Słowa patetyczne, pełne teologizujących 
sformułowań, mądre na pewno, a bliskie nie 
tyle przez ich głębokie zrozumienie, ile przez 
tradycję i przywiązanie. Duchowny wstaje z 
ławki w prezbiterium; znak, że pieśń dobiega 
końca. Teraz zbór, stojąc słucha słów introitu, 
słów z Psalmów i z Proroków, słów o odwie
cznej Twojej mocy i o wierności, o sprawiedli
wości i o miłości, jaką winien Ci człowiek za 
to wszystko. Końcowe wezwanie „Chwała Bo
gu na wysokościach!” zebrani potwierdzają 
chóralnym śpiewem:
„I pokój na ziemi,
i pokój na ziemi,
a w ludziach dobre upodobanie!”
Pogodna melodia, powtarzające się słowo o po
koju podkreślają wagę i oczywistość tego 
stwierdzenia. Ale niepokój budzą słowa dru
giego wiersza — nie w takich grzesznych 
i ułomnych ludziach, jak my, Ty masz upodo
banie !
Niepokój ten towarzyszy mi jeszcze w czasie 
modlitwy spowiedniej, którą ułożył ktoś mądry. 
Piękny jest jej język, już dziś mocno archai
czny. Obawiam się jednak, że w nowej szacie 
tej modlitwy mogłoby nie być już tego zwrotu: 
„Duchu Święty, Oświecicielu grzesznych lu
dzi”. I chociaż, wyznaję to w pokorze, nie no
szę w sobie dokładnie wyrytego wyobrażenia 
Ducha Świętego, to wierzę, że właśnie „Oświe-

ciciel ... zna tajniki ludzkich serc”. Powagę 
i sens modlitwy spowiedniej zakłóca mi cztero- 
wiersz śpiewany przez wiernych na jej zakoń
czeni e. Siwiejący lub całkiem siwi ludzie, na
wet i młodzież, na pewno nie czują się Twoi
mi „dziateczkami”, chociaż oczywiście są Twoi
mi dziećmi. Obawiam się poza tym zawsze, że 
autor tej wierszowanej prośby o łaskę, skrę
powany rymem i rytmem, nie wypowiada do 
końca i do głębi wołania do Ciebie o wybacze
nie tego wszystkiego, co obarcza nasze serca. 
Nie czas jednak na takie myśli, bo zuboża to 
przeżywanie słów Twojej łaski, właśnie wy
powiadanych przez duchownego, i obietnicy 
odpuszczenia grzechów. Niepokój z poczucia 
ciągle odnawiającej się grzeszności człowieka 
tylko odrobinę przeszkadza mi w oddawaniu 
teraz śpiewem Tobie czci za dar odpuszczenia 
grzechów.
Gdy duchowny rozpoczyna modlitwę, moja myśl 
nie zawsze biegnie za jej słowami. Po modli-
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twie spowiedniej jest mi jakoś lżej na duszy 
i łatwiej wypowiedzieć, bez słów, różne troski 
— swoje i cudze, cudze i swoje marzenia, które, 
jeżeli tylko taka jest Twoja wola... Amen.
Wszyscy wstają i niektórzy otwierają Nowy 
Testament w miejscu założonym wstążeczką. 
Ja nie zaglądam do Książki, Słowo głoszone 
przemawia do mnie lepiej. Koncentruję się te
raz, aby z rozwagą słuchać tekstu Pisma świę
tego, nie dać się ponieść melodii znanych słów,

Zabytkowe naczynia komunijne. Po lewej stronie — 
dzban do wina, po prawej — kielich.

która przenosi w przeszłość, daje poczucie spo
koju i dobroci, ale nie jest odbiorem aktyw
nym. Dlatego jestem zwolenniczką nowego 
przekładu Pisma świętego, który nie tylko jest 
łatwiejszy do zrozumienia, ale jednocześnie 
wymaga większego skupienia w słuchaniu no
wych sformułowań, nie znanych jeszcze w tej 
postaci.
Wezwanie duchownego do złożenia Wyznania 
Wiary sprawia mi radość. Chcę za Piotrem wo
łać: ,,Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego”. 
Już i dzwon zaczyna bić, aby to światu głosić. 
Od Stołu Pańskiego biegną słowa Credo w stro
nę ławek i wsparte niegłośnym wyznaniem 
wiernych zdają się zamierać nim dotrą do drzwi 
kościoła. Obawiam się, że to wyznanie nie jest 
przekonywujące dla wątpiących, a tym bardziej 
dla oddalonych.
Pieśń główna. Jej wybór jest często związany 
z kazaniem. I już ksiądz stoi na kazalnicy. Pa
dają z niej ponownie słowa już raz dziś czy
tane, które staną się teraz przedmiotem rozwa- 
żania.Mniej lub bardziej zgodnie ze schematem 
kazania, słyszymy analizę tekstu, stają przed 
oczyma obrazy biblijne, płyną wyjaśnienia fi
lozoficzne, wiele słów pięknych, zebranych w 
zgrabne okresy, które jednak po długich mi
nutach przestają przykuwać uwagę. (Niesforne 
myśli potrafią wtedy uciec i zatrzymać się na 
nowym kapeluszu sąsiadki z przodu, albo na 
zasadzie jakiegoś skojarzenia wylądować w do
mu przy sprawach nie dokończonego obiadu). 
Gdy duchowny omawia wady ludzkie i skłon
ność do łamania tego czy innego przykazania, 
potakujemy mu w myśli. Moglibyśmy nawet 
służyć konkretnymi przykładami z naszej ma
łej społeczności; oburzamy się widząc źdźbło 
zła w oku bliźniego. Chętnie identyfikujemy 
się z osobami z kazania tylko wtedy, gdy mo
wa jest o nieszczęśliwych i potrzebujących po
mocy. Koniec kazania przynosi tę konieczną, 
szczególnie dziś, człowiekowi odrobinę optymi
zmu podbudowaną Bożym miłosierdziem i ła
ską.
Chwila muzyki organowej pozwala na refleksję 
wywołaną własnym odbiorem prawd, z któ
rych bez pomocy duchownego trudno zdać so
bie samemu sprawę.
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Ogłoszenia parafialne to znów moment niepo
koju profesjonalnego. Czy aby wszystko jest 
w porządku?
I znów kolejna pieśń. Nabożeństwo zbliża się 
już ku końcowi. Teraz modlitwa zawierająca 
prośby w imieniu różnych potrzebujących, 
ostatnio przez Ciebie doświadczonych, zarówno 
tych dalekich i nieznanych, jak i tych, których 
z powodu choroby brak dziś w sąsiednich ła
wkach. Modlitwa Pańska szmerem wydobywa 
się z ust zebranych. Znów jakby wstydliwie 
czy leniwie uchylają się usta, choć próśb 
i spraw tak wiele zostało w tej modlitwie sfor
mułowanych — prosto i jednoznacznie.
Gdy duchowny podnosi ręce udzielając błogo
sławieństwa, chylą się głowy stojących. Spły
wają na nie słowa dobre i pełne nadziei, spo
kojne i wzniosłe. Przyjęte do serc i potwier
dzone krótkim: Amen, niech się tak stanie.
W tym przekonaniu zbór Twój przyjmuje od 
duchownego życzenia pokoju i każdy z osobna 
jest pełen dobrych chęci do „dobrze czynienia 
i miłosierdzia, albowiem to są ofiary serc na
szych Bogu miłe”.
W czasie końcowej pieśni miło jest popatrzeć 
przez okna na chórze raz na gołe, raz znów na

pokryte liśćmi i przebłyskujące słońcem gałę
zie drzew, i brać je za świadków, że w czasie 
tej minionej godziny coś żywiej zabiło w ser
cach ludzkich, że obudziła się chęć i siła do 
walki ze złem i półzłem.
Jeszcze chwila na pożegnanie się z Tobą w tym 
miejscu na tydzień, chwila krótka, wyznaczona 
milczeniem organów. I znów muzyka. Teraz 
towarzyszy wychodzeniu z ławek. Twarze, któ
rych przeżycia ostatnio mógł dojrzeć tylko du
chowny, teraz prawie wszystkie są pogodne 
i otwarte. W ich właścicielach coś zaszło, ob
darzają się uśmiechami i uśmiechem odpowia
dają na uśmiech duchownego ściskającego ko
lejno wysuwające się ku niemu ręce w przed
sionku świątyni.
Skwerek przed kościołem zaludnia się na chwil
kę, parafianie zbijają się w grupki. Niebawem 
rozejdą się — ci w lewo, tamci w prawo do 
budynku parafialnego, wszyscy na cały długi 
tydzień powszedni.
Dokąd doniosą uśmiech na twarzy, dokąd wy
trwanie w zmianie życia, dokąd chęć świadcze
nia o Tobie słowem i działaniem? Dokąd do
niosę je ja? Bądź wola Twoja na ziemi.

Ks. IMRE GYENGE*

Kościół Reformowany w Austrii
WSPÓLNOTA EWANGELICKA

W Konstytucji Kościoła Ewangelickiego w Au
strii czytamy następujące słowa, które często 
przytaczane są jako „Confessio Austriaca”, au
striackie wyznanie wiary:

„Austriacki Kościół Ewangelicki wyznania au
gsburskiego i helweckiego jednoczy Ewangeli
cki Kościół wyznania augsburskiego i Ewan
gelicki Kościół wyznania helweckiego na tere
nie Austrii w braterskiej służbie względem sie
bie, we wspólnym działaniu w imię miłości i we 
wspólnym sprawowaniu władzy. Obydwa Ko
ścioły, połączone przez Boga w swej historii, 
zgodne są co do drogi obranej przez Ojców 
Reformacji i uznają, że jedynie w Jezusie Chry
stusie jest zbawienie, dane z łaski przez sa
mego Boga i przyjęte przez wiarę. W sprawach 
wiary, nauki i organizacji wewnętrznej Kościo
ły kierują się własnymi przepisami wyznanio
wymi...”

Kościół ewangelicki wyznania helweckiego, na
zywany również Kościołem reformowanym, 
jest zatem częścią protestantyzmu austriackie-

* Superintendent Kościoła Reformowanego w 
Austrii
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Frogmcnt sali ob
rad austriackiego Sy
nodu Generalnego. 
W pierwszym rzę
dzie: ks. P. Karncr, 
prof. K. Liithi, ks. 
B. Nemeth.

go. W okresie Reformacji odnowa Kościoła 
przebiegała dwoma stosunkowo oddalonymi od 
siebie torami: po niemieckiej Reformacji Lutra 
następowało odnowienie wiary przez Zwinglie- 
go i Kalwina w Szwajcarii. Różnice między 
obydwoma kierunkami odnosiły się głównie do 
nauki o Wieczerzy Pańskiej, pojmowaniu oso
by Chrystusa oraz interpretacji nauki o uspra
wiedliwieniu. Europejskie Kościoły protestan
ckie w doniosłym dokumencie — Konkordii 
Leuenberskięj — oświadczyły w ostatnich la
tach, iż średniowieczne różnice w nauce nie 
mogą dziś stań się przyczyną jakichkolwiek po
działów. W Austrii zresztą owa braterska spo
łeczność, obejmująca również wspólnotę Wie
czerzy Pańskiej i kazalnicy, była od dawna 
faktem. Obydwa Kościoły zostały rzeczywiście 
połączone w swej historii przez łaskawe zrzą
dzenie Boże, tak jak można to przeczytać w 
słowie wstępnym do Konstytucji Kościoła.
Wprawdzie Kościół reformowany jest samo
dzielny i całkowicie autonomiczny, uznaje jed
nakże zasadę wspólnoty ewangelickiej, co prze
jawia się w licznych akcjach kościelnych. Mo
żemy tu wymienić kilka dziedzin wspólnej 
działalności, jak nauczanie religii, organizowa
nie misji wewnętrznej i zewnętrznej, duszpas
terstwo wojskowe, praca kobiet i młodzieży. 
Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wie
deńskiego istnieje katedra dogmatyki reformo
wanej. Również ustawy kościelne obowiązują 
w jednakowym stopniu obydwa Kościoły;

uchwalono je na wspólnym Synodzie General
nym. Austriacka droga, wiodąca do jedności 
jest dla wielu bratnich Kościołów wzorem, któ
remu starają się dorównać. Jest to również 
droga nam rzeczywistość, część spadku austria
ckiej Reformacji.

RYS HISTORYCZNY
Nauka Zwingliego i Lutra utorowała sobie dro
gę do Austrii jeszcze w czasach Reformacji. 
W pierwszym okresie rozkwitu protestantyzmu 
austriackiego w XVI w. jedynie na terenie dzi
siejszego południowego Burgenlandu istniały 
zbory reformowane, które jednak zanikały 
wskutek szczególnie silnych prześladowań 
kontrreformacji. Podczas gdy w Szwajcarii i u 
naszych wschodnich sąsiadów, Węgrów, po
wstały wielkie Kościoły reformowane, to w 
zborach austriackich wyznawano przeważnie 
naukę Lutra. Właściwa historia reformowanych 
w Austrii rozpoczyna się dopiero z chwilą wy
dania przez cesarza Józefa II ustawy o tole
rancji religijnej. Najpierw założono w Wiedniu 
zbór reformowany, który wybudował swój ko
ściół w pobliżu kościoła ewangelicko-luterań- 
skiego na Dorotheergasse — symbolicznie do 
wspomnianej jedności ewangelickiej. Drugi 
zbór powstał w drugim końcu Austrii, w Bre- 
gencji. Przez dłuższy czas oba zbory były je
dynymi rzeczywiście austriackimi członami 
stosunkowo licznego Kościoła reformowanego 
w Monarchii Austriackiej, skupiającego wów
czas 92 zbory i ponad 130 000 wiernych. 
Z chwilą wygaśnięcia monarchii zanosiło się 
na to, że i Kościół podzieli jej los, gdyż 
w obrębie nowych granic z 1918 roku pozo
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stały jedynie dwa wspomniane zbory oraz no
wa parafia w Feldkirch. Jednak Pan Kościoła 
i historii miał dla reformowanych w Austrii 
zadanie na przyszłość. Mały Kościół przetrwał 
i rozrastał się. Liczbę reformowanych powię
kszył liczący 1600 wiernych zbór w Ober wart, 
położony na terenie Burgenlandu, krainy przy
łączonej do Austrii w wyniku utworzenia no
wych granic. Wkrótce też powstały inne para
fie w gminach położonych na zachód i połud
nie od Wiednia. Zbór w Dornbirn, w krainie 
Vorarlberg, pomnożył liczbę zborów wyznania 
augsburskiego i helweckiego, a w Linzu pow
stała parafia złożona z niemieckojęzycznej lu
dności, wygnanej z ojczystej krainy Baczki w 
Jugosławii. Najmłodszy zbór został utworzony 
pod koniec roku 1977 w Bludencji. Obecnie 
Kościół reformowany liczy dziewięć parafii.

ŻYCIE W ZBORACH REFORMOWANYCH

W skład Kościoła reformowanego-wchodzą zbo
ry o różnym charakterze.
1. Na terenie Vorarlbergu znajdują się cztery 
zbory wyznania augsburskiego i helweckiego, 
jednak większość członków parafii to lutera
nie. W zborach tych ogromny procent wiernych 
bierze czynny udział w życiu religijnym. Ich 
świadectwo w kraju o tak niewielkim udziale 
liczebnym ewangelików ma znaczenie nie tyl
ko ze względu na Kościół katolicki; promie
niuje również swym światłem na różne dzie
dziny życia publicznego. Zbór w Linzu wyka
zuje niezwykłą siłę wewnętrzną, która w krót
kiej historii tej parafii przyniosła ogromne re
zultaty. Świadczy o tym nie tylko jej życie re
ligijne, ale także działalność innego rodzaju, 
na przykład wzorowo prowadzone przedszkole 
i internat. Zbory wiedeńskie charakteryzują się 
znów ożywioną działalnością ekumeniczną. Re
gularnie odbywają się tu nabożeństwa ekume
niczne. Zbór w Oberwart, którego członkowie 
są pochodzenia węgierskiego i tym językiem się 
posługują, prowadzi ożywione życie, charakte
ryzujące się pobożnością tradycyjną.
2. Duże odległości pomiędzy zborami oraz 
uwarunkowana pochodzeniem różnorodność 
zborów — nie przeszkadzają w utrzymaniu 
jedności i zgody w łonie małego Kościoła re
formowanego; dają raczej szansę kształtowa
nia wkładu reformowanych do ewangelickiej 
działalności wyznaniowej na terenie Austrii.

SPECYFIKA

Położenie geograficzne i polityczna neutralność 
naszego kraju stawiają przed Kościołem szcze
gólny rodzaj misji. Również niewielki Kościół 
reformowany czuje się powołany do przejęcia 
określonej roli pośrednika pomiędzy Wschodem 
a Zachodem na płaszczyźnie kościelnej.
Część tej odpowiedzialności została wzięta pod 
uwagę przez tzw. Konferencję w Oberwart,

znany w całej Europie przejaw aktywności te
goż Kościoła. W Oberwart żyje w zgodzie i po
koju dwujęzyczna ludność zgromadzona w 
trzech różnych wyznaniowo zborach, stąd też 
miejscowość ta wydaje się szczególnie predy
sponowana na miejsce konferencji. Co dwa la
ta spotykają się tu teolodzy z prawie wszy
stkich europejskich Kościołów reformowanych, 
ażeby w czasie trwających tydzień obrad omó
wić aktualne zagadnienia dotyczące zwiastowa
nia i świadectwa. Obrady te od dłuższego cza
su należą do programu szkoleniowego Świato
wego Aliansu Reformowanego i cieszą się du
żym uznaniem w reformowanych kręgach ko
ścielnych. Szczególne znaczenie Konferencji w 
Oberwart polega na tym, iż stanowi ona wolne 
forum dla braterskiego świadectwa ze Wscho
du i Zachodu. W specyficznej atmosferze tego 
spotkania zadzierzgane są więzi kościelne nio
sące ze sobą błogosławieństwo.
Pismo wydawane przez Kościół jest narzędziem 
pracy ekumenicznej. Jest to dziś prawdopodo
bnie" 'jedno z najstarszych pism kościelnych 
w ogóle, ukazuje się od 55 lat. Ponieważ pismo 
wychodzi jedynie 10 razy w roku, nie może 
stanowić źródła informacji. Spełnia natomiast 
inną istotną funkcję. Wybierany jest jeden 
szczególnie aktualny temat, wymagający od nas 
dużej odpowiedzialności. Ukazują się na przy
kład artykuły dotyczące nauki dla konfirman- 
dów, broni atomowej, rozwodów itp. Pismo nie 
jest organem władz kościelnych, traktowane 
jest raczej jako forum, gdzie wypracowuje się 
opinie chrześcijańskie, i jako miejsce spotkań 
ekumenicznych.

ZAKOŃCZENIE

Kościół reformowany w Austrii, liczący 20 000 
członków, stanowi w ramach protestantyzmu 
mniejszość, nie pozbawioną jednakże znacze
nia. Jeśli co 20 Austriak jest ewangelikiem, to 
co 20 ewangelik jest członkiem Kościoła refor
mowanego. Zbory wyznania augsburskiego 
i helweckiego związane są z wielkimi Kościo
łami w Szwajcarii, Holandii, Szkocji i na Wę
grzech. Kościół nasz cieszy się ich szacunkiem. 
Istotniejsza jest tu jednak droga, którą 
obrał protestantyzm austriacki i po której kro
czą obok siebie — i z sobą — luteranie i refor
mowani. Dla niej też istnieją, by móc realizo
wać i służyć jednemu celowi, Królestwu Bo
żemu.

Tłum. Anna Bender
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PETER KARNER

Wkład
reformowanych 
W Austri i  
do jedności 
chrześcijaństwa

Dorotheergasse w Wiedniu to niemal symbol Kościo
ła ewangelickiego w Austrii. Pod numerem 18 gro
madzą się potomkowie Lutra i Melanchtona, a pod 
16 — Zwingliego i Kalwina, niemiecka i szwajcar
ska Reformacja, dostosowana do warunków austria
ckich, rozdzielona sumiennie na dwa budynki, a mimo 
to pozostająca w braterskim związku.
Jednakże Dorotheergasse daje fałszywe wyobrażenie 
wielkości. My, reformowani, jesteśmy bowiem małym 
Kościołem. Proszę sobie uświadomić: co 20 Austriak 
jest ewangelikiem, a co 20 ewangelik — reformowa
nym, czyli ewangelikiem WH (wyznania helweckie- 
go), jak oficjalnie mówi się w Austrii. Konfesja hel- 
wecka ułożona przez Henryka Bullingera, następcę 
Zwingliego w Zurychu, należy obok „Katechizmu hei- 
delberskiego”, do najważniejszych historycznych ksiąg 
mojego Kościoła.
Luteranie, reformowani, wyznanie augsburskie, — 
wyznanie helweckie — większość rodaków reaguje 
nieco bezradnie, gdy to słyszy. Tylko nieliczni orien
tują się w różnicach, a wielu nie rozumie, dlaczego 
właściwie — w dodatku w epoce ekumenii — nie 
istnieje już od dawna jeden Kościół ewangelicki 
w Austrii. A ponieważ jesteśmy Kościołem tak nie
wielkim, wystarczająco dużo ludzi w ogóle nie wie 
o naszym istnieniu. Dlatego chciałbym teraz dać 
wstępne informacje, zwracając uwagę na to, co sta
nowi o specyfice mojęgo Kościoła. A zatem, w czym 
wyraża się jego typowo reformowany charakter? 
Typowym pojęciem dla tradycji reformowanej i re
formowanego stylu pobożności jest WOLNOŚĆ.  
Bóg daje wolność. W I przykazaniu przedstawia się 
On następująco: „Jam jest Pan, Bóg twój, który cię 
wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie

będziesz miał innych bogów obok, mnie”. Wyrażenie: 
„Z ziemi egipskiej” (my, reformowani, przyjęliśmy zre
sztą 10 przykazań dosłownie ze Starego Testamentu) 
— nie jest anachronizmem, lecz wskazuje, że Bóg wy
zwala konkretnie: wewnętrznie i zewnętrznie, tak 
jak doświadczył tego lud Izraela. Pierwsze przyka
zanie rozumiemy zatem jako napomnienie, by nie po
zwolić odebrać sobie darowanej przez Boga wolności, 
uzależniwszy się dobrowolnie od fałszywych bogów. 
Na bramie szwajcarskiej dawnego pałacu cesarskie
go (Hofburg) w Wiedniu pewien nieznany gwardzista 
szwajcarski nabazgrał w 1660 r.: Si Deus pro nobis, 
quis contra nos! (jeśli Bóg z nami, któż przeciw nam!). 
Przekorna postawa wynikająca z pewności: wiem, 
w jakiego Boga wierzę. Ojcowie reformowani wypro
wadzili stąd określony styl życia. Byli przekonani, że 
państwo nie zawsze jest chcianą przez Boga zwierz
chnością, która może domagać się posłuszeństwa. 
W starym wyznaniu Kościoła szkockiego można ze 
zdziwieniem przeczytać, że walka z tyranią jest na
kazanym przez Boga dobrym uczynkiem. Z tego ro
zwinęło się przekonanie, że ze względu na sprawie
dliwość wskazane jest stawianie oporu legalną drogą. 
Nauczono też, że istnieje opór, który w sytuacji skraj
nej nie cofa się nawet przed tym, co dziś nazwali
byśmy rewolucją. Powoływano się przy tym na Je
zusa, który przepędził przekupniów ze świątyni. W tej 
dziedzinie reformowani zdobyli właściwe doświadcze
nia. Wspomnijmy choćby hugenotów, purytanów i bun
towniczych kalwinistów węgierskich. Kościoły refor
mowane rzadko były przy władzy. Na gruncie mię
dzynarodowym Kościół mój nawiązuje i dzisiaj do 
tej tradycji, gdy w sposób czynny obdarza miłością 
wszystkich ludzi tego świata, którzy muszą żyć w sta-

11



nie poddaństwa, bezprawia i nędzy. I, jak zapewne 
wiecie, praca Światowej Rady Kościołów — także jej 
bardzo kontrowersyjny Program Zwalczania Rasizmu 
— nosi piętno tej reformowanej teologii.
Lecz wolność ma też wymiar wewnątrzkościelny. 
Wszak według Kalwina świadectwem wiary jest rów
nież ustrój kościelny, zatem i on musi być przeni
knięty duchem Jezusa Chrystusa. W przeciwieństwie 
do prawie wszystkich Kościołów posiadamy, że tak 
powiem, alergię na wszelki rodzaj hierarchii. Nie 
chcemy żadnych biskupów i zwierzchności kościel
nych, które „rządzą”, pragniemy jedynie braterskiej 
współodpowiedzialności jednego zboru za drugi. Ko
ściół Jezusa Chrystusa objawia się przede wszystkim 
w autonomicznym zborze. Wolność w życiu zboru 
oznacza także: żadnego panowania duchownych! 
Chrystus powierzył bowiem swoją misję całemu zbo
rowi. W ten sposób rozwinęła się nauka o urzędach, 
która w równoprawny sposób stawia obok siebie księ
ży, nauczycieli, prezbitrów i diakonów; w ten sposób 
stworzono rodzaj demokratycznego klimatu i wyja
śniono, że zasadniczo każdy jest uprawniony do ka
żdej służby — do kazania, nauczania, kierowania zbo
rem i strzeżenia go, do diakonii i pracy społecznej. 
W gruncie rzeczy wszystkie Kościoły ewangelickie 
przejęły w minionym stuleciu ten prezbiteriańsko- 
-synodalny sposób myślenia od reformowanych. 
Wolność dotyczy też nauki. Jedyną normą jest Biblia. 
We wstępie do II Konfesji Helweckiej z 1566 r. Bul- 
linger apeluje do czytelników, by wszystko zbadali 
dokładnie i w razie potrzeby pouczyli go, jeśli popeł
nił jakieś błędy. Tak więc Kościół reformowany nie 
wypracował ścisłego zbioru pism wyznaniowych, jak 
Kościół luterański, lecz żywił głębokie przekonanie, 
że każda generacja na nowo przyjmuje na siebie od-

Ekumeniczne nabożeństwo reformacyjne w reformo
wanym kościele miejskim w Wiedniu

powiedzialność za swoje wyznanie. Nie było sprawą 
przypadku, że zasadniczy wpływ na Barmeńską De
klarację Teologiczną Kościoła Wyznającego w Niem
czech w czasach hitlerowskich wywarł wielki teolog 
reformowany, Karol Barth.
W o l n o ś ć  od d y k t a t u r y  o b r a z ó w  i wy o 
b r a ż e ń .  O tym mówi drugie, w kolejności starote- 
stamentowej, przykazanie w tzw. zakazie czynienia 
podobizn. Przykazanie to należy do specyfiki refor
mowanych, gdyż inne Kościoły wykreśliły je z kate
chizmu. Otóż przestrzega ono nie tylko przed wszel
kim bałwochwalstwem, lecz także przed pomiesza
niem obrazu z rzeczywistością, a tym samym przed 
robieniem klisz, także klisz religijnych, które mogły
by rościć sobie prawo do panowania nad nami. Przy
kazanie to jest powodem, dla którego w kościołach 
reformowanych nie wiszą obrazy ani nawet krucyfi
ksy.
W o l n o ś ć  do ż y c i a  w p e ł n i  o d p o w i e 
d z i a l n e g o .  Z nawrócenia do Chrystusa wynika 
nawrócenie do świata. Świat — to znow*u ważne po
jęcie. Akt wiary nie polega na odwróceniu* się od 
świata, przeciwnie — dopiero wiara angażuje nas 
w pełni w jego sprawy. Chrześcijanin reformowany 
jest przekonany, że przez zbawczy czyn Jezusa Chry
stusa został przeznaczony do wiecznego szczęścia. Ta 
pewność zbawienia staje się motywem pracowitego 
i oszczędnego życia. Jak wiadomo, ta reformowana, 
doczesna asceza bywa karykaturowana w dowcipach 
np. o (reformowanych) Szkotach. W pobożności swej 
reformowani przykładają więc duże znaczenie do 
wiary, która przynosi wiele dobrych owoców. Tak 
więc, często niewłaściwie rozumiana nauka Kalwina
0 predestynacji okazywała się właśnie czynnikiem po
budzającym, a nie — obezwładniającym. Wyciągnię
cie konsekwencji z nauki o predestynacji jest typową 
cechą reformowanych, jakkolwiek predestynacja ma 
swoje miejsce także w dogmatyce innych Kościołów 
chrześcijańskich.
W o l n o ś ć  p o r z ą d k u  n a b o ż e ń s t w a .  Zwingli
1 Kalwin przywrócili nabożeństwu jego pierwotne, 
podstawowe elementy: pieśń, modlitwę, czytanie Pi
sma, kazanie i sakrament. Obowiązek określonego 
układu liturgii nie istnieje. Poszczególne zbory pre
zentują bardzo różnorodne porządki nabożeństw i z 
drugiej strony same mogą czerpać z bogactwa tra
dycji liturgicznej innych chrześcijan. Oczywistym 
ośrodkiem nabożeństwa jest jednak kazanie: Słowo 
Boże przemienia zgromadzony zbór w ciało Chrystu
sa. Tutaj, według Zwingliego, dokonuje się transsu- 
bstancjacja. W kazaniu szczególnie ważne miejsce zaj
muje Stary Testament.
W o l n o ś ć  od p r z y m u s u  w ą s k o  p o j ę t e j  
t r a d y c j i  W i e c z e r z y  P a ń s k i e j .  Wszak wię
ksza część sporów na temat Wieczerzy Pańskiej w 
XVI w. straciła podstawy teologiczne dzięki osiągnię
ciom wiedzy nowotestamentowej. Dzisiaj wiemy, że 
reformatorzy rozpatrywali różne aspekty jednej Wie
czerzy Pańskiej w sposób wyizolowany, a tym sa
mym przesadny. Zwingli kładł nacisk na słowa Je
zusa: to czyńcie na pamiątką moją, Luter — bierzcie,
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Dyskusja na temat 
energii atomowej w 
wiedeńskiej parafii 
reformowanej

jedzcie, to jest ciało moje, a Kalwin na rzeczywistą 
obecność Chrystusa w działaniu Ducha Świętego. Je
stem przekonany, że warunkiem wspólnego udziału 
w Wieczerzy Pańskiej nie musi być jednakowe jej 
pojmowanie.
Reformowany musi wysłuchać słusznego pytania ka
tolika, co sądzi o podziale i jedności, gdyż Kościół 
reformowany, w wyniku radykalnie przeprowadzonej 
reformy, różni się bardziej od Kościoła katolickiego 
niż Kościół luterański. Jednakże z całą mocą trzeba 
podkreślić, że Zwingli i Kalwin nie myśleli inaczej 
niż Luter — wszystkim trzem chodziło o jeden, pra
wdziwy Kościół katolicki. Ale zarazem trzeba zdawać 
sobie sprawę, że to właśnie stało się przyczyną ostrych 
walk. Na przykład, gdy nie powiodły się pierwsze 
reformatorskie próby Kalwina w Genewie, tamtejszy 
kardynał Sadolet podjął próbę odzyskania dla kato
licyzmu „zbałamuconego” — jak mniemał — ludu, 
wskazując, że tylko czcigodny stary katolicki Kościół 
gwarantuje jedność. Kalwin przeciwstawił się temu 
z najgłębszym przekonaniem. Nie na odwiecznym 
konsensie opiera się prawdziwy Kościół, ale jedynie 
na Słowie Bożym. Dlatego Reformacja nie jest niczym 
innym, jak przywróceniem, zgodnie z wolą Boga, 
prawości prawdziwego Kościoła katolickiego. Kalwin 
pyta prowokująco: Czy za dezertera uznacie kogoś, 
kto wznosi w górę sztandar dowódcy tam, gdzie wi
dzi upadających i w popłochu opuszczających swe 
szeregi żołnierzy, i prowadzi ich z powrotem na po
zycje? Lecz tak dla reformowanych, jak dla luteran, 
prawdziwy Kościół nie jest już tożsamy nie tylko 
z Kościołem katolickim, ale z żadnym z istniejących 
Kościołów. Prawdziwy Kościół jest celem, przeto, że
by tak to określić, reformacja jest nieustającym za
daniem Kościoła: ecclesia semper reformanda!
Kalwin był nowocześnie myślącym człowiekiem: jego 
zasadnicza koncepcja była z gruntu ekumeniczna. 
Z założonej przezeń akademii w Genewie wychodziły 
na cały świat rzesze kaznodziejów, których pod wzglę
dem teologicznym przygotował już do tego, że Koś
ciół żyje zawsze w diasporze, w rozproszeniu, i przez

to jest wezwany do składania świadectwa i do dia
logu.
Członkowie Kościoła luterańskiego żyją głównie w Eu
ropie i Ameryce Północnej, natomiast reformowani są 
lepiej niż luteranie reprezentowani na innych kon
tynentach. Zważywszy to, niewielki Kościół reformo
wany w Austrii zyskuje cień egzotyki. W historii 
przypadła mu szczególna rola: rozwinięcia wspólnie 
z austriackimi luteranami, funkcjonalnego modelu 
wewnątrzewangelickiej współpracy przy zachowaniu 
samodzielności. Pod tym względem Kościół ewange
licki w Austrii wyprzedził wszystkie inne Kościoły 
ewangelickie na świecie. Od około 100 lat posiadamy 
wspólnotę ambony i ołtarza, mamy w obu Kościołach 
mieszane zbory luterańsko-reformowane, wspólnie re
gulujemy zadania i problemy, które obchodzą obie 
strony. Świadczy o tym Confessio Austriaca, wstęp 
do naszego wspólnego statutu kościelnego:

Statut Kościoła Ewangelickiego 
Wyznania Augsburskiego i Helweckiego 

w Austrii 
rok 1977

Confessio Austriaca
Kościół Ewangelicki Wyznania Augsburskiego i Hel
weckiego w Austrii tworzy jedność z jednym świę
tym chrześcijańskim Kościołem.
Wyznaje Boga w Trójcy Jedynego, opiera się na po
świadczonej w całym Piśmie świętym Ewangelii o Je
zusie Chrystusie i jest posłuszny nakazowi swego Pa
na —  gorliwego zwiastowania Słowa i sprawoivania 
sakramentów zgodnie ze Słowem Bożym.
Kościół Ewangelicki Wyznania Augsburskiego i Hel
weckiego w Austrii powstał z połączenia Kościoła 
Ewangelickiego Wyznania Augsburskiego i Kościoła 
Ewangelickiego Wyznania Helweckiego na terenie Au
strii, aby sprawować braterską służbę, wspólne dzie
ło miłości i wspólną administrację.
Oba Kościoły, przez Boga złączone w swych dziejach, 
czują się zgodnie związane z drogą ojców Reformacji, 
a zwłaszcza z poznaniem, że jedynie w Jezusie Chry
stusie jest zbawienie, ofiarowane jedynie z łaski Bo
ga i uzyskiwane jedynie przez wiarę. Oba Kościoły
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w wyznaniu, nauce i uproju wewnętrznym czują się 
związane swoimi pismami wyznaniowymi, ale zara
zem zobowiązane do bezustannego sprawdzania, czy 
ich wyznanie jest zgodne z Pismem świętym.
Pismami wyznaniowymi Kościoła Ewangelickiego Wy
znania Augsburskiego są pisma wyznaniowe Kościoła 
luterańskiego zebrane w „Księdze zgody".
Za pisma wyznaniowe Kościoła Ewangelickiego Wy
znania Helweckiego uchodzą przede wszystkim „II 
Konfesja helwecka” i „Katechizm heidelberski”.
Co w Europie urzeczywistniło się dopiero w roku 1974 
w Konkordii Leuenberskiej, u nas jest od dawna 
przeżywaną rzeczywistością: luteranie i reformowani 
nie uważają już swych różnych tradycji za element 
podziału kościelnego, lecz czują się spadkobiercami 
j e d n e j  Reformacji pod wieloma postaciami. Mogę 
sobie wyobrazić, że pewnego dnia także katolicy będą 
mogli współżyć i współpracować z ewangelikami tak 
harmonijnie, jak to obecnie ma już miejsce z lutera
nami i reformowanymi.

U nas w Austrii symbolem tej przyjaźni mogłaby być 
choinka! Dziwicie się, prawda? Lecz bożonarodzenio
wą choinkę zawdzięczają Austriacy reformowanym. 
Ewangelicko-reformowana małżonka arcyksięcia Ka
rola, Henryka z Nassau, przywiozła ją ze swojej oj
czyzny.
Bardzo bym się cieszył, gdyby Austria mogła nadal 
odgrywać przewodnią rolę w ekumenii. Zalążek tej 
nadziei znajduję już u Kalwina, gdy powiada:
Dotychczas nie opublikowano jeszcze formuły wiary, 
która doprowadziłaby do porozumienia, co byłoby bar
dzo potrzebne. Lecz stanie się to, gdy Bóg spowoduje 
spotkanie wszystkich mężów, na których spocznie 
obowiązek opracowania takich zasad wiary. Do tego 
czasu musi nam wystarczyć, że między Kościołami 
istnieje braterska przyjaźń i łączność ic takim stop
niu, w jakim wymaga tego chrześcijańska jedność.

Tłum. K. K.

Ks. ERNEST GLÄSER

Luterańsko-reformowana diakonia w Austrii
KILKA LICZB

Ostatnie dane statystyczne po
chodzą z roku 1976. Mieliśmy 
wówczas 27 domów opieki dla 
ludzi starszych, 7 placówek 
szkoleniowych, 7 domów dla 
osób upośledzonych, 29 porad
ni i placówek opieki społecznej, 
22 domy wypoczynkowe, 27 
przedszkoli i domów dziecka, 
14 domów opieki nad dzieckiem 
i uczniem, 5 szpitali, 2 żłobki. 
W 134 ośrodkach diakoni jriych 
otacza się opieką 79 417 osób. 
Zatrudnionych jest 1996 pra
cowników. Na poradnictwo, wy
datki osobowe, inwestycje i 
wszelkie inne wydaje się 332,3 
min szylingów. 80,4% tej su
my pochodzi ze zwrotów ko
sztów, 9,6% z subwencji, 3,5% 
ze środków własnych, 2,8% z 
ofiar zagranicznych, 1,9 % z 
ofiar krajowych i 1,8% z in
nych źródeł. (Dane te nie obej
mują kosztów, jakie związane 
są z zatrudnieniem pracowni
ków i finansowaniem działal
ności diakonijnej).
ZAKŁADY OPIEKUŃCZE
Wraz z biegiem historii nasze
go Kościoła, na terenie bardziej 
aktywnych zborów powstała 
rozległa sieć zakładów opiekuń
czych. Ich samodzielność orga

nizacyjna oraz niezależna ini
cjatywa muszą być zachowane. 
Wiele tych zakładów liczy dziś 
100 lat. Z jednej strony — 
to szacowna tradycja, z drugiej 
zaś — źródło nieustannych kło
potów. Jak finansować ich pra
cę? (Mam tu na myśli, na przy
kład, znane wszystkim trudno
ści w finansowaniu szpitali). 
Skąd brać niezbędny personel? 
To tylko dwa spośród wielu 
problemów. Nieustannie myśli
my nad przyszłością tych za
kładów. Jak ma wyglądać ich 
jutro? Czy rozszerzać ich dzia
łalność, czy też ograniczać? Czy 
przyszłość zakładów leży w 
specjalizacji, czy w ogólnej mo
dernizacji? Są to sprawy, które 
nas nurtują.
DIAKONIA EKUMENICZNA
Pomimo tak dużych trudności, 
nie wolno nam uważać, że je
steśmy pępkiem świata. Rola 

'Chrześcijan w dzisiejszej sytu
acji świata polega przede wszy
stkim na służbie. Głód, kata
strofy, niepokój, dyskrymina
cja, ucisk, analfabetyzm, mi
gracja itd. — wszystko to wy
maga diakonijnej działalności 
chrześcijan. Jeśli będziemy mil
czeć w tych sprawach, tym sa
mym uczynimy Chrystusa nie
wiarygodnym i nie staniemy

się Jego naśladowcami. W pra
cy ekumenicznej staramy się 
zajmować przede wszystkim 
dwiema sprawami: pomocą po
szkodowanym w katastrofach 
i opieką nad robotnikami-cu- 
dzoziemcami.
Tą pierwszą działalność rozpo
częliśmy bardzo skromnie w zi
mie 1969/1970 r. Od tego cza
su nieśliśmy pomoc w 54 przy
padkach katastrof w kraju i za 
granicą i wydaliśmy na ten cel 
6 797 720 szylingów. Około 4/s 
pieniędzy otrzymaliśmy od wie
lu, wielu ofiarodawców z na
szego Kościoła, którzy w kon
kretnych sytuacjach reagowali 
na nasze wezwanie i umożliwi
li udzielenie pomocy; Vs pie
niędzy dostaliśmy w formie 
zapomogi od rządu federalnego, 
który w ten sposób uhonorował 
naszą działalność.
W opiece nad robotnikami-cu- 
dzoziemcami koncentrujemy się 
na serbskiej ludności wyznania 
prawosławnego, stanowiącej ok. 
65% wszystkich robotników- 
-obcokrajowców żyjących w Au
strii. Do pracy tej zatrudnili
śmy czterech księży prawo
sławnych, z pochodzenia Ser
bów, i zorganizowaliśmy w 
Wiedniu i Linzu ośrodki dla 
obcokrajowców w naszym kra
ju.
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Działalność tych ośrodków sta
le się rozrasta, a ich członko
wie chętnie i często korzysta
ją z usług księży. Przykłado
wo powiem, że właśnie w Wie
dniu udzielono ponad połowę 
wszystkich chrztów, jakie mia
ły miejsce w serbskich zborach 
prawosławnych w całej Euro
pie Zachodniej.

DIAKONIA ZBOROWA

Diakonia, tak istotna dziedzina 
pracy chrześcijańskiej, powin
na zajmować więcej miejsca 
w życiu i zwiastowaniu na
szych zborów. Nie można mi
łości bliźniego i niesienia po
mocy pozostawić po prostu w 
gestii państwa czy jakiegoś 
stowarzyszenia społecznego, nie 
zaniedbując przy tym obowiąz
ku, jaki nakłada na nas chrze
ścijaństwo. Bóg nie chce,

byśmy byli chrześcijanami je
dynie z nazwy, pragnie, aby
śmy chwalili Go ,,sercem, sło
wem i czynami”. Niewątpliwie 
w wielu parafiach coś się w 
tym kierunku robi. Ale czy to 
wystarcza? Staramy się w dia
konii być animatorami, szuka
my i wykorzystujemy każdą 
okazję, by móc urzeczywistniać 
diakonię przede wszystkim na 
miejscu, to znaczy w każdym 
zborze. Organizując seminaria 
i różne imprezy usiłujemy na
dać diakonii szczególne znacze
nie w życiu chrześcijan. W 
związku z tym zwracamy się 
do poszczególnych zborowni- 
ków, do osób szczególnie odpo
wiedzialnych w Kościele, do 
starszych i młodzieży. Zatru
dniamy ludzi ze służb publicz
nych, umożliwiamy młodym 
trwającą kilka miesięcy służbę 
społeczną w ramach programu

„Praca diakonijna”, wydajemy 
pismo „Informacja o diakonii”, 
pracujemy w różnych zespo
łach i organizacjach kościel
nych oraz państwowych, od
wiedzamy parafie, szkolimy o- 
soby dobrowolnie zgłaszające 
się do niesienia pomocy starym 
i chorym, prowadzimy kursy 
pierwszej pomocy i pielęgnacji 
chorych w domu itd. Gdybym 
chciał wyliczyć wszystko i do 
wszystkiego się ustosunkować, 
nie starczyłoby miejsca w tym 
artykule.
W zborach dzieje się wiele. Nie
stety, nie jest to jeszcze stan 
doskonały. Nie możemy więc 
zakładać rąk. Zawsze będzie 
obowiązywać nas i Was powie
dzenie: „Wyobraźnia jest dziec
kiem miłości”. Czegóż zatem 
brak? Wyobraźni czy miłości?

Tłum. Anna Bender

PETER KARNER

Kazanie rozwodowe
Satyra potraktowana całkiem  serio

Drodzy małżonkowie,

minęło prawie pięć łat od chwili, gdy udzieli
łem wam ślubu w tym  kościele. Przypominam 
to sobie jeszcze bardzo dobrze. Był śliczny letni 
dzień. O godzinie 11 otrzymaliście ślub w urzę
dzie stanu cywilnego, a o 17 zjawiliście się tu
taj. Kościół był wypełniony, gdy wasi rodzice 
prowadzili was do ołtarza. Co trzy lata 
wcześniej zaczęło się znajomością urlopową, 
teraz miało zostać ogłoszone wobec Boga 
i świata, jako wspólnota na cale życie. 
Od tego czasu —  jak powiedziałem  —  minęło 
pięć lat i znowu znajdujemy się w tym  kościele. 
I znów, jak wtedy, byliście najpierw w urzędzie 
stanu cywilnego. Tym razem po to, by wziąć 
rozwód. Dzisiaj nie brakuje jednak miejsc 
w kościele. To bardzo delikatnie powiedziane. 
Wszak poza naszą trójką jest tylko garstka lu
dzi! Wasi rodzice i krewni woleli nie uczestni
czyć w tym wydarzeniu, także świadkowie wa

Rzekli mu uczniowie: Jeśli tak się przedstawia 
sprawa męża i żony, nie warto się żenić.

Mat. 19:10

szego ślubu nie chcieli stać się świadkami roz
wodu. I nie ma się co dziwić, że ludzie nie 
chcą uczestniczyć w tak perwersyjnej imprezie, 
jak rozwód kościelny. W dodatku słowo ,;per
we r s y j n y d r o d z y  małżonkowie, jest określe
niem zbyt łagodnym w porównaniu z tym, co 
się tu odbywa. Szczerze mówiąc, czy nie nale
żałoby raczej mówić o bluźnierstwie? Ostate
cznie, któż może się zdobyć na to, by rozwód 
wiązać z Bogiem, a może nawet z Jego wolą? 
Dlatego byłem przerażony, gdy przyszliście do 
mnie z osobliwym żądaniem, że mam was, że 
tak powiem, rozwieść w imieniu Boga. Czyście 
oszaleli? —  zareagowałem spontanicznie i stara
łem się was pozbyć możliwie jak najszybciej. 
Zaledwie jednak odeszliście, a już zacząłem 
się zastanawiać nad całą sprawą i —  muszę 
wyznać  —  coraz bardziej traciłem swą pew
ność. Zapytałem siebie: skąd właśchoie wiem 
jako duchowny tak dokładnie, że w imieniu 
Boga mogę wam wprawdzie udzielić ślubu, ale
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rozwodu nie? Skąd wiedziałem przed pięciu 
laty, że jest wolą Boga, abyście stali się małże
ństwem? Po prostu wystarczyło mi, że taka 
była wasza wola i że wasi rodzice i krewni 
w sposób oczywisty akceptowali wasz krok. 
I w taki sposób udzieliłem wam ślubu w imie
niu Boga. Kto postawi mi z tego powodu za
rzut? Wszak inni księża nie postępują inaczej. 
Lecz mnie nie chodzi wcale o to, by się uspra
wiedliwiać, przeciwnie: chcę się sam oskarżyć! 
Bez dłuższego namysłu przyjąłem, że to, co 
było wolą ludzką, musiało też być wolą Boga, 
i błogosławiąc włożyłem na was ręce. 
Przebaczcie mi jednak to sentymentalne uża
lanie się nad samym sobą —  postępuję tak, 
jakby chodziło o mnie. Może jednak rozumiecie, 
że duchowny ma skłonność raczej do przece
niania swojej roli przy zawieraniu małżeństwa 
i nie bardzo lubi się przyznawać, że dostate
cznie często grał tylko rolę pobożnego mistrza 
ceremonii. Oczywiście w pierwszym rzędzie 
chodziło i chodzi o was. Dlaczgo wygasła wa
sza miłość? Dlaczego zrezygnowaliście z dal
szego wspólnego bytowania? Zwłaszcza gdy się 
pomyśli, że wszystko rozpoczęło się tak ideal
nie. Najpierw, naturalnie, wasi przyjaciele m y
śleli, że to tylko gwałtowne zakochanie się, 
które przeminie jak gorączka. Ale to było coś 
więcej! Wnet to odczuliście i niebawem już 
nie mogliście sobie wyobrazić życia jedno bez 
drugiego. Dzisiaj zaszliście tak daleko, że ni
czego nie życzycie sobie bardziej niż uwolnie
nia się od siebie.
Jak mogło do tego dojść? Ach nie, za waszą 
historią nie kryje się żadna „trzecia(i osoba. 
A zatem co? Czy do tej sytuacji doprowadziło 
was życie zawodowe, szarość dnia codziennego, 
nuda? Lecz inne pary małżeńskie potrafią 
przecież uporać się jakoś ze swoimi trudno
ściami. A  że niekiedy powstają problemy?
0  tym  mówiłem przecież w pięknym kazaniu 
ślubnym. Czy jeszcze je sobie przypominacie? 
Najpierw mówiłem wam entuzjastycznie o prze
baczeniu. O przebaczeniu, którym nas, ludzi, 
obdarza Bóg, a my mamy przekazywać je dalej. 
A potem powiedziałem: „Drodzy małżonkowie, 
gdy będziecie sobie wzajemnie przebaczać, wó
wczas nie wyobrażam sobie, aby kiedykolwiek 
mogło was coś rozdzielić. Cokolwiek by się wy
darzyło, słowo pojednania naprawi znowu 
w s z y s t k o I  obydwoje skinęliście głowami
1 promiennie spojrzeliście na siebie. A później, 
gdy sytuacja taka nastąpiła, każde obstawało 
przy swojej racji; może każde z was miało na 
swój sposób rację? Nieudane próby pojednania 
staraliście się mi wytłumaczyć w sposób deli
katny, mówiąc, że „w praktyce wszystko w y
gląda po prostu inaczej<e. Do wybaczenia by
łoby zresztą wiele spraw, gdyż każde mogłoby 
drugiemu przedstawić długą listę grzechów. 
Powiadacie, że obejmuje ona wiele drobiazgów. 
Ale to właśnie one powodują znużenie i pro
wadzą do utraty wszelkiej radości życia! Słyszy 
się gorzką opinię: to nie jest ten człoioiek, któ
rego poślubiłam, z tą kobietą nie przyrzekłem 
spędzić życia.

Drodzy małżonkowie, ściślej mówiąc: drodzy 
eksmalżonkowie! Decyzja zapadła, wasze mał
żeństwo zostało dzisiaj rozwiązane. I chcieli
ście tutaj, że tak powiem, wypowiedzieć przed 
Bogiem swoje „nie(C. Z tą prośbą zwróciliście 
się do mnie. Zdajecie sobie sprawę, że prośba
0 przeprowadzenie rozwodu kościelnego musia
ła mnie wprowadzić w stan zakłopotania i w y
wołać niepokój. Mimo to sądzę, że was rozu
miem. Domyślam się, o co wam chodzi. Do
szliście do przekonania, że będzie rzeczą naj
bardziej rozsądną, jeśli położycie kres przykrej
1 nieznośnej sytuacji. I oczekujecie, że wasze 
środowisko zaakceptuje tę decyzję jako w pełni 
odpowiedzialną. Wiem, że wszystko przemyśle
liście dogłębnie, prawdopodobnie lepiej i dokła
dniej niż zawarcie małżeństwa. I dlatego chce
cie na tym  miejscu pokazać, że rozchodzicie 
się w imieniu Boga. W imieniu tego Boga, 
który zapewne, jak wam się teraz wydaje, ni
gdy nie chciał, byście stali się mężem i żoną. 
Może teraz ogarnęła was trwoga, że w osta
tnim momencie zrobię unik i odmówię spełnie
nia waszej prośby, gdyż w tym  czasie stałem 
się rozsądniejszy i ostrożniejszy, bo przeko
nałem się, jak łatwo błąd ludzki uznać za wolę 
Boga, bo może sprawy tak się mają, że Bóg 
mimo wszystko przeznaczył was dla siebie 
i przeto przejściowego kryzysu nie wolno brać 
za koniec małżeństwa. Nie obawiajcie się jed
nak. Ja znowu biorę udział w grze —  lecz nie 
dlatego, że lekkomyślnie traktuję Słowo Boże, 
ale dlatego, że ufam i modlę się, byśmy razem 
właściwie odczytali Jego wolę.

Idźcie w pokoju! Amen.
Tłum. K. K.

OFIARY NA WYDAWNICTWO

Krzysztof Bandoła — zł 200, Iwona i Lech 
Tranda — zł 500, Michał Dąbrowski — ofiara 
zebrana na koncercie w kościele Ewang.Refor- 
mowanym w Pstrążnej — zł 370, Józef Hoff
man — zł 108, Maria Podgórska — zł 60, ks. 
Bronisław Piśnicki — zł 58, Ryszard Bory ta 
— zł 100. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie 
dziękujemy. Przypominamy, że ofiary na wy
dawnictwo „Jednota” przekazywać można na 
konto PKO VIII OM Warszawa, Nr 1586-3854- 
-136, bądź przesyłać przekazem pieniężnym 
pod adresem: Administracja miesięcznika „Jed- 
nota”, al. Świerczewskiego 76a, 00-145 War
szawa.

U prze jm ie  przypom inam y naszym 
C zyte lnikom  o odnowieniu prenum eraty 

„Jednoty“  na rok 1981
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R O Z M O W Y  PRZY STUDNI

„...aby świat poznał...”
(Jan 17:23)

Siostra Miriam jest przełożoną wspólnoty diakonis protestan
ckich, której dom macierzysty znajduje się w Paryżu (Commu- 
naute de Reuilly), drugi, najliczniejszy — w Wersalu (Commu- 
naute de Versailles), a trzy małe, kilkuosobowe — w Izraelu, 
Kamerunie i Algerii.

S. KINGA — „Communaute de Versailles” określa 
siebie jako „wspólnotę gościnności i modlitwy”. Jak 
Siostra, wieloletnia tutejsza przełożona, widzi ów 
problem modlitwy wspólnotowej, otwartej równocześ
nie dla gości, i to dla gości z różnych Kościołów?

S. MIRIAM — Im dłużej tutaj żyję, tym bardziej 
zdaję sobie sprawę, że wewnątrz naszej wspólnoty 
istnieją elementy różnych duchowości. Ale też coraz 
wyraźniej czuję, że jest taka płaszczyzna modlitwy, 
gdzie nie występuje już żadna specyfika, gdzie modlit
wa nie jest ani „nasza”, ani .„wasza”, ani czyjakolWiek 
inna, ale po prostu otwarta dla wszystkich ludzi. Taką 
modlitwą jest liturgia. A to z kolei znaczy, że podczas 
liturgii łączymy się z całą wielką tradycją wszystkich 
Kościołów, nie tylko protestanckich. Posługujemy się 
tekstami oficjum z Taize. Jak Siostrze wiadomo, jest 
ono kompilacją elementów prawosławnych, anglikań
skich, protestanckich i katolickich. A ponieważ litur
gia kształtuje całą naszą bytów ość — i to nie naskór
kowo, powierzchownie, ale do głębi — stwarza nam 
przystęp do tajemnic Bożych i Chrystusowych, do ta
jemnicy Kościoła. Może to zabawne, ale kiedy przy
chodzi do nas jakiś jezuita, odchodząc stwierdza: 
„Ależ wy macie podstawy jezuickie”. A potem przy
chodzi benedyktyn i mówi: „Ależy wy jesteście bene
dyktynami” itd. Początkowo myślałam, że to przez 
sympatię odnajdowali oni coś wspólnego między sobą 
a nami. Później jednak doszłam do wniosku, że nie 
o to chodzi, że oni naprawdę uznają płaszczyznę 
wspólnej rzeczywistości, którą, jak sądzę, można by 
nazwać tradycją i wydarzeniem lub tradycją i spon
tanicznością, czy tradycją i twórczością w Duchu 
Świętym. Myślę, że w obrębie tej rzeczywistości na
prawdę każdy może odnaleźć coś własnego. Być 
wspólnotą otwartą na potrzeby ludzi to przecież nic 
innego, jak starać się spotkać z nimi w tym, co naj
bardziej powszechne. A właśnie liturgia ma taki po
wszechny charakter i zasięg. Powiedziałabym jeszcze, 
że my same, między sobą, bardzo jesteśmy różne pod 
względem protestanckiego pochodzenia. A liturgia to 
nie jakaś nowa mała denominacja, w ramach której 
dochodzimy do wspólnego porozumienia. Nie. Ona 
jednoczy nas ponad wszystkimi różnorodnymi teolo
gicznymi koncepcjami i przekonaniami. Między mną, 
a np. baptyistką jest różnica ogromna. Ale modlę się 
z baptystką, bo zobowiązałyśmy się modlić wspólnie, 
jak zobowiązałyśmy się żyć wspólnie. Liturgia czyni 
z nas jedno ciało. Otóż myślę, że odnosi się to także 
do naszych gości. I właśnie dlatego — czy są to pro
testanci, czy katolicy, czy prawosławni — każdy z nich 
mówi: coś tutaj dotyczy mnie osobiście.

S. K. — W tym aspekcie liturgiczności modlitwy nie 
różnicie się więc od benedyktynek, karmelitanek czy 
urszulanek. S. Anne-Etienne twierdzi natomiast, że 
tym, co was od wszystkich sióstr katolickich odróżnia, 
jest miejsce Marii, jakie przyznaje się jej w modlit
wie. To znaczy: w modlitwie sióstr katolickich — 
Maria jest obecna zawsze, choćby wspomniana tylko 
marginalnie, podczas gdy u Was — jest poza margi
nesem modlitwy.

S. M. — Jest to sprawa podlegająca obecnie bardzo 
żywej ewolucji. Im bardziej wyostrza się w nas zmysł 
Boży, tym łatwiej dostrzegamy twarze, które stanowią 
jakby naszą „typologię”. A „typologią” kobiety po
święconej Bogu jest niewątpliwie oblicze Marii. Bo 
ona jest integralną częścią miłości, jaką sam Bóg nas 
obdarza. Upłynęły już cztery wieki od momentu, kiedy 
trzeba było postać Marii odsunąć z pierwszego planu, 
gdyż zbytnio eksponowano ją, jako pośredniczkę mię
dzy człowiekiem a Bogiem. To dawniejsze zjawisko 
trzeba, jak sądzę, analizować w świetle prawdy 
o transcendencji Boga, która zawsze człowieka przera
żała. Aby więc do tego transcendentnego Boga dotrzeć, 
szukano Bożych przyjaciół, szukano świętych, którym 
wspinano się niejako na ramiona, by sięgnąć wyżej. 
Starano się jakby zrozumieć Boga. Otóż wydaje m ii 
się, że wszystkie epoki, w których usiłowano określić, 
kim Bóg jest, były równocześnie epokami, kiedy 
ogrom i majestat Boży tak człowieka przygniatały, 
że trzeba było między Nim a ludźmi znaleźć jakieś 
ogniwa pośrednie. Maria była takim właśnie pośred
nim ogniwem. Osobiście tak właśnie rozumiem całą 
społeczność świętych pojętą w czasie. Bo człowiek po
trzebuje jakichś pośrednich elementów, aby połączyć 
jedno z drugim — swoją małość i Bożą wielkość. 
Jest to prawda podstawowa i najgłębsze zagadnienie, 
w którym, dzięki ekumenizmowi, nastąpiło prawdziwe 
odkrycie: właściwe miejsce Marii w naszym własnym 
życiu wspólnotowym, coraz wyraźniejsze, w różnych 
innych środowiskach protestanckich. Znam pastorów, 
wcale już nie młodych, o których można by powie
dzieć, że mają bardzo głęboką cześć dla Marii, choć 
ukrytą na dnie serca. U protestantów obserwuję Ttfiel- 
ką dyskrecję i trudność w tym, co dotyczy widzial
ności przekraczającej granice powszechnej normy. 
Wielu protestantów po prostu wstydzi się okazać, że 
się modli lub, że przywiązuje wagę do jakiegokolwiek 
zewnętrznego znaku pobożności. Jest to nawet jakaś 
skrajna wstydliwość. W każdym razie protestantyzm 
francuski nacechowany jest wręcz wrogością wobec 
wszelkiego uzewnętrzniania.
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S. K. — Ale jak to Siostry twierdzenie o protestan
ckiej wstydliwości pogodzić z tym, co wcześniej mó
wiła S. Anne-Etienne: że charakterystyczną cechą 
modlitwy protestanckiej jest spontaniczność, czyli łat
wość modlenia się na głos, a nawet improwizowania 
głośnych modlitw? Przecież jest to najwyraźniejsze, 
jeśli tak można powiedzieć, uzewnętrznianie tego, co 
najbardziej intymne, osobiste.

S. M. — Istotnie. Nigdy jednak nie myślałam o po
równywaniu tych dwóch rzeczy: uzewnętrzniania sło
wem i uzewnętrzniania gestem. I chyba nikt u nas 
o tym nie myśli.

S. K. — Może właśnie na skutek owego pomieszania 
porządków: duchowego z intelektualnym, do czego 
protestanci dziś się sami wyraźnie przyznają?

S. M. — Może...

S. K. — Tym tłumaczyłoby się też zażenowanie przy 
uzewnętrznianiu modlitwy gestem, przy absolutnym 
braku zażenowania, gdy się ją wyraża słowem.

S. M. — Zawsze u nas podejrzewano, że znaki niosą 
w solbie pewne ryzyko. Że mogą stać się dla człowie
ka wartością same w sobie, zamiast stanowić jedynie 
pomoc, jedynie stopień prowadzący do Boga. Wielką 
obawą napawała możliwość potraktowania rzeczy jako 
idole. Ale sądzę, że za idole równie dobrze można 
wziąć swoje myśli i słowa. Mówienie o Bogu wcale 
nie jest bardziej bezpieczne, niż posługiwanie się ges
tami czy znakami. Dlatego dzisiaj odrzucanie znaków 
stało się już w protestantyzmie problemem kontro
wersyjnym. Myślę, że w historii Kościoła zawsze dzia
ła prawo reakcji. Kiedy występuje zbyt wielka de
monstracja zewnętrzna i zaczyna się to reformować, 
przechodzi się na płaszczyznę niewidzialnego. A kiedy 
niewidzialne staje się już zbyt niewidzialne, zaczyna 
się powrót do widzialnego. Jest to bardzo ciekawe 
zjawisko widoczne w poszukiwaniach współczesnych 
wspólnot protestanckich. Ale, prawdę mówiąc, nie 
bardzo wiadomo, na czym polega tożsamość protes
tancka. Trudno to uchwycić nawet wówczas, gdy chce 
się .pozostać wiernym swojemu Kościołowi, aby mu 
tym lepiej służyć. W ramach protestantyzmu zaistnia
ło tak wielkie zróżnicowanie, że znalezienie wspólnego 
mianownika stało się prawie niemożliwe. Otóż, my 
tutaj mamy swobodę poszukiwania nowych środków 
wyrazu, bo jesteśmy wspólnotą trwałą. Kiedy pro
testant do nas przychodzi, zbytnio go to nie dener
wuje. Nie ma nam za złe, nie mówi: „A cóż to za dia
konisę?!” Przynajmniej większość protestantów rozu
mie nas i opowiada się za naszą spontanicznością 
uznając, że już sama nasza postawa zewnętrzna jest 
modlitwą. I to nas łączy. Myślę, że możność istnienia, 
jako wspólnota protestancka, właśnie na etapie obec
nej ewolucji ekumenicznej jest rzeczą niezwykle cen
ną. Głośno tego nie mówimy, ale przecież wiemy, że 
to we wspólnotach katolickich wypracowano to i owo, 
co my teraz na nowo odnajdujemy. Bo nawet w przy
padku, gdy o czymś naprawdę nie słyszałyśmy i co 
naprawdę „odkrywamy”, równocześnie intuicyjnie 
wyczuwamy, że płynie to z naszego życia wspólnoto
wego. Wlatego wierzę, że jest to element jedności bar
dzo mocno współrezomujący z katolickim i prawosław
nym światem zakonnym. Osobiście bardzo lubię takie

sytuacje, kiedy występujemy jako wspólnota protes
tancka, nie związana instytucjonalnie z Kościołem. 
Naprawdę nie chciałabym żyć jak samotna wyspa. 
Jesteśmy obecnie w trakcie nawiązywania stosunków 
z instytucjami kościelnymi, ale nie są to stosunki typu 
epiiskopalnego. Nie są krępujące. Wiążą nas tylko we
wnętrznie, nie mając charakteru instytucjonalnego. 
Daje nam to możliwość ruchów i typowo protestancką 
wolność. Myślę, że obecnie odnajdujemy formy podob
ne do tych, jakie charakteryzowały początki Reforma
cji, kiedy szukano swobody wyrazu. Znajdujemy się 
jakby na skrzyżowaniu powstałym z przecinania się 
wolności i zależności: czuję się osobiście zależna od 
swego Kościoła, ale to nie on mi tę zależność narzuca, 
nie on mi mówi: „chcę twojej zależności”. Ale i prze
ciwnie — Duch Boży, to duch porządku i wzajemnych 
stosunków, tzn. uporządkowanej jedności. Nie możemy 
więc pod pretekstem wolności tak żyć, jak byśmy nie 
były wszczepione w tkankę Kościoła. I myślę, że ubó
stwo naszych Kościołów protestanckich stwarza nam 
niekiedy pokusę duchowego zaszczepienia się na in
nych.

S. K. — Jak należy to rozumieć? Co Siostra ma na 
myśli mówiąc tu o ubóstwie?

S. M. — Tak sądzę, i nie mogę tego odczuwać inaczej 
dawać dziwne, ale istnieje ubóstwo wynikające z nad
miaru bogactwa. W protestantyzmie praktycznie jest 
tyle wyznań wiary, ile sposobów podejścia do Bożej 
Tajemnicy, a to z konieczności prowadzi każdy z nich 
do zubożenia. Jestem przekonana, że brak nam „posłu
gi jedności” i uważam to za wielki minus naszego pro
testanckiego życia, mimo całego bogactwa tryskające
go z życia biblijnego, z życia modlitwy, z różnego ro
dzaju twórczości, jaką daje nasz typ życia etc. Brak 
tego elementu jedności sprawia, że tracimy wiele 
energii, że coś nam umyka.

S. K. — Jak we wspólnocie bez przełożonej?

S. M. — Tak sądzę, i nie mogę tego doczuwać inaczej 
właśnie ja, z moim zadaniem kształtowania jedności 
naszej wspólnoty. Oczywiście, jest to nieporównywal-' 
ne z żadną instytucją Kościoła, ale określiłabym jako 
szczególny charyzmat Ducha Świętego, charyzmat, 
który pojawia się wśród nas, jako znak harmonii sa
mego Boga. Bardzo mocno w to wierzę i nie mogę 
odżałować, że w protestantyzmie nie mieliśmy nigdy 
takiej posługi jedności, przynajmniej w krajach łaciń
skich. Może w nordyckich czy germańskich jest to 
mniej wyraźne, ale mam na myśli zwłaszcza Francję 
i Włochy, mocno naznaczone kalwinizmem, gdzie na
wet luteranizm nie zachował swojej jakby katolickiej 
struktury.

S. K. — Sądzi Siostra zatem, że sam Duch Święty 
nie może spełniać roli tego elementu jednoczącego? 
Czy byłoby to tak, jak w orkiestrze, gdzie konieczny 
jest widzialny dyrygent, aby wszystko harmonijnie 
współbrzmiało? Bo choć talent muzyczny jest udzia
łem wszystkich grających, przecież ktoś musi trzymać 
batutę?

Dokończenie na s. 20
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P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y

Z Z A G R A N I C Y

Q W piśmie do prezydenta Iranu 
Bani-Sadra Światowa Rada Kościo
łów wyraziła głębokie zaniepokoje
nie aktami przemocy i groźbami 
kierowanymi pod adresem przed
stawicieli Kościoła Episkopalnego. 
Przed kilkoma miesiącami zamordo
wano m.in. Bahrama Dehquani~Ta- 
fti, syna biskupa Kościoła Epiisko- 
palnego, a na samego biskupa do
konano w ubiegłym roku nieudane
go zamachu.

9  Światowa Rada Kościołów powo
łała do życia w 1975 r. bank eku
meniczny udzielający korzystnych 
kredytów na realizację projektów 
w dziedzinie rozwoju krajów Trze
ciego Świata. Kościół katolicki nie 
będąc członkiem tego banku, 
wniósł w ubiegłym roku, za po
średnictwem różnych swoich orga
nizacji 40°/o kapitału. Jednym z 13 
dyrektorów banku jest szef finanso
wy zakonu jezuitów.

#  Konferencja Kościołów Europej
skich i Światowa Rada Kościołów 
wspólnie powołały Grupę Roboczą 
do spraw Pomocy Międzykościelnej 
w Europie. Na pierwszym posiedze
niu w Böblingen (RFN) uchwalono 
finansowanie projektów ekumenicz
nych oraz dyskutowano nad utwo
rzeniem funduszu, z którego finan
sowani byliby ewangeliccy duchow
ni nie otrzymujący stałych pensji.

#  Synod Generalny Kościoła Prez- 
biteriańskiego w Irlandii podjął u- 
chwałę o wystąpieniu ze Światowej 
Rady Kościołów. Głównym powo
dem wystąpienia jest zarzut, że w 
swojej pracy Rada „nie opiera się 
na Piśmie św., lecz na wzajemnym 
tolerowaniu prawdy i fałszu”.

9  „Światowej Radzie Kościołów 
nic nie wiadomo, by papież Jan Pa
weł II zamierzał odwiedzić Cen
trum Ekumeniczne w Genewie 
wiosną przyszłego roku”. W ten 
sposób rzecznik SRK zdementował 
informację zamieszczoną w gazecie 
szwajcarskiej „La Suisse”.

9  Za ściślejszą współpracą między 
Światową Federacją Luterańską i 
Światową Radą Kościołów wypo
wiedział się Komitet Krajowy Fe
deracji w NRD i wyraził zarazem 
ubolewanie, że chociaż centrale obu

tych organizacji mieszczą się pod 
jednym dachem w Genewie, to 
brak między nimi bliższych kon
taktów.
9  Sekretarz generalny Holender
skiego Kościoła Reformowanego, dr 
Albert van den Heuvel, zrezygno
wał ze wszystkich sprawowanych 
funkcji kościelnych, złożył urząd' 
pastora i objął stanowisko prze
wodniczącego Socjalistycznego Sto
warzyszenia do spraw Radia i Tele
wizji. W ten sposób zakończyło się 
jego członkostwo w Komitecie Na
czelnym SRK. Decyzja van den 
Heuvela spotkała się z krytyką w 
holenderskich środowiskach kościel
nych.

Q W wieku 80 lat zmarł były prze
wodniczący komisji SRK do spraw 
międzynarodowych — sir Kenneth 
Grubb. Kierował on tą komórką od 
1946 do 1968 r. i przez wiele lat był 
prezydentem Towarzystwa Misyj
nego w Kościele Anglikańskim w 
Anglii.

•  W wieku 55 lat zmarła w Gene
wie Doreen Potter, żona sekretarza 
generalnego SRK. Będąc z wy
kształcenia muzykologiem opraco
wała m.in. śpiewnik ekumeniczny 
„Cantate Domino”, który obok pieś
ni religijnych z całego świata za
wiera także siedem jej własnych 
kompozycji. Wielu knoferencjom e- 
kumenicznym Doreen Potter nada
wała oprawę muzyczną.

9  Z okazji 450-lecia „Konfesji 
augsburskiej”, podstawowej księgi 
wyznaniowej Kościołów luterań- 
skich, w ostatniej dekadzie czerwca 
odbyły się w Augsburgu kilkudnio
we uroczystości, które zgromadziły 
25 tys. oisób, w tym 200 przedsta
wicieli Kościołów różnycb tradycji 
z wszystkich części świata. Kościół 
Rzymskokatolicki był reprezentowa
ny m.in. przez przewodniczącego 
watykańskiego Sekretariatu do 
spraw Jedności Chrześcijan — kard. 
Jana Willebrandsa. SRK w specjal
nym oświadczeniu, wydanym z oka
zji jubileuszu, stwierdziła, że jed
ność Kościoła nie została zerwana 
na zawsze. Zadanie na dziś — to 
potwierdzenie * wiary Kościoła 
chrześcijańskiego zgodnie z tradycją 
pierwiszych soborów powszechnych 
i Kościołów Reformacji. Czyniąc to, 
trzeba jednak uwzględnić doświad

czenia Kościołów z innych konty
nentów. Papież Jan Paweł II w o- 
kolicznościowym orędziu stwier
dził, że 450 lat temu, na sejmie w 
Augsburgu nie udała się próba po
jednania. Jednakże dialog z lutera
nami, prowadzony od II Soboru 
Watykańskiego, ukazuje, jak mocno 
są ugruntowane „wspólne funda
menty naszej wiary chrześcijań
skiej”. Papież wezwał podzielone 
chrześcijaństwo, alby odkryło po
nownie wspólne dziedzictwo wiary 
i na tym fundamencie „odważnie 
i wytrwale podjęło te problemy, 
których nie udało się jeszcze roz
wiązać”. Kard. J. Willebrands o- 
świadezył, że ekumeniczny charak
ter uroczystości jubileuszowych po
twierdza, że „Konfesja augsburska”, 
zgodnie z tym, co deklaruje, jest 
świadectwem wiary „jednego, świę
tego, katolickiego i apostolskiego 
Kościoła”.

9 Z okazji jubileuszu „Konfesji 
augsburskiej” wydziały teologii e- 
wangelickiej w Erlandrze i Mona
chium nadały doktoraty 5 wybit
nym działaczom współczesnego lu- 
teranizmu. Do wyróżnionych nale
żą: prezydent oraz sekretarz gene
ralny SRK — bp Josiah Kibira i dr 
Carl Mau — oraz prof. George Lind- 
beck z USA, który poniósł szcze
gólne zasługi w rozwijaniu dialogu 
luterańsko-katolickiego.

@ Menonici i baptyści zaapelowali 
do Kościołów laterańskich, aby w 
związku z jubileuszem 450-lecia 
„Konfesji augsburskiej” odwołały 
zawarte w niej potępienie nauki 
obu Kościołów wolnych.

9  Kard. Jan Willebrands w arty
kule zamieszczonym na łamach 
,,Osservatore Romano” stwierdził, 
że powołany przed 20 laty watykań
ski Sekretariat do spraw Jedności 
Chrześcijan stał się „symbolem su
mienia kościelnego”. Kardynał wy
raził nadzieję, że Sekretariat pozo
stanie wierny obranej drodze.

9 Na wyspach Patmos i Rodos 
miało miejsce na przełomie maja 
i czerwca br. pierwsze oficjalne 
spotkanie członków Komisji Teolo
gicznej Katolicko-Prawosławnej, 
którą w grudniu ub. r., podczas 
spotkania w Stambule, powołali do 
życia papież Jan Paweł II i pa
triarcha Konstantynopola* Dyrni- 
trios I. Obu delegacjom przewodni
czyli: kard. Jan Willebrands i abp 
Stylianos z Australii. Z komunikatu
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końcowego wynika, że powołano 
trzy podkomisje (jedna z nich obra
dować będzie w przyszłym roku w 
Opolu). Ich zadaniem będzie przea
nalizowanie najważiniejszych prob
lemów i przedstawienie wyników 
dyskusji Wspólnej Komisji Teolo
gicznej, która prawdopodobnie zbie
rze się za dwa lata w Wenecji. Z 
Polski w rozmowach uczestniczą: 
bp Alfons Nossol i ks. prof. dr 
Wacław Hryniewicz z Kościoła ka
tolickiego oraz biskupi Sawa i Szy
mon z Kościoła prawosławnego.

0 Zdaniem prof. Gerharda Mullera, 
prezydenta Towarzystwa Badań 
nad Lutrem w RFN, katolikom u- 
daje się dzisiaj lepiej niż protes
tantom aktualizowanie dzieła Mar
cina Lutra w spuściźnie Kościoła. 
Rzuca .się też wt oczy otwarta p o 
stawa teologów katolickich wobec 
niegdysiejszego „kacerza”.

O W USA odbyło się szóste spot
kanie biskupów katolickich i lute- 
rańskich poświęcone różnorodnej 
współpracy międzywyznaniowej. 
Biskupi oświadczyli, że są bardzo 
zadowoleni z rosnącego i poważne
go zainteresowania luteran i kato
lików sprawą pojednania między 
obydwoma wyznaniami.

0 W wieku 75 lat zmarł znany 
prawnik i b. prezes Synodu Kościo
ła Ewangelickiego w RFN, prof. dr

Ludwig Raiser. Był on głównym 
autorem memorandum Kościoła E- 
wangelickiego w RFN z 1965 r., 
pierwszego dokumentu zachcdnio- 
niemieckiego, który postulował u- 
znanie zachodnich granic Polski i 
normalizację stosunków z naszym 
krajem.

0 Baptyści włoscy wystosowali do 
prezydenta USA Jlmmy Cartera, 
swojego współwyznawcy, list c- 
twarty, w którym stwierdzają, że 
jego postawa w polityce zagranicz
nej była ostatnio sprzeczna z zasa
dami Ewangelii. Jako przykład po
dają kwestię irańską oraz żądanie 
cd państw NATO zwiększenia wy
datków na zbrojenia.

0  Grupa katolicko-luterańska w 
Norwegii pragnie podjąć w najbliż
szym czasie dialog na temat Eucha
rystii, przyjmując za podstawę do
kument opracowany przez między
narodową komisję katolicko-lute- 
rańską. Grupa istnieje od marca 
1979 r. i jej pierwsze rozmowy do
tyczyły związków między Pismem 
św. a tradycją.

0 W związku z poważną chorobą 
patriarchy Mikołaja VI Synod Bis
kupów grecko-prawosławnego pa
triarchatu Aleksandrii ogłosił nowe 
przepisy wyboru następcy. W przy
padku zgonu patriarchy „tron św. 
Marka” zostanie obsadzony przez 
biskupa, archimandrytę lub archi

diakona, wywodzącego się z Koś
cioła aleksandryjskiego, w drodze 
wolnych wyborów przez kler i lud. 
Wyklucza się praktycznie wybór cu
dzoziemca. Podczas obrad doszło do 
ostrej polemiki między grupami 
biskupów nastawionych ekumenicz
nie i antyekumenicznie. Ostatecznie 
większość członków Synodu wypo
wiedziała się za prowadzeniem dia
logu z Kościołami innych tradycji 
i za reaktywowaniem współpracy 
ze Światową Radą Kościołów.

0 Kościół kcptyjski w Egipcie pod
dawany jest od pewnego czasu róż
nym szykanom ze strony władz i fa
natycznych grup muzułmańskich. 
Zwierzchnik Kościoła, patriarcha 
Szenuda III, protestując przeciw 
przymusowemu „nawracaniu” wielu 
chrześcijan na islam, udał się na 
pustynię. Po powrocie do Kairu zo
stał entuzjastycznie powitany przez 
50 000 chrześcijan koptyjskich zgro
madzonych w katedrze św. Marka.

® Ogólnoafrykańska konsultacja 
laterańska, która odbyła się ostat
nio w Monrowii (Liberia), podjęła 
uchwałę, że Kościoły afrykańskie 
nie powinny zamykać drzwi przed 
ludźmi żyjącymi w zwiąźkach poli
gamicznych. Uczestnicy konsultacji 
zastanawiali .się, jak zwiastować 
Ewangelię poligamistom. Poligamia 
jest szeroko rozpowszechniona w 
Afryce i akceptowana przez trady
cyjną kulturę i islam.

ROZMOWY PRZY STUDNI
Dokończenie ze s. 18

S. M. — Absolutnie tak. Bo Duch Święty ma tyle spo
sobów pouczania nas od wewnątrz, że jeśli z drugiej 
strony, od zewnątrz, nie ma jakiejś braterskiej kon
troli, jakiejś poprawki, która dodałaby krzyżyk, be
mol czy kasownik do tego, co człowiek wewnętrznie 
wymyślił, to staje się to bardzo niebezpieczne. Bo 
tyle jest wówczas sposobów interpretacji Ducha 
Świętego, ile ludzi, ile ludzkich pomysłów. Jeśli więc 
mamy razem dokonać wspólnego dzieła, jeśli nie ma
my być wyłącznie jednostkami indywidualnie wystę
pującymi przed Bogiem, ale wspólnym znakiem dla

świata, to ten znak musi być przez kogoś ujednoli
cony.
S. K. — Na razie jesteśmy jeszcze antyznakiem. 
Słusznie prawosławni mówią, że społeczność świętych 
jest objawieniem się Ducha Świętego, ale jeśli ma ono 
być widzialne...
S. M. — Jeśli ma być widzialne, aby świat uwierzył, 
to zewnętrzny element jednoczący jest absolutnie 
konieczny.

Oprać. s. Kinga Strzelecka, osu
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