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Wieczorną ciszę przerywa dzwonek telefonu. W słuchawce znajomy głos:
„szukam od jakiegoś czasu w prasie wiadomości, że również ewangelicy
zabrali głos w toczącej się w kraju dyskusji. Niczego nie znalazłam. A dzi
siaj to się nawet w domu pokłóciłam, bo mi powiedziano — co tam wy,
ewangelicy, ilu was jest? Co może wasz głos znaczyć? — A ja sobie myślę,
że choćbym sama jedna w Polsce była ewangeliczką, to też jestem Polką
i mój kraj obchodzi mnie wcale nie mniej niż innych, a może i bardziej.”
W chwilach napięć i niepokojów zwykle brane są pod uwagę jedynie wiel
kie siły, ogromne masy ludzkie, środowiska zdolne do wywierania nacisku.
Niewielkie grupy społeczne obawiają się „kłaść palec między drzwi”. Dla
tego głos z telefonu wydał się nam po prostu głosem rozsądku, który zre
sztą zbiegł się z naszymi własnymi myślami i zdopingował do skreślenia
paru uwag na ten temat.
Wielu chrześcijan uwierzyło w to, że wiara jest czysto prywatną sprawą
jednostki i nie ma żadnego znaczenia dla społeczeństwa. Nawet wytwo
rzył się bardzo rozpowszechniony styl podwójnego życia — innego na codzień i innego na święta. Życie ma swoje wymogi i trzeba ich się trzy
mać, natomiast religia ma swoje własne prawa, swój język, praktyki, zwy
czaje. Bardzo na ogół szanowane, nic przenikają do życia codziennego,
które jest całkowicie uodpornione na jakikolwiek głębszy wpływ Ewan
gelii.
A przecież Kościół, jako społeczność wierzących, ma co powiedzieć spo
łeczeństwu. I to nic dlatego, że jest w nim tylu mądrych ludzi, tylko dla
tego, że jest nosicielem i głosicielem poselstwa biblijnego i do jego pod
stawowych obowiązków należy interpretowanie tego poselstwa w odnie
sieniu do współczesnych czasów i na użytek współczesnych ludzi, oraz in
terpretowanie zachodzących wydarzeń w świetle Pisma Świętego.
Stan naszego kraju budzi wielką troskę i niepokój, dlatego w nieustan
nej modlitwie powierzamy Bogu nasze sprawy, błagając Go o pokój, spra
wiedliwość, umiar i rozsądek dla ludzi, od których zależy rozwiązanie
trudnych problemów. Modlitwa ma o wiele większe znaczenie, niż sobie
niejeden wyobraża. Nic jest ona kwietystycznym wycofaniem się z pola
działania, lecz mobilizacją sil duchowych, dającą w rezultacie zupełnie
niespodziewane efekty. Nie modlimy się bowiem w próżnię. Każde słowo,
każda myśl i każde drgnienie serca trafia do celu, którym jest świadomość
i wola Boga.
W ogólnonarodowej dyskusji idzie o odnowę, o odbudowę wszystkich dzie
dzin życia, do których wkradło się nazbyt wiele nieodpowiedzialności, aro
gancji, nieuczciwości i innych cech, podkopujących zaufanie ogółu ludzi.
Obserwujemy zjawisko, które nie zaskakuje nikogo, kto spogląda na ży
cic z punktu widzenia Ewangelii i tego, co ona mówi o człowieku. Wszy
stkie ludzkie systemy są niedoskonałe i ulegają wypaczeniu. Czegokolwiek
człowiek dotknie, cokolwiek stworzy, nosi na sobie piętno skażenia. Z tej
powszechnej reguły nic można również wyłączyć Kościoła jako instytucji,
podległej wszelkim prawom socjologicznym. Istniejące struktury muszą
zostać w naszym kraju odnowione, ale trzeba pamiętać, że nic da się na
trwałe naprawić samych struktur, dopóki nic zaczniemy od człowieka.
Wszelka naprawa musi się rozpocząć od ludzkiego wnętrza. Dlatego jako
Kościół, jeśli chcemy być wierni Ewangelii, musimy stale przypominać
podstawową jej prawdę, mianowicie że jesteśmy ludźmi skażonymi przez
grzech, a więc punktem naprawy jest nawrócenie, rozpoczęcie nowego
życia.
Opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii — wzywa Jezus. Trzeba zacząć my
śleć i odczuwać w zupełnie nowy sposób, przywdziać nową osobowość,
stworzoną na obraz Boży, kierować się sprawiedliwością i świętością pra
wdy, skończyć z kłamstwem, mówić prawdę, choćby była trudna i bolesna
(por. Ef. 4:22—25). Nie da się budować sprawiedliwego systemu przy po
mocy przemilczeń i kłamstwa. Nawet niedoskonały, ułomny system będzie
znośnie funkcjonował, jeśli w jego ramach będą działać uczciwi ludzie,
z przekonaniem realizujący jego wymagania. Pierwszym postulatem, jaki
trzeba wysunąć, jest odnowa moralna. Bez niej uzyskamy jedynie chwilowe
i złudne rezultaty.
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Aby odrobić zaległości w ukazy
waniu się naszego pisma, postanogorcczne wydać w jednym zeszywiliśmy dwa ostatnie inumery tecie. Bardzo iza to naszych Czytel
ników przepraszamy, spodziewamy
się jednak, że otrzymają „Jednotę”
jeszcze przed świętami.
Ks.bp Zdzisław Tranda w kazaniu
pt. Potrzeba ci Zbawiciela (s. 3)
rozwija myśl o tym, że przyjście
Syna Bożego ukazuje w perspek
tywie wieczność. Modlitwa łączy
motywy kazania z przeżyciami lu
dzkimi W trudnych czasach (s.4).
Ponieważ właśnie przypada 150 ro
cznica Powstania Listopadowego,
zamieszczamy na s. 5 artykuł ks.
prof. Woldemara Gastpary’ego, re
ktora Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej.
O konferencji Rady Europejskiej
Światowego Związku Kościołów Re
formowanych, która odbyła się w
Rumunii, piszemy na s. 8 w arty
kule pt. Poiana 80.
Wieczny konflikt między myślą a
czynem (s.12) to tytuł rozmowy
przeprowadzonej przez redakcję
genewskiego tygodnika „La vie
protestante” z Willemem A. Visser’t Hooftem, byłym długoletnim
sekretarzem generalnym Świato
wej Rady Kościołów, z okazji jego
osiemdziesiątej rocznicy urodzin.
Na dwusetletni Jubileusz ruchu
Szkół Niedzielnych (s.15) Ingebor
ga Niewieczerzał pisze o okolicz
nościach powstania tego ruchu.
Tydzień ewangelizacyjny w Dzięgielowie (s.17) jest tematem arty
kułu młodego uczestnika, Jaromira
Świderskiego.
O korzyści z czytania Ksiąg Świę
tych — przyczynek do wiedzy o
wydawnictwie Biblii Brzeskiej (s.20)
prezentuje Andrzej Kempfi.
Rozmowy przy studni (s.23) doty
czą protestanckiej wspólnoty eku
menicznej sióstr w Grandchamps.
Dział Z prasy zamieszczamy na
s. 25, zaś Przegląd ekumeniczny —
na s. 28.
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Krajobraz zimowy w Tatrach

Ks. ZDZISŁAW TRANDA

Potrzeba ci Zbawiciela
„To jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego, prawdzi
wego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posiałeś“
Jan 17:3
Słowa, które 'nam służą jako podstawa 'tego ro
zważania, pochodzą iz tak zwanej modlitwy
arcykapłańskiej, w której Jezus wyraża coś
bardzo ważnego, co możemy śmiało połączyć
ze świętem Bożego Narodzenia. „To jest żywot
wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego, pra
wdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego
p o s ł a ł e ś ”. Bóg posłał swego Syna po to,
aby dać nam zbawienie, a przez to otworzyć
drogę do życia wiecznego. Gdy aniołowie zwia
stowali pasterzom wieść o przyjściu na świat
Pana Jezusa, mówili o radości: „zwiastuję wam
radość wielką, która będzie udziałem wszelkie
go ludu, że się wam narodził Zbawiciel, któ
rym jest Chrystus Pan”. Bóg posłał Chrystusa
jako Zbawiciela świata i stanowi źródło rado
ści, gdyż w perspektywie ukazuje się życie
wieczne. Właśnie o tym mówi nasz tekst, sło
wami samego Jezusa. Życie wieczne łączy się
z poznaniem Jezusa Chrystusa, jako naszego
Zbawiciela.
Przedstawię teraz historię z życia jednego
z czeskich pastorów, człowieka, który — jeśli
jeszcze żyje — ma teraz około 85 lat. Gdy
przed kilku laty skończył 80 lat, udzielił
w związku z tą rocznicą wywiadu jednemu
z czasopism ewangelickich w Czechosłowacji.
Wspominając czasy, gdy był jeszcze studen
tem, podkreślił, że był wtedy człowiekiem nie
wierzącym, przy czym znamienny jest sposób,
w jaki określił i ocenił swoją młodość. Powie
dział, że to był „jałowy okres w jego życiu”,
że przeżywał wtedy „cały ocean wahań i wąt
pliwości..., najgłębszą ciemność i pustkę”. No
sił się z zamiarami samobójczymi, które go
przerażały, ale nie widział celu swojego życia.
W tym właśnie czasie jeden z przyjaciół za
prosił go na wykład młodego wówczas profe
sora, Józefa Hromadki, który miał przema
wiać na zebraniu Związku Ewangelików. Nie
chciał pójść, uważając, że tam nie ma dla nie
go miejsca, jakio dla 'człowieka niewierzącego.
Ale ów przyjaciel był nieustępliwy, nalegał
i w efekcie student ,poszedł na wykład, a tam
przeżył coś niezwykłego. Usłyszał słowa, które
stały się początkiem jego nawrócenia. Prele
gent mówił o Jezusie Chrystusie, który umarł
na krzyżu za nasze grzechy. Niewierzący do
tąd student odczuł, że to także za jego grze
chy Zbawiciel poniósł śmierć i wtedy zaczęła
się w jego sercu gwałtowna przemiana, która
w efekcie doprowadziła do zrozumienia trzech

rzeczy. Oto jego wyznanie: „Poznałem wtedy
pewność prawdy — Słowo Boże jest nieza
wodną prawdą, którą człowiek powinien po
znawać, słuchać jej, uczyć się ją miłować, prze
strzegać i bronić jej aż do śmierci. Ponadto
zyskałem pewność zbawienia — to Jezus Chry
stus sprawił, że zostałem na zawsze uwolnio
ny od mocy grzechu przez Jego krew i dzięki
Niemu moje życie ma właściwy i wieczny sens.
Nabrałem wreszcie nowych sił i energii do
odnowy i zmiany całego życia”. Jest w tym
wyznaniu coś niezwykłego — możemy powie
dzieć, że Jezus Chrystus narodził się w jego
sercu.
Jeśli myślimy o Bożym Narodzeniu, o tym wy
darzeniu, które miało miejsce w Betlejemie
przed wielu laty i w odległym od nas kraju,
to musimy stwierdzić, że wszystko, co mówi
my i co chcemy przemyśleć w te święta, nie
może się kończyć na Betlejemie i okoliczno^
ściach, w których przyszedł na świat Jezus.
Możemy być pod urokiem tych wszystkich
wydarzeń, ale będzie to niczym, jeśli On nie
naradzi się w naszych sercach, jeżeli pozosta
nie nam obcy Chrystus, Odkupiciel, wraz z tym
wszystkim, co On sam pragnie wnieść w nasze
ludzkie życie. Dla owego czeskiego pastora
przełomem życia stała się chwila, gdy znalazł
się na wykładzie wierzącego człowieka, który
ukazał mu Jezusa Chrystusa jako osobistego
Zbawiciela, ukazał Jego moc i miłość — prze
de wszystkim Jego zbawczą i odradzającą siłę.
To była wielka rzecz. Z owego oceanu wahań
i wątpliwości, z ciemności i pustki, z samo
bójczych myśli, ten młody człowiek wszedł
w zupełnie inne życie. Najpierw była niepe
wność, zupełny brak poczucia sensu życia, a ,po
tem prawdy, pewność zbawienia i moc do od
nowy życia. Ozy zdajesz sobie sprawę z tego,
czym muisiło być to przeżycie?
Nie uważam, że każdy człowiek niewierzący
przeżywa w tak straszny sposób pustkę,
która wynika z braku kontaktu ,z Bogiem. Lu
dzie w najróżniejszy sposób pragną wypełnić
swoje życie, czasem wielką aktywnością lub
rozrywkami, czasem wszechstronnością zainte
resowań czy jakimś szczególnym ,,hobby”, któ
remu poświęcają się bez reszty, bywa też, że
ucieczką staje się kieliszek. Myślę jednak, że
jeśli człowiek nie spotkał Boga, brak mu cze
goś niezwykle istotnego. Daje to znać o sobie
przede wszystkim wtedy, gdy pojawi się ja3

kiieś zagrożenie, niebezpieczeństwo dla życia,
gdy śmierć zajrzy w oczy, lub gdy nadejdzie
czas starości i conaiz częściej zacznie pojawiać
się pytanie: co dalej? jak długo jeszcze tego
życia na. ziemi? Wtedy musi pojawić się dal
sze pytanie, które domaga się odpowiedzi: ku
czemu zmierzam? w pustkę? w nicość? czy
do tego tylko, abym został pochowany na
cmentarzu i przysypany ziemią? Czy to już
ko ni ec wszystkiego ?
Chrystus mówi: ,,To jest żywot wieczny, aby
poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga
i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś”. Nie mia
łoby sensu życie Chrystusa, Jego wejście w ten
świat tam, w stajni Betlejemskiej, gdyby wszy
stko miało zamykać się tylko w tych grani
cach: narodziny — śmierć i... koniec, gdyby
nie było niczego innego poza życiem docze
snym, gdyby nie było wieczności i życia
w Królestwie Bożym. Po cóż by Chrystus mó
wił nam tak dobitnie o wiecznym życiu, o tym.
że On jest zmartwychwstaniem i życiem, gdy
by to była nieprawda? Jakiż sens miałaby Je
go ofiarna śmierć na krzyżu, gdyby wszystko
wraz ze śmiercią miało się skończyć?

W

Gdy obchodzimy pamiątkę narodzin Jezusa,
pragniemy myśleć nie tylko o chwili Jego
przyjścia na świat, ale także o tym, po co na
świat przyszedł. Otóż przyszedł On po to, żeby
nam dać pojednanie z Bogiem, życie wieczne,
zbawienie, pokój w serce, tak często skołatane,
zaniepokojone, zagubione, tak często nurzające
się w tym „oceanie wahań i wątpliwości”, błą
kające się w „ciemności i pustce”.
Jeśli myślimy o poznaniu Jezusa Chrystusa,
to musimy zwrócić uwagę, że nie wystarczy
tylko znać Jego imienia oraz różnych wyda
rzeń z Jego życia. Jeśli poznajemy nowych lu
dzi. nie wystarcza nam, że ktoś się przedstawi
wymieniając swoje nazwisko, że zobaczymy je
go twarz i postać, że będziemy nawet wiedzie
li, jaki jest jego zawód i dowiemy się jakichś
szczegółów z jego życia. To jest za mało. Do
piero gdy poznamy cechy jego osobowości,
umysłu i charakteru, oraz jakieś szczególne
jego właściwości, wtedy możemy powiedzieć,
że stał się nam bliski i stwierdzić, że go zna
my. O poznaniu Jezusa będziemy mówić do
piero wtedy, gdy poznamy Jego zbawczą mcc,
Jego działanie i miłość, oraz szczególne war-

trudnych czasach
Posłałeś, Ojcze, swego Syna,
a przez Niego — zbawienie i życie.
Prosimy Cię, abyś pozwolił nam
znaleźć w Nim drogę odrodzenia,
podnieść się z naszych upadków,
wyzwolić od więzów samolubstwa.
W trudnych czasach niepokojów,
które wstrząsają naszą Ojczyzną,
pomóż nam znaleźć drogę wyjścia
z konfliktów, sporów i nieufności.
Uchroń nas od niebezpieczeństwa,
jakie zagraża naszemu narodowi,
od przemocy i stosowania siły.
Ludzi, którzy mają wpływ
na dzień dzisiejszy i jutro,
obdarz konieczną rozwagą
i poczuciem odpowiedzialności
za pokój na naszej ziemi.
Niech Twoja Ewangelia
będzie naprawdę przyjęta
jako dobra nowina,
ogłoszona światu
przez przyjście Twego Syna»
niech stanie się źródłem
radości dla polskiego ludu.
Niech Twoja Ewangelia
stanie się źródłem odnowy
dla każdego z nas,
abyśmy nie przeżywali
jałowego okresu w życiu,
oceanu wahań i wątpliwości,
najgłębszej ciemności i pustki.
Niech Twoja Ewangelia
wskaże nam, na czym polega
odrodzenie moralne narodu,
niech doda nam sił i odwagi
w mówieniu prawdy o sprawach
i wydarzeniach, które nas dotyczą
abyśmy mogli stawić czoła złu.
Prosimy Cię o umiejętność
spokojnego i radosnego obchodzenia
pamiątki przyjścia Twego Syna,
aby mógł to być naprawdę
dzień pojednania i pokoju.
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tości, które wnosi w ludizkie życie swoim wła
snym życiem, swoją .postawą, całym sobą. Mu
simy poznać dogłębnie wartość tego, co się
dokonało na krzyżu, i to w odniesieniu do ka
żdego z nas osobiście. Nie sposób zaś w pełnh
zrozumieć tego, co się tam dokonało, jeśli nie
zastanowimy się nad sobą i własnym życiem.
Sens Golgoty dopóty nie trafi nam do przeko
nania, dopóki jasno nie uświadomimy sobie, że
to my właśnie jesteśmy ludźmi grzesznymi,
którzy potrzebują Zbawiciela. Narodził się
wam Chrystus Pan — Zbawiciel”. Potrzeba
nam Jezusa — Zbawiciela. Przez poznawanie
samych siebie i własnej słabości dochodzimy
do poznania mocy zbawczej Chrystusa., Jeśli
żyjemy z daleka od Jego słowa, wówczas nie
możemy Go poznać. On sam .powiedział: ,,Ba
dacie Pisma, bo sądzicie, że w nich żywot
wieczny macie, a one świadczą o mnie”. Sło
wo Boże świadczy o Jezusie Chrystusie, a przez
to ukazuje nam drogę do życia wiecznego.
Wróćmy teraz znowu do wydarzenia betle
jemskiego. Tylko wtedy będziesz mógł myśleć
z przejęciem i z radością o tym, co dokonało
się w stajni betlejemskiej, przeżywać całą głę
bię tego święta, jego radość i krasę, całą jego
moc, jeśli zdasz sobie sprawę z tego, że wła
śnie Ty sam potrzebujesz Zbawiciela. Two
je serce ma stać się także tą — obrazowo mó

wiąc — stajnią, w której narodzi się Jezus
Chrystus — nie jako niemowlę, lecz jako Twój
Zbawiciel i jako żywy, działający Pan, które
mu całkowicie zaufasz, w którego ręce wszy
stko złożysz. Wszystko, to znaczy całe twoje
życie. Wtedy Gn Ciebie poprowadzi drogą pra
wdy, która jest w Słowie Bożym, do pewności
zbawienia. .
On edinowi całe twoje życie, we wszystkich
jego przejawach. Gdy Jezus Chrystus narodzi
się w Twoim sercu, wtedy będziesz mógł peł
ną piersią śpiewać pieśni świąteczne, które
wielbią przyjście Jezusa na ten świat, przyj
ście Twojego Pana i Zbawiciela. To słowo,
które obrałem jako podstawę rozważania świą
tecznego, zaczerpnięte z modlitwy areykapłańskiej Jezusa, jest także zachętą dla Ciebie,
abyś nie ustawał w szukaniu drogi do życia
wiecznego tak długo, aż ją rzeczywiście odnaj
dziesz.
Niech Bóg ci to da, abyś mógł .poznać moc na
szego Pana, abyś mógł poznać Jego miłość,
którą nam wszystkim okazuje, zbawienie, któ
rym nas obdarza, Jego działanie, to wszystko,
co chce wnosić w .nasze ludzkie życie, abyś
nie czuł się już osamotniony, opuszczony i za
łamany, lecz żeby prawdziwy -pokój zapanował
w twoim sercu. ■

Ks. WOLDEMAR GASTPARY

1 5 0 rocznica Powstania Listopadowego
Rocznica wybuchu Powstania Listopadowego
budzić musi rozmaite refleksje. Na podstawie
danych sprzed powstania wolno twierdzić, że
miało ono ogromne szanse powodzenia, tzn.
mogło przynieść Polsce niepodległość.
Na kongresie wiedeńskim (1815) dokonano
,,czwartego rozbioru“ Polski. Z ziem Księstwa
Warszawskiego Prusom oddano Poznańskie
oraz departament bydgoski wraz z Toruniem;
Austrii —utracony w roku 1809 obwód tarno
polski, Podgórze i żupy solne w Wieliczce;
okręg krakowski uznano za wolny i niepodległy.
Z reszty ziem Księstwa Warszawskiego utwo
rzono Królestwo Polskie połączone z Rosją unią
personalną: każdorazowy car rosyjski miał być
królem polskim. W roku 1815 Aleksander I na
dał Królestwu stosunkowo liberalną, jak na
owe czasy, konstytucję: miało ono posiadać
własny sejm i własną armię. Liberalizm ten
był jednak ograniczony, gdyż car jako polski
król sprawował szeroką władzę wykonawczą,
a swego brata, wielkiego księcia Konstantego,
mianował głównodowodzącym wojska.
Unia personalna stworzyła dość osobliwą sytu
ację. Pod berłem jednego i tego samego władcy

miały istnieć obok siebie dwa twory państwo
we: liberalnie rządzone Królestwo Polskie i absolutystyczno-feudalne cesarstwo rosyjskie.
Należało oczekiwać, że albo ustrój Rosji zdą
żać będzie w kierunku monarchii konstytucyj
nej. albo ograniczone zostaną swobody konsty
tucyjne Królestwa Polskiego. Pierwsze można
było wykluczyć; pozostało więc drugie — su
kcesywne ograniczenie konstytucyjnych swobód
Królestwa. Za panowania Aleksandra I ograni
czanie to wprowadzane było dosyć łagodnie, ale
zostało przyspieszone i zaostrzone z chwilą
wstąpienia na tron Mikołaja I (1825), przez sa
mych Rosjan zwanego carem „pałkinem“.
Wraz z nasilającą się po roku 1815 w całej
Europie walką przeciwko reakcji, w zachodnich
guberniach Rosji, tzn. na ziemiach polskich za
garniętych przez Rosję podczas trzech rozbio
rów, szczególnie zaś w Królestwie, powstaje
ruch narodowowyzwoleńczy. Mikołaj I wstępo
wał na tron przy akompaniamencie powstania
dekabrystów, które szybko i bezwzględnie stłu
mił. To zaktywizowało młodzież polską, głównie
młodych aspirantów oficerskich, podchorążych.
Planowano zamach na rodzinę carską podczas
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koronacji Mikołaja I na króla polskiego w War
szawie (1829). Choć chwila po temu była odpo
wiednia (Rosja toczyła wojnę z Turcją), za
miaru poniechano.
Tymczasem na Zachodzie zachodziły wydarze
nia zmierzające do obalenia ustalongo przez
kongres wiedeński „porządku Europy“. W ko
ńcu lipca 1830 wybuchła we Francji zwycięska
rewolucja, która obaliła dynastię Burbonów.
W miesiąc później za przykładem Francji po
szli Belgowie pragnąc oderwać się od Holandii.
Wieści o tych wydarzeniach docierały do War
szawy. Jesienią 1830 podniecenie wyraźnie
wzrosło. Ogólne przesilenie gospodarcze powo
dowało spadek obrotów handlowych, zmniejsze
nie produkcji, a co za tym idzie — postępujący
wzrost liczby ludzi pozbawionych pracy i zaro
bku, którzy o taki stan obwiniali rząd. Nieza
dowolenie panowało i wśród wojska z powodu
ciężkich warunków służby, szczególnie zaś
wśród młodych oficerów i podchorążych, nie
mających perspektywy awansu ze względu na
bardzo wysoką liczbę oficerów w nielicznej
armii Królestwa Polskiego. Rozeszła się wieść
0 zamierzonej przez cara mobilizacji młodzieży
w celu użycia jej do stłumienia rewolucji na
Zachodzie. Na jej miejsce miały być sprowa
dzone do Królestwa, zwłaszcza do Warszawy,
oddziały carskie. Wzrastał stan wrzenia grożący
wybuchem. Kilkakrotnie odkładano termin
powstania, aż w nocy z 29 na 30 listopada 1830
podchorążowie chwycili za broń. Zamierzali
uwięzić wielkiego księcia Konstantego i porwać
za sobą wojsko, przynajmniej garnizon warsza
wski. Pierwszy zamiar się nie powiódł. Grupa
powstańców wdarła się wprawdzie do Belwe
deru, ale wielki książę zdołał ujść. Zawiódł też
sygnał wywoławczy — podpalenie starego bro
waru na Solcu, co miało stać się znakiem roz
poczęcia działań. Nie udał się więc moment zas
koczenia; grupa powstańców musiała z Łazienek
przebijać się do Śródmieścia, gdy tymczasem
wojska rosyjskie, zaalarmowane wypadkami
stanęły po stronie Konstantego wraz z częścią
wojska polskiego, która na rozkaz lojalnych
oficerów pozostała wierna wielkiemu księciu.
Zamożniejsze sfery zachowały się przynajmniej
obojętnie, a z wyższych wojskowych nikt nie
chciał przyłączyć się do powstania. Jedynie
czwarty pułk piechoty („Czwartacy“) wraz
z patriotyczną częścią ludu Warszawy zdobył
arsenał przy ulicy Długiej i uzbroił ochotników
do walki.
Ugodowa część arystokracji i bogatego miesz
czaństwa musiała ustąpić przed inteligencją
1 ludem Warszawy, który żądał prowadzenia
walki. Zwołany został sejm i pod naciskiem To
warzystwa Patriotycznego oraz demonstrują
cego ludu stolicy powziął w dniu 25 stycznia
1931 jednomyślną uchwałę o detronizacji Miko
łaja I jako króla polskiego. Ogłoszono niepodle
głość Polski.
Powstanie ogarniało także prowincję, ale cała
akcja była trochę improwizowana; nie zaagitowano chłopów, sejm nie chciał uchwalić ustawy
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o ich uwłaszczeniu, wobec czego poczuli się
zawiedzeni i zajęli wobec powstania postawę
przynajmniej obojętną. Generalicja i wyżsi ofi
cerowie nie wierzyli w powodzenie akcji zbroj
nej, nie przygotowano nowych jednostek woj
skowych ani dostatecznego uzbrojenia i mimo
kilku zwycięstw nad niektórymi oddziałami
wojsk carskich w październiku 1931 powstanie
upadło. Najaktywniejsi działacze powstańczy
poszli na emigrację.
Jak ustosunkowali się do Powstania Listopado
wego ewangelicy w Polsce? Różnorodnie.
Należy pamiętać, że na pierwsze trzy dziesiątki
lat dziewiętnastego wieku przypada powstanie
szeregu
parafii
ewangelicko-augsburskich
w Królestwie. Wielu spośród szlachty i magnaterii chciało podnieść rentowność swoich dóbr,
przeto poczęli sprowadzać rolników i rękodziel
ników, głównie z Niemiec, osiedlając jednych
na roli '(tzw. koloniści niemieccy) względnie
w istniejących lub dopiero powstających mia
stach, gdzie powstawały ośrodki przemysłowe,
głównie tkackie. Proces tzw. kolonizacji doko
nywał się w okresie panowania pruskiego
w latach 1795 — 1806, potem w okresie Księ
stwa Warszawskiego 1807 — 1813, wreszcie
w Królestwie Polskim, zwanym też Kongre
sowym.
Przejście spod panowania pruskiego do Księ
stwa Warszawskiego i — później — pod berło
cara rosyjskiego jako króla polskiego odbyło
się bez jakichkolwiek wstrząsów, zwłaszcza, że
po niespokojnych czasach napoleońskich wre
szcie nastąpił pokój, sprzyjający organizacji
gospodarstw wiejskich oraz ośrodków ręko
dzielniczych w miastach. Powstanie zakłóciło
ten stan. Terenowe władze rządu powstańczego
żądały podporządkowania się ich zarządzeniom,
domagały się świadczeń. Wierni dotychczaso
wemu władcy koloniści uważali powstanie za
bunt przeciw prawowitej władzy. Ich stano
wisko umacniała jeszcze postawa chłopów pol
skich wobec powstania obojętnych, czasem na
wet niechętnych, gdyż nie mogli już oczekiwać
nadania ziemi, uwłaszczenia.
Niemiecki kolonista, obserwując postawę pol
skiego chłopa, równie obojętnie albo niechętnie
odnosił się do powstania.
Element miejski zachowywał się różnie. Wśród
czeladzi fabrycznej, terminatorów i wyrobni
ków, którzy wskutek zastoju w manufakturze
utracili pracę i możliwości zarobku, powstanie
znalazło oddanych zwolenników. Z nim wiązali
nadzieję na poprawę losu. Szli więc samorzut
nie do ochotniczych oddziałów formowanych
przez władze powstańcze. Ochotnicza czeladź
pochodziła z nowo powstałych miasteczek prze
mysłowych położonych wokół Łodzi, jak Ozor
ków, Konstantynów, Aleksandrów, Pabianice,
Zgierz. Zamierzano nawet w Łęczycy zorgani
zować legion powstańczy. Wśród ochotników
z napływowej ludności niemieckiej byli kato
licy i ewangelicy.

Ale wśród niemieckch osiedleńców w miastach,
tak katolików jak i ewangelików, znajdowali
się zdecydowani przeciwnicy powstania, np.
właściciele warsztatów rzemieślniczych, właś
ciciele manufaktur i przedsiębiorstw przemy
słowych opartych o rękodzielnictwo, którzy na
dzieje na rozwój swoich zakładów łączyli z og
romnym rynkiem zbytu, jakim były obszary
carskiej Rosji. W ich szeregach znaleźli się prze
mysłowcy i mieszczanie Kalisza, Rephan i Mentzel, a w Łodzi Kupisch. Zdecydowanie prze
ciwstawili się powstaniu niektórzy niemieccy
księża ewangeliccy, jak Mentzner w Łodzi,
Rótscher w Rawie Maz., Herman w Brzezinach.
Ten ostatni, nie chcąc złożyć przysięgi wier
ności rządowi powstańczemu, opuścił parafię
i wrócił dopiero po stłumieniu powstania.
Za to jednoznaczne stanowisko popierające
powstanie zajęły władze Kościołów ewangeli
ckich oraz duchowieństwo obojga wyznań (au
gsburskiego i reformowanego) w Warszawie
i po części także na prowincji. Na czele tzw.
Konsystorza Generalnego stali wtedy: refor
mowany pastor i superintendent warszawski
ks. Karol Diehl oraz luteranin Samuel Bogumił
Linde. Linde znany był ze swej zdecydowanej
postawy narodowej i jednoznacznego stanowi
ska patriotycznego. Także luterański pastor
warszawski Karol Lauber i reformowany pastor
warszawski Ludwik Teichman gorąco popierali
powstanie i nawoływali duchownych, tak luteran jak i reformowanych, do złożenia przysięgi
na wierność rządowi powstańczemu, co prze
ważająca część duchownych uczyniła. Ale byli
także oporni. Wśród akt Konsystorza General
nego zachowała się teczka nr 13 z napisem:
,.Akta podczas rządu rewolucyjnego 1830“.
W teczce tej jest pismo Komisji Województwa
Lubelskiego, Wydział Administracyjny, Sekcja
Oświecenia z dnia 15 grudnia 1830 roku, pod
pisane przez radcę stanu Lubowieckiego, a skie
rowane do ks. Karge, pastora w Lublinie, wzy
wające go do zaangażowania się w popularyzo
waniu dążeń rządu dla dobra narodu i zachę
cania do składania ofiar na ołtarzu odradzającej
się ojczyzny. Z jeszcze mocniejszym wezwa
niem zwraca się do ks. Karge Generalny Konsystorz, polecając mu w imię godności pasterza
samemu złożyć przysięgę przed miejscową wła
dzą administracyjną i powiadomić o tym Gene
ralny Konsystorz. Jak z tego pisma wynika,
Generalny Konsystorz zwrócił się do wszyst
kich superintendentów, aby wezwali księży do
składania przysięgi i zachęcali całe społeczeń
stwo ewangelickie do ofiar.
Ta teczka z paroma pismami do ks. Karge
w Lublinie to, zdaje się, jeden z niewielu zbio
rów dokumentów w archiwach parafii ewange
lickich z tamtych czasów. Świadczyłoby to
o tym, że tylko bardzo nielicznych duchownych
ewangelickich trzeba było upominać i wzywać
do wypełnienia obywatelskiego obowiązku, wię
kszość uczyniła to dobrowolnie.
Więcej natomiast wiemy o zaangażowaniu się
członków Generalnego Konsystorza. Wszystkie

pisma i odezwy do duchownych i parafii pod
pisywał Samuel Bogumił Linde jako urzędujący
wówczas prezes Generalnego Konsystorza, oraz
radcy konsystorza: luteranin ks. Karol Lauber
i reformowany Aleksander Woyde. Najbardziej
zaangażowany był reformowany pastor i super
intendent ks. Karol Bogumił Diehl, który w ok
resie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Pol
skiego zajmował szereg wpływowych stanowisk:
od 1807 był członkiem Izby Edukacyjnej, od
1811 — członkiem Dyrekcji Edukacyjnej,
a wcześniej, bo od roku 1809 — deputowanym
na sejm. Uczestniczył w posiedzeniu sejmu 25
stycznia 1931, kiedy uchwalono detronizację
cara.
Kiedy powstanie stłumiono i wojska Paskiewicza szykowały się do szturmu na Warszawę,
wielu posłów na sejm i członków isenatu opu
ściło stolicę udając się na emigrację. Wśród nich
znalazł się również ks. Karol Diehl. W drodze,
w Orzeszkowie pod Poznaniem, zmarł. Protes
tantyzm polski stracił jednego z wybitnych
swoich przedstawicieli.
Tymczasem car ,,pałkin“, Mikołaj I, wprowa
dzał nowy porządek. Nadając ,,Statut organi
czny“ ograniczył autonomię Królestwa, co od
czuli także polscy protestanci. Generalny Kon
systorz wszedł w okres kryzysu. Nie stało już
ks. Diehla, a Linde ustępuje ze stanowiska
w 1837 ze względu na wiek. Obaj byli filarami
Generalnego Konsystorza. W krótkich odstę
pach czasu zmienia się skład Generalnego Kon
systorza; sukcesywnie zwalniani są dotychcza
sowi członkowie, z których wszak każdy w ja
kiejś mierze uczestniczył w Powstaniu Listo
padowym. Kolejno odchodzą reformowani: Er
nest Falz, ks. Ludwik Teichman, hrabia Karol
Grabowski, Gronau, Adam Konarski; oraz lu
teranie: dr August Wolff. Edward Glass, Ale
ksander Engelke, Adolf Schütz, zaś w lutym
1849 zniesiony zostaje Generalny Konsystorz
— wspólna zwierzchność dla obydwu wyznań
ewangelickich.
Ale był ktoś, kto to wszystko przeżył — i pow
stanie, i odejście jego uczestników, mianowicie
Katarzyna Sowińska, urodzona Schröder, ewangeliczka reformowana, wdowa po obrońcy Woli
we wrześniu 1831, generale Józefie Sowińskim.
Zmarła ona dopiero w czerwcu 1860, o czym
doniósł ,,Kurier Warszawski“. Pochowana zos
tała na cmentarzu ewangelicko-reformowanym
w Warszawie. W pogrzebie uczestniczył paro
tysięczny tłum, który po uroczystości pogrze
bowej manifestacyjnie udał się na Wolę. na
miejsce, gdzie zginął generał Sowiński. Mani
festacja ta zainicjowała dalsze, które doprowa
dziły do nowego tragicznego zrywu narodu, nie
ostatniego, ale brzemienniejszego w skutki —
do Powstania Styczniowego 1863, w którym
uczestniczyła już znaczna liczba protestantów
polskich, tak świeckich jak i duchownych, i licz
niejsze też były ofiary. A wszystko to działo
się na oczach milczącej Europy.
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Po i a n a

1980

...otwiera się przed nami roz
legła, otoczona górami kot
lina, a na niej hotel „Sport”

Brasów jest drugim co do wielkości miastem w Ru
munii, położonym we wschodniej części Siedmiogro
du, u podnóża K arpat Wschodnich. Wprost z głównej,
szerokiej, dwupasmowej alei wjeżdża się w prow a
dzącą pod górę ulicę, która przechodzi po kilkuset
m etrach w serpentyny. Dziesięć kilometrów jazdy
ostrymi wirażami wśród lasów i otwiera się przed n a
mi rozległa, otoczona górami, kotlina. To już Poiana
Brasów, miejscowość letniskowa, gdzie nie ma pra
wie innych budynków poza hotelami.
Nad głównym wejściem do hotelu ,;Sport“ widnieje
duża biała tablica z niebieskim napisem: witamy na
konferencji Rady Europejskiej Światowego Związku
Kościołów Reformowanych. To wszystko ukazuje się
oczom trzech delegatów polskiego Kościoła reformo
wanego* dopiero następnego ranka przy pełnym bla
sku słońca, przyjechali bowiem dopiero o północy. Na
miejscu okazało się, że jest już naw et po godzinie
pierwszej, bo po przekroczeniu granicy rumuńskiej
nie zorientowali się, że trzeba przesunąć zegarki o go
dzinę naprzód, ponieważ obowiązuje tu czas wscho
dnio-europejski. Jest więc noc z ósmego na dziewiąty
września 1980. Wszyscy, którzy wcześniej przyjechali,
są już pogrążeni w głębokim śnie. Funkcjonuje jedy
nie recepcja, gdzie otrzymujemy przydział do odpo
wiednich pokojów, karty uczestnictwa i talony na po
siłki w hotelowej restauracji. Najwyższy czas, aby
po wielogodzinnej podróży z Koszyc przez Debreczyn,
Oradeę, Cluj-Napoca, Alba Julia, Sibiu udać się na
spoczynek.
Organizatorzy konferencji tak całą rzecz pomyśleli,
aby delegaci z różnych krajów europejskich mogli po
drodze zatrzymać się na sobotę i niedzielę (6 i 7 wrze
śnia) w wyznaczonych miejscowościach i uczestniczyć
w nabożeństwach oraz spotkaniach ze zborami re
formowanymi. Na naszej drodze leżały dwie takie
* W itold B ender, ks. B ogdan Tranda i W łodzim ież Zuzga.
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miejscowości: Koszyce i Debreczyn. Wybraliśmy to
pierwsze miasto, gdzie zastaliśmy bawarskiego pa
stora z żoną (Węgrzy), panią pastor z Holandii i pro
fesora teologii z Pragi. Ze zborem spotkaliśmy się do
piero w niedzielę na porannym nabożeństwie. Przed
świątynią czekał na gości ks. Im re Varga, biskup Koś
cioła reformowanego na Słowacji.
W ewnątrz był już zgromadzony zbór. Po jednej stro
nie siedzieli w ławkach mężczyźni, po drugiej — ko
biety. Na środku stał Stół Pański z przykrytymi spec
jalną narzutą naczyniami komunijnymi, nad całością
górowała wysoka kazalnica. Oto biją już dzwony i za
chwilę rozpoczyna się nabożeństwo.
Miejscowy pastor w charakterystycznej pelerynie sta
je na kazalnicy. Rozlega się potężny śpiew. Przyby
sze z Polski znajdują się w dość specyficznej sytuacji,
bo ani z pieśni, ani z liturgii, ani z kazania nie ro
zumieją właściwie ani słowa — wszystko odbywa się
po węgiersku. Mimo to przeżywają modlitewną wspól
notę, podkreśloną przez Wieczerzę Pańską. Szczegól
nie silne wrażenie wywiera fakt, że wszyscy obecni
kolejno wychodzą z ławek i form ują duże kręgi wo
kół Stołu Pańskiego. W tej sytuacji specjalnego w yra
zu nabiera wspólnotowy charakter Wieczerzy Pańskiej.
Nikt nie jest tylko pozostającym w ławce biernym
obserwatorem. Uczestnicy nabożeństwa biorą udział
w tym akcie, posłuszni wezwaniu Jezusa: „Pójdźcie
do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obcią
żeni, a ja wam sprawię odpocznienie“. W arto zasta
nowić się nad wymową tego faktu. Po nabożeństwie,
kiedy zbór już opuścił świątynię, w obecności bisku
pa, jego żony, miejscowego pastora z rodziną i star
szych zboru następuje przekazanie pozdrowień, a n a 
stępnie wywiązuje się swobodna rozmowa.
Później okazało się, że w innych miejscowościach
można było o wiele pełniej wykorzystać obecność
przedstawicieli różnych Kościołów. I w sobotę,
i w niedzielę odbywały się spotkania, goście w ygła

szali kazania i przemówienia, mieli bardziej bezpo
średni i urozmaicony kontakt ze współwyznawcami.
Realizowano w ten sposób jeden z głównych celów
konferencji, którym było spotkanie się chrześcijan
reformowanych z całej Europy z lokalnymi zborami.
Dało to okazję do umocnienia międzynarodowej i róż
nojęzycznej wspólnoty w obecności jednego Pana i do
wzajemnego podniesienia na duchu oraz pogłębienia
wiary.
Innym wydarzeniem o podobnym charakterze, już
w czasie trw ania konferencji, była wycieczka do
Sfintu Gheorghe. Tamtejszy pastor, ks. Tibor Szasz,
zaprosił grupę delegatów, aby obejrzeli jego kościół,
świeżo odnowiony po zniszczeniu przez pam iętne
trzęsienie ziemi. Gospodarze, starsi zboru oraz rodzi
ny obydwu pastorów, czekali na plebanii. Kiedy goście
zasiedli do poczęstunku, ks. T. Szasz opowiedział
0 tym, jak to dzięki solidarnej pomocy braci z róż
nych krajów można było odrestaurować kościół. B ra
terska solidarność wyraża przymierze, o którym tyle
mówi się podczas konferencji. W tym przypadku przy
mierze nie polega na słowach, ale na konkretnych
czynach — powiedział ks. Szasz. Potem wszyscy ze
brani poszli obejrzeć gotycką świątynię, której biała
wieża z daleka widoczna ponad obronnymi murami,
lśniła świeżością tynku. Skromne, jak to w reformo
wanych kościołach, wnętrze tchnęło spokojem i po
wagą. Na zewnątrz, między kościołem a murem, mie
ściło się kilkanaście grobów, oznaczonych specjalnie
rzezanymi słupami. Kto zna wyrzeźbione symbole, mo
że z łatwością odczytać płeć, wiek, zawód i inne szcze
góły dotyczące pochowanej tam osoby. Jeden z gro
bów krył w sobie szczątki kilkuset ofiar tureckiego
najazdu z siedemnastego wieku.
Takie spotkania i udział w nabożeństwach miejsco
wych zborów były niezapomnianym przeżyciem,
w szczególności dla delegatów polskich, którzy żyją
1 działają jako zdecydowane mniejszość wyznaniowa.
Znaleźli się bowiem w wypełnionych szczelnie kościo
łach, uczestniczyli we wspólnej modlitwie i słuchaniu
Słowa, przystępowali razem z liczną rzeszą do Stołu
Pańskiego.
Kościoły reform owane tworzą niezależne organizmy
na całym świecie, a naw et oddzielne organizacje w je
dnym kraju. Nie istnieje żadna instytucja, która by
w widzialny sposób wyrażała ich jedność. Trudno też
określić jakąś wspólną podstawę dla całej rodziny re
formowanej, jak powszechnie obowiązujące symbole
wiary, które odgrywają zasadniczą rolę na przykład
w rodzinie luterańskiej. Mimo to można było w yra
źnie wyczuć szczególnego ducha, który łączył wszy
stkich poprzez dzielące ich różnice ustrojowe, od
mienność porządku nabożeństwa, a nawet rozmaitość
doktrynalną. Czy w tej rozmaitości nie przejaw ia się
jeden Duch? Czy przez to wydarzenie nie przemawia
do nas sam Bóg? Czy nie powinniśmy wysnuć z tego
odpowiednich wniosków i zastosować w życiu to, co
jest tak wyraźnym dla nas znakiem?
Duch Boży, który nie przybiera określonych kształ
tów, nadaje swemu Kościołowi wystarczającą zw ar
tość, aby wierni mimo rozmaitości czuli się ze sobą
związani, a jednocześnie pozwala na wielką otw ar
tość, nie ograniczoną sztywnymi ramami dobrze zor
ganizowanych form instytucjonalnych. Kto więc nie
jest głuchy, ślepy i sparaliżowany, musi iść naprzód
i rozwijać to, co zostało nam powierzone.

...nad głównym wejściem do hotelu widnieje tablica
z napisem: witamy na konferencji Rady Europej
skiej

Współczesne środki komunikacji, rozwinięte możliwo
ści turystyczne i dość łatwy ruch przez granice dają
nam niespotykaną dotychczas sposobność wzajemnego
odwiedzania się i zbliżenia. Nie wystarczy, jeśli przy
wódcy, biskupi, prezydenci, sekretarze^duchow ni i ofi
cjalni delegaci spotykają się na międzynarodowych
konferencjach. Zwyczajni członkowie Kościoła, którzy
są nośnikiem istoty Kościoła, powinni się spotykać
i odkrywać wymiary jedności zawarte w rozumieniu
jednych przez drugich, we wzajemnej odpowiedzial
ności, zaufaniu, gotowości do służenia sobie naw za
jem. Trzeba to przeżyć. Nie wystarczy tylko słuchać
innych, gdy składają sprawozdania z konferencji i kon
sultacji, trzeba przełamywać granice zapatrzenia
w siebie lokalnego Kościoła, odczuwać duchowe wię
zy, łączące poszczególne grupy i społeczności, pozna
wać smak cały świat obejmującej jedności Kościoła,
odkrywać, jak bardzo Kościół lokalny zależy od Koś
cioła powszechnego i jak Kościół powszechny przy
biera konkretny kształt w Kościele lokalnym.
Wiele się mówi, wspominało się a tym również w Pol
anie, jak bardzo zaangażowane są Kościoły reform ow a
ne w ruchu ekumenicznym. W odniesieniu do wielu
Kościołów i ich członków jest to twierdzenie zupełnie
oczywiste. Często poświęcają sprawie jedności Kościo
ła powszechnego tyle uwagi, że zapominają o tej
sprawie we własnej rodzinie. Prawdopodobnie nie ro
zumieją, że prawdziwa odnowa zaczyna się od własne
go domu, zupełnie tak samo, jak sąd zaczyna się od
domu Bożego (por. I Ptr. 4:17). Charakterystycznym
tego przykładem jest wspólnota w Taize, gdzie myśli
się o wielkich sprawach, podejm uje inicjatywy w ska
li globalnej, a gdy tam tejsi bracia przyjeżdżają na
przykład do Polski, nie przychodzi im jakoś do gło-
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...biała wieża z daleka wido
czna ponad obronnymi murami lśniła świeżością tynku

wy, aby odwiedzić również ich braci w wierze, czym
mogliby pomóc w ich niełatwej egzystencji m niej
szości wyznaniowej.
To, co wyżej powiedziano wcale nie znaczy, że kon
ferencje takie jak w Poiana Brasów są zbyteczne.
Przywódcy i oficjalni delegaci spotykający się na pła
szczyźnie międzynarodowej, regionalnej, stanowią w a
żny czynnik dialogu i służą sprawie jedności Kościoła.
Konferencję otworzył i prowadził ją prof. dr Guus
E. Meulcman z Holenderskiego Kościoła Reformowa
nego, przewodniczący Komitetu Europejskiego, wy
brany na to stanowisko na poprzednim zgromadzeniu
w Amsterdamie (1973). Sprawozdanie z działalności
Komitetu złożył ks. dr Edmund Perret, a sprawy fi
nansowe przedstawił John Gilbcy. Jak zwykle bywa
przy takich okazjach, przedstawiciele krajowych Koś
ciołów wygłaszali przemówienia powitalne. Przede
wszystkim więc w imieniu gospodarzy wystąpił bi
skup Kościoła Reformowanego w Rumunii, ks. Gyula
Nagy z Cluj, następnie ks. G erhard Schullerhus
w imieniu Ewangelicko-Augsburskiego Kościoła w Ru
munii i ks. Paul Szedressy w imieniu Synodalno-Pre_
zbiteriańskiego Kościoła Luterańskiego. Przemawiał
również przedstawiciel rumuńskiej większości, biskup
Kościoła prawosławnego, oraz przedstawiciele bapty
stów, unitarian i zielonoświątkowców oraz reprezen
tanci Światowej Rady Kościołów i Konferencji Koś
ciołów Europejskich.
W Konferencji uczestniczyło około 130 delegatów i po
nad 100 obserwatorów i gości, którzy obradowali na
sesjach plenarnych w sali hotelu „Sport“ oraz w gru
pach językowych.
Program nie przewidywał referatów problemowych,
ale zgodnie z reformowaną tradycją koncentrował uw a
gę zgromadzonych na studiach biblijnych, związanych
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z głównym tematem konferencji „Ja będę waszym

Bogiem, a wy będziecie moim ludem”.
Każdy dzień obrad zaczynał się nabożeństwem, po
czym ks. prof. Alain Blancy (Francja), wicedyrektor
Instytutu Ekumenicznego w Bossey (Szwajcaria), wy
głaszał wykład do studium biblijnego, kolejno w ję
zyku francuskim, angielskim i niemieckim. W czasie
przewidzianym na poranne posiedzenie plenarne mo
żna było jeszcze zabierać głos w dyskusji na tem at
dopiero co usłyszanego wykładu, ale zasadnicze stu
dium odbywało się w grupach językowych. Podstawą

...w konferencji uczestniczyło
około 130 delegatów i ponad
100 obserwatorów i gości,
którzy obradowali na sesjach
plenarnych w sali hotelu
„Sport” (zdj. na lewo u do
łu) oraz w grupach języko
wych (zdj. obok)

studium biblijnego był podzielony na trzy części tekst:
„Dana mi jest wszelka moc na niebie i ziemi. Idźcie
więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je prze
strzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja
jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia
św iata“ (Mat. 23:13—20). Cytowane słowa Jezusa roz
patryw ane były pod kątem widzenia kluczowego starotestamentowego pojęcia — przymierze Boga z ludź
mi — pojęcia, którem u wiele uwagi poświęca się
w środowiskach reformowanych.
Czwartego dnia konferencji zajmowano się na zebra
niach plenarnych wyłącznie sprawami organizacyjny
mi. Najważniejszym punktem tego dnia obrad był wy
bór nowego dwudziestoosobowego Komitetu Europej
skiego. Wyboru dokonuje się w taki sposób, że po
wołany na początku konferencji Komitet Nominacyjny
układa listę 20 kandydatów, uwzględniając wszystkie
reprezentowane regiony Europy, następnie takie czyn
niki, jak płeć, wiek, zawód, chcdzi bowiem o to, aby
do Komitetu weszła odpowiednia liczba kobiet, osób
młodych i co najm niej sześciu teologów. Poprzedniego
dnia Komitet Nominacyjny iprzedstawił swoich kan 
dydatów, ale nie wszyscy byli zadowoleni. Delegat
holenderski zwrócił uwagę, że na liście brak przed
stawiciela Konwentu reformowanego w NRD. Wnio
sek został po dyskusji sformułowany i odpowiednia
osoba w ysunięta jako alternatyw na dla innego kan
dydata. W ten sposób w ybrany został ks. H artm ut Grüber z NRD na miejsce pastora węgierskiego. Bardzo
miłym akcentem dla naszego Kościoła stał się fakt wy
brania do Kom itetu Europejskiego naszego delegata,
Włodzimierza Zuzgi, członka zboru warszawskiego.
Przewądniczącym Komitetu został Szkot, prof. dr Da
vid W. D. Shaw, prawnik, a wiceprzewodniczącym
węgier, ks. Laszlo Kiirti, biskup w Miszkolcu.

Na sobotnie popołudnie wszyscy uczestnicy zostali za
proszeni przez braszowskich luteran do ich w spania
łego, gotyckiego (XIV w.) kościoła na koncert. Ta m a
jestatyczna zabytkowa świątynia, zwana „czarnym
kościołem“ z powodu sczerniałych od pożaru (1689)
murów, wznosi się w centrum starego miasta. Miej
scowi luteranie posługują się językiem niemieckim,
ale nie lubią, żeby ich nazywać Niemcami. Uważają
się za Sasów. W ogóle sytuacja wyznaniowa w Ru
munii jest dość oryginalna. Rumuni są przeważnie
prawosławni, Sasi to luteranie, a Węgrzy — reformo
wani, luteranie i katolicy. Niewątpliwie wpływa to
w sposób negatywny na stosunki ekumeniczne, ponie
waż podwójne bariery, wyznaniowe i językowe dzielą
poszczególne grupy, a mniejszości wyznaniowe są je
dnocześnie mniejszościami narodowymi ze wszystkimi
negatywnymi skutkami, wypływającymi z tego faktu.
Niedziela rano to znowu przeżycie wspólnoty z braszowskim zborem reformowanym podczas nabożeń-

Od lewej — dwaj delegaci polskiego Kościoła, Wło
dzimierz Zuzga i Witold Bender na sali obrad
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Prezydium konferencji. Siedzą od lewej —* ks. dr
Edmund Ferret, prof, dr Guus E. Meuleman, przewo
dniczący Komitetu Europejskiego i ks. Gyula Nagy,
biskup z Cluj-Napoca.
,W szystkie zd jęcia
. autora

stwa komunijnego. Po szybkim obiedzie większość
uczestników udaje się autokarami i samochodami do
odległego Cluj, aby tam w kilku kościołach uczestni
czyć w nabożeństwach i spotkać się z członkami zbo
rów. Wreszcie wieczorem wszyscy spotykają się na
kolacji w stołówce Instytutu Teologicznego, przy dłu
gich stołach ustawionych wzdłuż ścian obszernej su
tereny. To nie jest już którejś tam kategorii restaura
cja hotelowa, ale za to atmosfera nieporównana. Czu
jemy się napraw dę gośćmi w domu naszych braci
i przyjaciół.
W poniedziałek rano ostatnie spotkanie w auli Insty
tutu, gdzie profesorowie mówili o dziejach Kościoła
w' Siedmiogrodzie i o sprawach Instytutu Teologiczne
go, który kształci duchownych reformowanych w Ru
munii. Natychmiast po obiedzie trzeba się żegnać
z niezwykle gościnnymi i serdecznymi gospodarzami,
bo czeka nas daleka, dwudniowa podróż przez trzy
granice. Chciałoby się jechać trochę dłużej, zatrzy
mać tu i ówdzie po drodze, zwiedzić szczególnie inte
resujące miejsca, zrobić kilka zdjęć. Jest co oglądać
— piękne krajobrazy Karpat, rozległe równiny węgier
skiej puszty, wsie o bardzo interesującej zabudowie.
Nie ma jednak na to czasu, trzeba się śpieszyć, aby
na wtorek wieczór być w Warszawie, bo już od środy
czeka normalna, codzienna praca.

W ieczny konflikt między myślę a czynem
Ks. W. A. Visser’t Hooft, pierwszy sekretarz generalny Świato
wej Rady Kościołów, urodził się w Harlemie, w Holandii, 20 wrze
śnia 1900 r. Z okazji 80 rocznicy jego urodzin redakcja szwajcar
skiego czasopisma „La vie protestante” przeprowadziła z nim wy
wiad, który z pewnością zainteresuje i Czytelników „Jednoty”.
RED. — Powiedział Ksiądz kiedyś, że jedna jego wy
powiedź była znacznie częściej cytowana niż pozo
stałe. Czy zechciałby Ksiądz ją teraz powtórzyć i sko
mentować?

V- H. — Zdanie to brzmi: „Jesteśmy heretykam i za
równo wtedy, gdy odmawiamy pomocy ludziom znaj
dującym się w potrzebie, jak i wówczas, gdy za
przeczamy jednej z wielkich prawd chrześcijańskich”.
Muszę zresztą powiedzieć, że byłem bardzo zdziwio
ny oddźwiękiem, jaki wywołało to zdanie; każdy bo
wiem może otworzyć Biblię i znaleźć w Nowym Te
stamencie takie słowa Jezusa: „Nie każdy, kto do
mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Nie
bios; lecz ten. kto pełni wolę Ojca mojego, który jest
w niebie”; albo inne, niezywkle jasno sformułowane
wskazówki zawarte w liście Jakuba. Zastanawiam się
więc, dlaczego tak wielu ludziom podobała się aku
rat ta moja wypowiedź. Musiał niewątpliwie zaistnieć
rodzaj presji, którą stosowały kręgi dektrynalistów
stojąc przed problemem działania chrześcijańskiego.
Ale entuzjazm, z jakim to zdanie przyjęto, wzbudził
we mnie niepokój, ażeby nie popadnięto w drugą
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skrajność sądząc, że liczy się tylko działanie, a prze
konania i doktryna nic nie znaczą.
Otóż jestem przekonany, że należy mówić o obu tych
sprawach i dlatego na końcu swoich „Pamiętników”
zaznaczyłem, że przywiązuję również wagę do do
datkowego aspektu: „Ten, kto dla innych czyni*wszy
stko, co tylko możliwe, ten, kto kocha człowieka nie
kochając równocześnie Boga, jest również — w praw 
dziwym tego słowa znaczeniu — heretykiem, to zna
czy pół-chrześcijaninem, chrześcijaninem niepełnym;
powiedział to także św. Paw eł”.
Trochę to smutne, że w historii chrześcijaństwa (a na
wet w historii naszego życia) miotamy się zawsze
między dwiema skrajnościami; rozpocząłem swoją
działalność w okresie aktywizmu: konferencja „Prak
tycznego chrześcijaństw a” w Sztokholmie w 1925, po
tem epoka barthowska i nagle „odnowa doktrynalna”
(w owym czasie wygłosiłem nawet wykład na ten
temat); wreszcie w latach 60 i 70 popadnięto w ogro
mny aktywizm i zaczęto twierdzić, że Barth jest już
„niemodny”. Uważam, że Kościół powinien starać się
o dokonanie syntezy, wielkiej syntezy chrześcijań
skiej.

RED. — Na czym Księdzu bezwzględnie zależy w do
ktrynie?
V- H. — Na centralnym charakterze postaci Jezusa
Chrystusa, na fakcie, że Jego przyjście, życie, i zm ar
twychwstanie znajdują się naprawdę w centrum lo
su człowieka i zarazem przeznaczenia całej ludzkości.
Osobiście pozostawiłbym wielką swobodę wszystkim
teologom w opracowaniu tego zagadnienia, przynaj
mniej w takiej mierze, w jakiej potwierdzają oni Bo
że działanie za pośrednictwem Jezusa Chrystusa.
Gdyż Jezus Chrystus nie jest zwykłym prorokiem,
a chrześcijaństwo nie jest tylko jedną z wielu pięk
nych «religii. Nie, uważam, iż trwałość Kościoła teraz
i w przyszłości zależy od zwiastowania, że w Jezu
sie Chrystusie Bóg coś uczynił, że oddał się człowie
kowi, żc pojednał świat z samym sobą.

RED. — Jaką wartość dla Księdza posiadają inne religie i ich doświadczenie religijne?

RED. — Dzisiaj nie wygłosiłby już Ksiądz wykładu
na temat „odnowy doktrynalnej’*?
V. H. — Nie, obecnie przeżywamy okres słabości teo
logicznej, Kościołowi brak teologicznego konsensu.
Trzydzieści lat temu łatwo było rozróżnić kilka wiel
kich kierunków, natom iast teraz istnieje zamieszanie:
są teolodzy, a nie ma szkół teologicznych. Niech Pan
spróbuje scharakteryzować np. szkołę niemiecką: to
bardzo trudne, jest w niej prawie wszystko, podob
nie jak w teologii am erykańskiej. W Trzecim Świę
cie istnieje większy konsens: na przykład — teolo
gia wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej.

V. H. — Nie mcżna udzielić na to pytanie ogólnej
odpowiedzi; każdy przypadek należy rozważać kon
kretnie. Ogromny błąd, jaki się obecnie popełnia, po
lega na twierdzeniu, że każda spraw a religijna jest
czymś dobrym. A przecież istnieją straszne religie.
Żywię o wiele więcej szacunku dla agnostycznego
stanowiska Nehru, cechującego się wspaniałą posta
wą moralną, niż dla pewnych odłamów hinduizmu,
dla których stosunek do krów jest ważniejszy od sto
sunku do ludzi z innej kasty. W każdym razie nie
jestem sędzią innych religii, i tak jest lepiej. Czytam
w Biblii, że cała historia skupia się wokół Jezusa
Chrystusa, zgadzam się z tym przekazem i ufam mu.

RED. — Czy, zdaniem Księdza, Karol Barth jest na
dal aktualny?
V. H. — O, jest on zbyt wielki, aby mógł zostać tak
łatwo pogrzebany! Sądzę, że należy on do tej k ate
gorii wielkich teologów chrześcijańskich, do których

Trzej generalni sekretarze ŚRK.
Od prawej — W.A.Visscr’t Hooft,
Filip Potter i Eugcn C.Blake
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nieustannie się powraca; do takich, jak Augustyn,
Pascal czy, w innym sensie, A. Schleiermacher. Wy
daje się zresztą, że w Stanach Zjednoczonych ’sprze
dawana jest znaczna liczba egzemplarzy „Dogmaty
ki” Bartha. Jest to człowiek, który nie stworzył zam
kniętego systemu; o-n zawsze w nowy sposób reago
wał na inowe sprawy.
RED. — Patrząc z innej strony na wspomnianą już
Księdza wypowiedź, proszę powiedzieć, jaki jest Księ
dza stosunek do polityki, do praw człowieka?
V. H. — Polityka w rzeczywistości stanowi jedynie
cząstkę ludzkiego życia, dlatego chciałbym rozszerzyć
pytanie: powinno nas interesować całe życie ludzkie,
a nie tylko jego sfera kościelna; uważam, że Kościół
dotychczas za mało interesował się rozwojem ota
czającej nas kultury. Byliśmy bardzo naiwni, szcze
gólnie w Europie i w Ameryce, usypialiśmy się my
ślą, że żyjemy w cywilizacji chrześcijańskiej. A po
winniśmy byli zauważyć, że głosy wielkich ludzi na
szej cywilizacji nie są głosami chrześcijańskimi. Łat
wo to stwierdzić w Genewie: Rousseau nie był głę
bokim chrześcijaninem, Voltaire także nim nie był;
w środowisku niemieckim również Goethe nie repre
zentował zaangażowanego chrześcijaństwa. W całej
XIX-wiecznej literaturze trudno znaleźć kilku chrze
ścijan. Gdzie więc jest chrześcijaństwo? U Rosjan!
U Dostojewskiego, Pasternaka, Sołżenicyna, Siniawskiego. Proszę zwrócić uwagę na ten niezwykły fakt,
że Dostojewski w swych wielkich powieściach daje
odpowiedź na pytania, które Nietsche postawi do
piero p o n i m!
Nasze chrześcijańskie działanie w świecie nie po
winno poruszać spraw politycznych wyłącznie z ich
politycznego punktu widzenia, powinniśmy w tym
wypadku pamiętać zawsze o tym, że mają one zna
cznie głębsze znaczenie. Kościół chrześcijański zbyt
późno zrozumiał, czym jest narodowy socjalizm, po
nieważ nie zwracał uwagi na pogańską kulturę, w ja
kiej , ten narodowy socjalizm mógł się rozwinąć. Po
winniśmy obecnie znacznie głębiej badać ideologie,
które stoją u podstaw dramatu współczesnego czło
wieka.
RED. — Pracując jako sekretarz generalny starał się
Ksiądz również pracować naukowo i publikować.
V. H. — Tak, było to dla mnie konieczne. Nie można
organizować, administrować, podróżować, nie doko
nując odnowy siebie. Obawiałem się, że bez tego bę
dę się powtarzał, że zawsze dając — nie będę wkrót
ce miał już nic do ofiarowania.
RED. — Powiedział Ksiądz w przedmowie do „L’Eglise face au syneretisme”, że napisał Ksiądz tę książkę,
bo nie znalazł Ksiądz niczego na ten temat.
V. H. — Z Rembrandtem było podobnie. Mówiono mi:
jest ksiądz Holendrem, więc niech ksiądz nam powie,
dlaczego jest on jednym z największych malarzy
na świecie. Zbadałem więc jego życie i stwierdziłem,
że przeżywał okresy wielkich cierpień. W swym ma
larstwie wyraził pewien sposób odczuwania życia
i osobiście pomógł mi zrozumieć Jezusa Chrystusa:
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wyzwolił nas od tego Jezusa triumfującego, cd Jezu
sa barokowego. A ja nie znoszę baroku.
RED. — Nawet w muzyce? Nie lubi Ksiądz Haendla?
Ani Bacha?
V. H. — Nie tak bardzo. O wiele bardziej lubię Mo
zarta.
RED. — Jednym z obowiązków, jakich Ksiądz się pod
jął po przejściu na emeryturę, jest udział w pracach
Grupy Bellerivc. Skąd ten wybór?
V. H. — Z tego samego powodu, który wymieniłem
wyżej. Grupa Bellerivc uważa, że problem rosnącego
potencjału broni nuklearnej jest tak ważny dla ca
łej ludzkości, że nie można pozwolić, aby decydowało
o tym kilku technokratów czy parę innych osób pra
gnących na tym zrobić pieniądze. Powinno się słu
chać wszelkiego rodzaju głosów, szczególnie ludzi
młodych, ponieważ dla nich budujemy ten świat.
Dlatego też natychmiast odpowiedziałem na wysto
sowany do nas apel Sadruddina Agi Khana. Powie
działem mu: nie posiadam wiedzy naukowej, ale mo
gę wnieść swój wkład jako teolog. Nauka nie meże
niczego narzucać światu, ale powinna pomagap lu
dziom żyć.
RED. — Pragnął Ksiądz w pewnej mierze ukazać spo
łeczeństwu aktualność problemu, jakim jest olbrzy
mie nagromadzenie broni nuklearnej.
V. H. — Tak, właśnie tak.
RED. — Dziękuję Księdzu za to spotkanie. Czy pra
gnie Ksiądz coś jeszcze dodać?
V. H. — Tak. Dziękuję wszystkim, którzy przysłali
mi życzenia z okazji 80 rocznicy urodzin. Otrzymałem
wzruszające dowody pamięci.
Tłum. I. N.

OFIARY N A W Y D A W N IC T W O
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblij
ne — zł 300, Halina Stalowa — zł 500, Janusz
Ciechanowicz — zł 100, Aleksandra Peters —
zł 100, Zygmunt Rybak — zł 100, prof. Krzy
sztof Maurin — zł 2000, ks. Franciszek Augustyński — zł 200, Stanisława Grabska — zł
134, Halina Koziełek — zł 100, Teodor Maksy
mowicz — zł 50, Jürgen Reuter — zł 216.
Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dzięku
jemy. Przypominamy, że ofiary na wydawni
ctwo „Jednota” przekazywać można na konto
PKO VIII OM Warszawa, Nr 1586-3854-136,
bądź przesyłać przekazem pieniężnym pod
adresem: Administracja miesięcznika „Jednota”, al. Świerczewskiego 76a, 00-145 Warszawa.

On będzie wielki i będzie
nazwany Synem Najwyż
szego. I da Mu Pan Bóg
tron Jego ojca, Dawida.
I będzie królował nad do
mem Jakuba na wieki, a
Jego królestwu nie będzie
końca (Łuk. 1:32—33).

Drogim Czytelnikom
najlepsze życzenia
głębokiej radości
ze spełnienia Bożej obietnicy
i przyjścia na ziemię
naszego Pono, Jezusa Chrystusa,
a w tych niespokojnych czasach
ufności w niezmienną Bożq łaskę
i opiekę oraz wiary w miłość
i mądrość Boga
składa

Redakcja

INGEBORGA NIEWIECZERZAŁ

Jubileusz ruchu Szkół Niedzielnych
W bieżącym roku mija 200 rocznica powstania tzw.
ruchu Szkół Niedzielnych. Zrodził się on w Anglii
w końcu XVIII stulecia i odegrał ogromną rolę w dzie
dzinie chrześcijańskiego wychowania dzieci, obejmując
z czasem swymi ideami i działalnością Kościoły pro
testanckie na całym świecie.
Przypomnijmy pokrótce sytuację, w jakiej narodził
się ten ruch oraz jego pierwotne cele i zadania.
Jest rok 1780. Rewolucja przemysłowa w Anglii , po
woduje, że tysiące ludzi przenoszą się ze wsi do miast,
znajdując zatrudnienie w coraz liczniej rozw ijają
cych się fabrykach. Jednakże nędzne wynagrodzenie,
jakie otrzym ują robotnicy za ciężką, wielogodzinną
pracę nie wystarcza na skromne nawet utrzymanie
rodziny. Dzieci muszą więc już od najmłodszych lat
zarabiać również na kaw ałek chleba. Dzieciństwo
upływa im na pracy ponad siły, w szkodliwych dla
zdrowia warunkach, w krzywdzie i poniżeniu. Bie
dacy, zarówno dorośli jak i dzieci, pozbawieni są
wszelkiej edukacji, niewielu tylko robotników potrafi
czytać i pisać. W dniu wolnym od pracy, w niedzielę,

dziewczęta i chłopcy głodni, obdarci, chorowici i poz
bawieni opieki wałęsają się po ulicach, biją się, hała
sują, zaczepiają przechodniów i wyrządzają często
publiczne szkody. Zaniedbanie moralne i nędzna egzy
stencja prowadzą niektórych do przestępstw, a nawet
zbrodni, za które muszą ponosić surowe kary.
Znalazł się jednak w owych czasach czlo\Viek wiel
kiego serca i umysłu, który, głęboko poruszony tą,
wydawałoby się, beznadziejną sytuacją dzieci, zaanga
żował wszystkie swe siły i środki finansowe, aby choć
w pewnym stopniu poprawić los najmłodszych i n aj
biedniejszych członków społeczeństwa.
Był to Robert Raikes (1736—1811), właściciel i w yda
wca dobrze prosperującej gazety ukazującej się w
Gloucester. Zmianę istniejącej sytuacji upatryw ał on
w stworzeniu dzieciom możliwości rozwoju moralnego
i umysłowego. Dzięki poparciu kół arystokratycznych,
do których miał dostęp przez swoje stosunki rodzinne
i zawodowe, z pomocą przyjaciół i oddanych-tej spra
wie nauczycieli, szczególnie kobiet, Raikes zaczął or
ganizować nauczanie początkowe dla dzieci w dniu
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wolnym od p racy, a więc w niedzielę. Uczono tam
czytania, pisania i katechizmu, uczęszczano wspólnie
do kościoła, zapoznawano z Biblią, wdrażano podsta
wowe zasady higieny. Nauczyciele starali się zaszcze
piać dzieciom najważniejsze zasady moralne, kładąc
duży nacisk na budzenie w nich ambicji i godności
osobistej.
W celu zdobycia odpowiednich środków na poparcie
tej akcji Raikes szeroko informował o niej społeczeń
stwo za pośrednictwem artykułów, które publikował
na łamach swego dziennika. Jego głębokie zaangażo
wanie zaczęło przynosić wkrótce istotne efekty w pos
taci odpowiedniego wyposażenia dla szkół niedziel
nych, ich szybkiego rozwoju na terenie całego kraju
i zyskania dla nich wielu ofiarnych pracowników.
Przystępując do organizowania szkół niedzielnych Ro
bert Raikes opierał się na istniejących już tego ro
dzaju inicjatywach, bowiem w owym czasie w całej
Anglii działało około 30 szkół niedzielnych. Wszakże
ogromna zasługa Roberta Raikesa polegała na tym,
że w danej chwili potrafił odpowiedzieć na potrzeby
czasu, przekształcając sporadyczne lokalne inicjatywy
w ruch o wielkim znaczeniu nie tylko dla współczes
nych, ale i dla przyszłych pokoleń. Choć w zamyśle
Raikesa rola, jaką miały spełniać sżkoły niedzielne
różniła się od znanych nam zadań współczesnych
szkół niedzielnych, to nie można zaprzeczyć, że dzia
łania jego wypływały z inspiracji ducha chrześcijań
skiego. Był on pierwszym człowiekiem, który zwrócił
uwagę społeczeństwa na ciężką sytuację dzieci, pozba
wionych troski i opieki, i całe swe życie poświęcił
idei niesienia im pomocy, przez zakrojoną na szeroką
skalę akcję oświatowo-wychowawczą.
Wspominając dzisiaj postać i dzieło Roberta Raikesa
musimy postawić pytanie, jakie są potrzeby dzieci
naszych czasów i w jaki sposób my, zarówno jako
Kościół Chrystusowy, jak i pojedynczy ludzie, słudzy
Jezusa, możemy na nie odpowiedzieć.
Liczne akcje, ankiety i wywiady przeprowadzone
z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka 1979 poz
woliły zbadać i ocenić współczesną sytuację dzieci na
naszym globie i zwróciły uwagę społeczeństwa na ich
potrzeby, prawa i przywileje.
Na ich podstawie ujawniono ogromne różnice w poło
żeniu dzieci w zależności od kraju, w którym żyją.
Na niektórych obszarach ziemi tysiące dzieci codzien
nie giną z głodu, a miliony muszą pracować na włas
ne utrzymanie; na innych dzieci żyją w dobrobycie,

ale pozbawione są serdecznj troski i uwagi rodziców.
Nasz kraj jest w stanie zaspokoić podstawowe potrzeby
dziecka w dziedzinie materialnej, ale są jeszcze śro
dowiska marginsu społecznego, gdzie pieniądze przez
naczone na utrzymanie rodziny trwonione są na inne
sprawy, najczęściej na alkohol. Dzieci z takich rodzin
również chodzą często głodne, źle ubrane, nieregular
nie uczęszczają do szkoły, żyją w strachu i poniżeniu.
Czy nie należy im się nasza uwaga i pomoc?
Różne zjawiska społeczne, gospodarcze i obyczajowe
sprawiły, że w Polsce wiele jest także dzieci z mał
żeństw rozbitych. Ciężkie przeżycia rodzinne, rozdar
cie wewnętrzne, brak poczucia bezpieczeństwa i mi
łości obojga rodziców powodują u nich często zmia
ny w psychice i trudności w kontaktach z otoczeniem.
Jeśli spotykamy się z nimi w naszej pracy zawodowej
czy w życiu towarzyskim okażmy im cierpliwość i zro
zumienie dla ich nie zawsze sympatycznych reakcji,
otwórzmy dla nich serca i wyciągnijmy dłonie.
Wszakże jako członkowie Kościoła chrześcijańskiego
jesteśmy również świadomi potrzeb ludzi, również
tych, którzy znajdują się dopiero u początku swej dro
gi życiowej, w zakresie rozwoju duchowego. A płasz
czyzną, na której mogą one i powinny być zaspoko
jone jest Kościół Chrystusowy, społeczność ludzi wie
rzących, w której dzieci od zarania życia winny uczyć
się miłości do Boga i ludzi.
W jakiej mierze nasze dzieci rzeczywiście uczestniczą
w życiu Kościoła? Czy wraz z rodzicami biorą udział
w nabożeństwach, we wspólnych domowych modli
twach i czytaniu Pisma św.? Czy mają okazję wraz ze
starszymi przeżywać swą wiarę w Jezusa Chrystusa,
swą wielką ufność i miłość do Niego?
Czy my, dorośli, naprawdę poważnie ustosunkowu
jemy się do słów Jezusa: „Pozwólcie dzieciom przy
chodzić do mnie, i nie zabraniajcie im, albowiem ta
kich jest Królestwo Boże” (Mk. 10:14). Jednym z waż
nych zadań w naszych czasach jest zaspokojenie po
czucia przynależności do kochającej, dodającej odwagi
i wspierającej wspólnoty.
W XVIII wieku dzieci potrzebowały opieki i zrozu
mienia, które Raikes usiłował im zapewnić, w sposób
właściwy dla swoich czasów; wspominając dzisiaj jego
postać, starajmy się na nowo spojrzeć na dzieci i zro
zumieć ich współczesne potrzeby; zastanówmy się
też, jakimi metodami możemy posłużyć się w naszych
czasach i jak rozwijać je dla dobra dzieci z pomocą
Bożej łaski i Bożej mocy.

Uprzejmie przypominamy naszym Czytelnikom
o odnowieniu prenumeraty „Jednoty"
na rok 1981
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Tydzień ewangelizacyjny w Dzięgielowie
Od 29 czerwca do 6 lipca br. pod hasłem „Bóg chce,
aby \vszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do po
znania praw dy” odbywał się w Dzięgielowie 31 Ty
dzień Ewangelizacyjny. W pracach Tygodnia wzięła
udział 16-osobowa grupa młodzieży ewangelicko-re
formowanej z Katowic, Warszawy, Zelowa i Jastrzę
bia Zdroju. Gościem Tygodnia był też ks. bp Zdzi
sław Tranda, przyjęty bardzo życzliwie przez m iej
scowe duchowieństwo.
Położony na Śląsku Cieszyńskim Dzięgielów, siedzi
ba Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer”, dzięki coro
cznym ewangelizacjom stał się głównym ośrodkiem
misji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.
Tutaj też w ciągu ostatnich kilkunastu lat rozwinął
się tzw. ruch przebudzeniowy, w którym działa mło
dzież ewangelicka ze Śląska, staw iąjąca sobie za cel
prowadzenie ewangelizacji i misji w swoich środo
wiskach. Różni ludzie mają różne poglądy na temat
tego ruchu, jednakże popularność „Dzięgielowa” wśród
młodzieży luterańskiej jest dość duża. W roku bie
żącym Diakonat „Eben-Ezer” gościł około 400 ucze
stników Tygodnia Ewangelizacyjnego, wśród których
liczną grupę stanowili członkowie innych wyznań,
zwłaszcza katolickiego i tzw. Kościołów wolnych. Słu
chaczami ewangelizacji byli też mieszkańcy Dzięgie
lowa i okolicy oraz przybysze z niedalekiego Śląska
Zaolziańskiego. Dzięki temu każdego dnia wszystkie
audytoria zapełniły się do ostatniego miejsca.
Chciałbym w tym miejscu skierować serdeczne po
dziękowanie do sióstr diakonis, które sprostały tru d 
nemu zadaniu wyżywienia wszystkich uczestników
Tygodnia, oraz do mieszkańców Dzięgielowa za udo
stępnienie swoich domów i serdeczne przyjęcie przy
byłych.

CZYM JEST
TYDZIEŃ EWANGELIZACYJNY
Każdy z ośmiu dni naszego pobytu w Dzięgielowie
wypełniony był rozmaitymi zajęciami. Jedne z nich
interesowały uczestników bardziej, inne mniej, wszy
stkie jednak służyły temu celowi — w s k a z a n i u
młodemu
chrześcijaninowi
drogi,
po
której Bóg chce prowadzić go ku sobie i p r z y g ot . o w a n i u g o do służby Bogu i bliźnim. Kazania
i wykłady przyciągały słuchaczy jak magnes. Szcze
gólnym powodzeniem cieszyły się ewangelizacje dla
młodzieży, odbywające się w ogromnym płóciennym
namiocie i połączone z nauką młodzieżowych pieśni
religijnych. Z braku miejsc zamieniono na audytoria
garaże i magazyny, a naw et betonowe place wokół
dzięgiclowskiej kaplicy.
Chciałbym nieco szerzej omówić dwa podstawowe
problemy poruszane podczas zajęć Tygodnia Ew an
gelizacyjnego.

1. Jezus jest drogą, prawdą i życiem, nikt nie przy
chodzi do Ojca inaczej niż przez niego (Jan 14:6)
Przed wieloma laty w Anglii żyło dwóch przyjaciół,
studentów: przyrodnik i prawnik. Pierwszy z nich
lubił śpiewać, tańczyć i chciał przejść przez studia
„poślizgiem”. Drugi bardzo poważnie podchodził do
studiowanego zawodu i dużo czasu poświęcał nauce.
Obydwaj skończyli studia i ich drogi rozeszły się
w różne strony. Biolog jednakże nic sprostał w ym a
ganiom życia. Wpadł w tarapaty finansowe i dla zdo
bycia pieniędzy okradł pewną wdowę. Sprawa tra 
fiła do sądu, a prowadzący ją sędzia okazał się daw-
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Grupa młodzieży z ks. bp. Z. Trandą w Dzięgielowie

rozczarowaniom. Natomiast w dzięgielowskiej ew an
gelizacji „lwia część” poświęcona była dalszej dro
dze dziecka Bożego i w zrastaniu w Chrystusie.
Jezus wszystko wykonał na krzyżu, abyśmy mogli
zostać w Niego wszczepieni i wydawać owoc (Jan
15:5). Jeżeli w Nim nie trwamy, to krzyżujemy Go
po raz drugi. Bóg jednak chce nas prowadzić przez
życie swoją mocą krok po kroku. Łatwiej będzie
trwać w Jezusie chrześcijaninowi, który pamięta
0 kilku prawdach:

nym kolegą oskarżonego ze studiów. Ale wbrew ocze
kiwaniom przyjaciel wydał wyrok skazujący go na
zapłacenie grzyw,ny lub zamknięcie w więzieniu.
Przed odprowadzeniem skazanego do aresztu sędzia
spytał jeszcze: „ — Czy wierzysz, że jestem twoim
przyjacielem ?” „ — Ładna mi przyjaźń” — odbur
knął biolog. „ — Zasłużyłeś ma k arę” — odparł sę
dzia. ,,Gdybym cię uniewinnił, popełniłbym niespra
wiedliwość. Nie mogę pozwolić na krzywdzenie wdo
wy, ale chcę mieć w tobie przyjaciela. Nie mówię
tego gołosłownie” — to powiedziawszy wyciągnął
z portfela czek n a żądaną sumę i wręczył go oskar
żonemu. W ten sposób nasz bohater został zwolniony
i zrozumiał sens prawdziwej przyjaźni.
Ta historia, opowiedziana przez jednego z młodych
ewangelistów, oddaje właściwie cały sens biblijnego
posłannictwa. Bóg nie przymruży oka n a nasze grze
chy i nie będzie tolerował postawy„jakoś tam będzie”,
gdyż inaczej przeczyłby samemu sobie. Nie chciał je
dnak śmierci grzeszników, dlatego sam siebie ofiaro
wał i poniósł karę za nasze grzechy.
Przez swą śmierć krzyżową Jezus zburzył m ur dzie
lący człowieka od Boga, mur, którego ludzie nie zdo
łali pokonać ani przez dobre uczynki, ani przez w y
konywanie przepisów religijnych, ani żadnym innym
sposobem. Nawet nie w iara zbawi człowieka, nawet
nie Pismo święte (Jan 5:39), lecz jedynie Jezus Chry
stus. I On chce, abyśmy odłożyli to, czym mamy za
jęte ręce, i wzięli od Niego dar łaski. Pierwszy krok
— to pokochać Jezusa, uwierzyć, że może zbawić,
a On poprowadzi nas przez życie i da największą
radość. Nie m a innej drogi ani innych drzwi. Trzeba
spojrzeć nie n a to, co robiliśmy dotąd dla Jezusa, ale
na to, co Jezus zrobił dla nas.

2. Przyjąłeś dar łaski i co dalej?
Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez
ewangelistów z Kościołów wolnych jest położenie n a 
cisku wyłącznie na przyjęcie Jezusa w iarą i na nowe
narodzenie. Brak natom iast odpowiedzi n a wiele py
tań dotyczących życia chrześcijańskiego, przez co n a
strój euforii, w jakim znajduje się „świeży” chrześ
cijanin, mija po kilku tygodniach, ustępując miejsca
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— że z a w s z e m o ż e c a ł k o w i c i e p o l e g a ć
n a B o g u . On wie najlepiej, co jest dla nas dobre
1 wypełnianie Jego woli zawsze będzie miało pozy
tywny skutek, choć często nie jest on w pierwszej
chwili widoczny. Można do Niego przyjść ze wszy
stkimi problemami i troskami, a On pomoże je ro
związać. Można w modlitwach prosić też o owoce
Ducha: wiarę, miłość, pokorę, mądrość (Gal. 5:22),
których własnymi siłami osiągnąć nie sposób,
— że j e ś l i j e s t p o s ł u s z n y B o g u i w y 
d a j e owoce, mo ż e być w ż y c i u p e w i e n :
zbawienia (Jan 5:24, I Jn. 5:11—13), wysłuchania mo
dlitw (I Jn. 5:14—15), ptzebaczenia grzechów (I Jn.

1:9), przewodnictwa Bożego w życiu (Przyp. 3:5—6),
zwycięstwa w walce ze złem (I Kor. 10:13).
Bóg da zwycięstwo, jeżeli naprawdę będziemy chcieli
wypełniać Jego wolę i nie chodzić z grzechem na
kompromis;
— że p o w i n i e n z a a k c e p t o w a ć s a m e g o
s i e b i e . Jezus powiedział, że mamy miłować bli
źnich nie „zam iast” siebie, ale jak siebie. Brak samo
akceptacji prowadzi do brąku akceptacji innych, do
wymuszonej miłości, która staje się przykrym obo
wiązkiem. Własnych wad wówczas nie zwalczamy,
ale usprawiedliwiamy je szukaniem błędów innych
ludzi. Wyrzec się samych siebie możemy tylko wtedy,
kiedy samych siebie posiadamy, i wtedy możemy
bezinteresownie zwrócić się ku innym. Chrześcijanin
'powinien przyjąć siebie takim, jakim jest i walczyć
ze swoimi wadami, a Bóg mu w tym dopomoże;
— ż e j e s t s z a f a r z e m B o ż y c h d ó b r . Pan
obdarzył każdego z nas pewnymi zdolnościami, do
bram i m aterialnym i, dobrami duchowymi i czasem.
Szafarz to nie właściciel, ale dysponent cudzej w ła
sności. Sami z niej korzystamy i dajemy innym. Bóg
chce, abyśmy nie zmarnowali tego, co od Niego po
chodzi, aby nasze otoczenie mogło także dużo z Jego
dóbr skorzystać. Pewną część powinniśmy także po
święcić Jem u (Przyp. 3:9—10). Jeżeli nie dostrzega
my tego, co otrzymaliśmy, to zakopujemy talent
w ziemi. A w arto procentować, aby Bóg był uw iel
biony (Jan 15:2). Bogu szczególnie zależy, abyśmy
dawali innym dobra duchowe i pomagali znaleźć
drogę do Niego. Dobre szafarstwo daje błogosławień
stwo m aterialne, duchowy wzrost i zadowolenie z ży
cia;

— że w o l ą B o g a j e s t , a b y ś m y p r a c o w a 
l i n a d s o b ą i s w o i m ż y c i e m (IPtr. 1:15—16)
Pan chce, abyśmy oddawali Mu swą wolę, pytali Go,
jak postępować w różnych sytuacjach, uczyli się re
zygnować z własnych celów. Chrześcijaństwo jest
wybieraniem pomiędzy dobrym, lepszym i najlep
szym. Jeśli poznamy wolę Boga, poddanie się jej bę
dzie radością. On zsyła rozmaite doświadczenia, sta
wia nas w trudnych sytuacjach, abyśmy nauczyli się
z nich wychodzić. Pamiętajmy, że Jezus kocha grze
sznika, ale grzechu nienawidzi;
— że n i e j e s t w s t a n i e b y ć d o s k o n a ł y m .
Nieuświadomienie sobie tego faktu przez wielu mło
dych chrześcijan bardzo szybko prowadzi do rozcza
rowań. Grzeszna natura pozostaje w człowieku nie
jako wbrew jego woli. Nawet apostoł Paweł powie
dział: „Nie czynię dobrego, które chcę, ale zło, któ
rego nie chcę” (Rzym. 7:14—25). Pamiętajmy jednak,
że grzeszna natura może nie być przeszkodą na dro
dze człowieka do Boga, gdyż przez moc Ducha Świę
tego można pokonać wiele grzechów;
— że n a w e t j e ś l i z e j d z i e m y z B o ż e j
drogi, m o ż e m y z a w s z e na ni ą w r ó c i ć .
Przypomnijmy sobie, jak ojciec przyjął syna marno
trawnego wracającego do domu. Tak serdecznie
i z miłością Bóg i nas przyjmie, jeśi wyznamy swo
je grzechy i wyrzeczemy się ich (Przyp. 28:13).
WRAŻENIA I OPINIE
Niemal wszystkie wolne chwile wypełniały młodzie
ży dyskusje nad usłyszanymi słowami. Wielu słucha
czy dzieliło się wrażeniami, mówiło o tym, co im
najbardziej trafiło do serca i jakie zasady chcą wy
korzystać w życiu. Niektórzy nawet twierdzili, że
Tydzień Ewangelizacyjny zmienił wszystkie przeko
nania i zasady, w jakich się wychowali. Były jednak
też opinie negatywne. Jeden z uczestników Tygodnia
stwierdził, że cała ewangelizacja dzięgielowska jest
tylko wyrazem fanatyzmu religijnego jej organiza
torów. Tę wypowiedź można różnie zinterpretować,
zależnie od rozumienia terminu „fanatyzm”. W moim
odczuciu trudno jednak nazwać fanatykami ludzi,
którzy nie tylko wołają do wszystkich wokół: „Na
wróćcie się!”, ale dają wiele wskazówek, jak w życiu
codziennym wypełniać wolę Bożą. Nie sądzę, aby
uczestnik Tygodnia Ewangelizacyjnego, który nie na
stawił się do niego na „nie”, wyjechał z Dzięgielowa
taki sam, jaki przyjechał, nie wynosząc żadnych no
wych wartości.
Starsze pokolenie w Kościele Ewangelicko-Augsbur
skim zarzuca ruchowi dzięgielowskiemu jego niekonfesyjny charakter. Czytałem nawet kiedyś arty
kuł, w którym ruch przebudzeniowy został potrak
towany jako „nieposłuszne dziecko” Kościoła, które
nie trzyma się ściśle ksiąg symbolicznych Kościoła
luterańskiego, przez co powstało w nim wiele wy
paczeń*). Wydaje mi się jednak, że opisane tam wa
dy Tygodnia Ewangelizacyjnego zostały przesadnie
podkreślone. W bieżącym zaś roku, ważnym przecież
dla Kościoła luterańskiego, jubileusz Konfesji Au
gsburskiej został należycie uczczony. Z ust jednego
z księży usłyszeliśmy nawet radę, która dla ewan

gelika reformowanego jest nie do przyjęcia, miano
wicie, aby położyć Konfesję Augsburską cbok Biblii
i tak samo ją czytać i traktować. Nie wyobrażamy
sobie, abyśmy mogli jednakowo traktować Pismo
święte i Konfesję helwecką, czy Katechizm heidelberski.
Wielu uczestników Tygodnia było zaskoczonych zwy
czajem składania osobistych świadectw przez ewan
gelistów oraz indywidualnych głośnych modlitw.
Kiedyś, przechodząc obok grupy dziewcząt, usłysza
łem zdanie: „Popatrz, ile myśmy się już dziś namodliły”. Być może ten właśnie zwyczaj był traktowany
przez niektórych jako wyraz fanatyzmu. Było też
jednak wiele pozytywnych opinii. Ich autorzy twier
dzili, że w Dzięgielowie można też nauczyć się głośnej
modlitwy, a ta umiejętność przyda się później w ży
ciu i w służbie.
Z PERSPEKTYWY

CZASU

Jednym z częstych problemów występujących w dys
kusjach było pytanie, jak można sprawdzić to, czego
w Dzięgielowie się uczymy. Wówczas odpowiedź mogła
być tylko jedna — pozostawać w bliskim kontakcie
z Bogiem i wierzyć, że Jego obietnice się spełnią.
Jednakże po upływie pewnego czasu od zakończenia
ewangelizacji zaczyna się odczuwać przewodnictwo
Boże. Wielu byłych uczestników Tygodnia po pewnym
czasie stwierdzało, że odkąd stosują maksymy dzięgielowskie — które przecież nie są niczym innym, jak
tylko zasadami biblijnymi — radośniejsze jest ich
życie i łatwiej wypełniać im wolę Boga.
W naszym Kościele wiele się ostatnio dyskutuje nad
koniecznością prowadzenia ewangelizacji. Myślę, że
możemy wiele zaczerpnąć z bogatej skarbnicy doś
wiadczeń Dzięgielowa. Nie powinniśmy zmarnować
tej szansy w dzisiejszych czasach. Tylko Kościół świa
dczący może się ostać. Jednakże warunkiem udanej
ewangelizacji jest osobiste zaangażowanie. Świade
ctwo mdłe, bez radości, mówione półgłosem czy pos
tawa „muszę świadczyć, bo mi kazano, ale nie
wierzę w skutki”, nie dadzą dobrego rezultatu, lecz
spowodują zniechęcenie słuchaczy. Uczymy się od
braci czeskich i ewangelików ze Śląska, jak służyć
świadectwem wiary. Pamiętamy, że Jezus od nas tego
oczekuje i chce dopomóc swoją mocą.
Będziesz miłował Boga całym sercem swoim,
a bliźniego swego tak jak siebie samego.
Miłuj Boga całym sercem swym,
ze wszystkich sil i z głębi duszy swojej.
Bóg chce twoim życiem żyć,
On chce miłość swoją wielką dać.
Czyż trudno wziąć? Pamiętaj, Bóg miłością jest!
(jedna z p ieśn i ew a n g eliza cy jn y ch ) 1*

1) Ks. dr A lfred Jagu ck i: „O k o n fesy jn y ch arak ter i k ie 
ru n ek
ruchu
e w a n g e liz a c y jn o -m isy jn e g o ” .
K alendarz
E w an gelick i 1973
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ANDRZEJ KEMPFI

O f korzyści z czytania Ksiqg Świętych
Przyczynek do wiedzy o wydawnictwie Biblii Brzeskiej
Pojźrzymy do zacnych Akademij,1) do zacnych szkól;
w czym młodość krześcijańskich dziatek zaprawowana
bywa, w jakich piśmiech ćwiczenie ich bywa. Rychlej
w ręku ujźrzysz u młodzieńca krześcijańskiego Owidyjusza „O nauce miłości'*, Terencyjusza, Marcyjalisa,
Katulusa, Lucyjana, Apulejusza2) i ine (...). Czynią
nam zaprawdę sromotę Zydowie i Turcy, którzy wnet
za młodu dziatek swych w żadne ine pisma nie iuprawują jeno w ony, które sobie oni wedle podania
przodków swych3), a wedle mnimania swego za święte
a zbawienne być rozumieją .
Takie wymowne zdania wyjdą nam naprzeciw, gdy
wczytamy się w noty poprzedzające właściwy tekst
przekładu Pisma św. w tzw. wersji radziwiłłowskiej
względnie brzeskiej z roku 1563, a które uszły uwadze
autorów traktujących o staropolskich bibliach ew an
gelickich. Ba, wczytując się w te, literacką własno
ścią zespołu brzeskich tłumaczy będące, noty wstępne,
natrafim y na obszerne expose o pożytku z lektury
Pism a św. płynącym. Gwoli przejrzystości owo ex
pose pozwalam sobie ująć w punkty:

1. Abowiem onyć (scil. Księgi Święte) są samy nawyższe dobro, nad które nic kosztowniejszego tu na
wszytkim świecie między sobą nie mamy, gdyż
ony są jako klucz, który nam otwarza4) Królestwo
Boże, abychmy tam wszedszy poznać mogli, któ
rego Boga chwalić nam potrzeba, a dokąd On też
nas wzywać i powoływać raczy.
2. Są nam też prawie prostą a pewną drogą, która
nas niepochybnie prowadzi, żebychmy tułając się
nie błądzili, ani byli spracowani po wszytek czas
żywota naszego.
3. Są nam też pewnym a nieomylnym prawidłem,
pokazując nam różnicę między złym i dobrym,
a ukazując nam prawdziwą chwałę Bożą, iżbychmy
się głupie5) nie unosili, będąc tymi rzeczami, które
się nam z wierzchu piękne zdadzą, uwiedzeni. Ani
żebychmy tych rzeczy za święte mieli, które Pan
Bóg jako złościwe a potępione wzgardzą i odrzuca.
4. Światłem nam są, świecą, jasną pochodnią w pośrzód wszech ciemności świata tego nas oświecają,
iżbychmy się, jakoby oczu nie mając, na onych
zawodach wielkich, których jest zewsząd dosyć
około nas, nie potknęli, ani się za każdym naszym
pokroczeniem6) na nich powalili.
5. Są szkolą i ćwiczeniem wszytkiej mądrości, która
zacnie przewyższa każdy dowcip7) rozumu ludz
kiego, tak iż jest w wielki podziw i u aniołów
świętych. Zwierzciadlem są, w którym oblicze
Boże oględujemy i widziemy, abychmy ku Jego
chwale byli przekształtowani.
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6. Są nam też jako prawe królewskie sceptrum,89) któ
rym nas Pan jako poddane swe rządzić i sprawov:ać raczy.
7. Są w ręce Pańskiej jako laska, przez którą nam

znać dawa, że On jest przenalepszym i najpilniej
szym pastyrzem naszym.
8. Są nam jako mocny przywilej a prawie jako list
żelazny na one przymierze, które z nami Pan
dobrowolnie uczynić raczył z szczyrej swej dobro
tliwości dawszy je nam na się jako cyrograf, iż
już z nami wieczną związką zlączon jest.
V Świadectwem

są świętych Jego dobrodziejstw
przeciwko nam, przez które otrzymawamy uspoko
jenie sumienia, i mamy pewną wiadomość, w czym
jest położone zbawienie nasze, i wszystko, co ku
żywotowi wiecznemu należy.

10. Pokarmem są duszom naszym, którym tylko sa
mym bywają wychowane ku zdrowiu wiecznemu:
Owa10*12) krótko powiadając, tyć pisma samy to spra
wują, iż my jestechmy różni od poganów, gdyż
takie święte nauki mamy, które są pewne, na
wszem nieomylną prawdą Bożą podparte
Tyle o dziesięciopunktowej pochwale pożytków z lek
tury Pisma św, pochwale, która po upływie pięciu
wieków od wyjścia na światło dzienne nic nie u tra
ciła z siły swego wyrazu.
Przechodzimy do innych miejsc w wypowiedziach
brzeskich tłumaczy, miejsc również, jakże niesłusznie,
ignorowanych dotąd przez historyków dziejów polskie
go ewangelizmu. I tak wśród skierowanych pod adre
sem odbiorców brzeskiego przekładu Pisma św. napo
mnień jest i takie, w którym autor przestrzegł przed
ekstremizmem w podejściu do pogańskiej, greckiej
i rzymskiej, literatury. Pisze naprzód tak:

i) W szystk ie cy to w a n e starop olsk ie tek sty podaję w tra n s
k ryp cji. W pracy k orzystałem z egzem plarza B ib lii B rze
sk iej zn ajd u jącego się w zbiorach B ib lio tek i N arodow ej
w W arszaw ie.
*) O w idiusz, T eren cju sz, M arcjalis, K atullu s, L ukian z Sam osaty, A p u leju sz — w y b itn i an tyczn i poeci i prozaicy,
autorzy ero ty k ó w , traged yj, ep igram atów , u tw orów sa ty 
ryczn ych i rom ansów .
*) w ed le ... sw ych : w ed le trad ycji p rzejętej po sw y ch
przodkach
4) otw arza: otw iera
•') głupie: głu p io
6) pokroczeniem : stąp n ięciem
7) dow cip: p om ysłow ość, in te lig en cję
s) praw e ... sceptrum : istn e k rólew sk ie berło
9) w ieczn ą zw iązką: w ieczn ym w iązadłem , spójnią
10) owa: otóż, tak ted y
n) m ożność Boża: m oc Boża
12) m oc: siłę

... Ja tu koniecznie nie zabraniam nikomu, aby się
ćwiczyć nie miał w naukach od ludzi onych zacnych
tu pozostawionych, widząc dobrze, iż pisma niektó
rych, chociaż sami / pogany byli, wszakoż przedsię
możność Boża11) w onych mężach moc12) swą okazowala, jako ten wszechmocny Pan w tym nazacniej<ęzym stworzeniu swoim, w człowieku, zawżdy obraz
Bóstwa swego ukazać raczył... .
I dalej myśl swą kontynuuje w sposób następujący:
... że choć (scil. poganie) Jego (scil. Boga) jakom już
rzekł znajomości nie mieli, a wżdy przedsię pisząc
0 rzeczach przyrodzonych rozumy swymi prawie doty
kali nieba, i tego Pana Wszechmocnego, którego nie
znali, prawie jaśnie w piśmiech swych okazowali.
Jako Plato, Arystoteles, Seneka, Cycero i innych wiele
(...) tychci ' autorów żaden, kto rozum ma, słusznie
poganie nie może, aby w piśmiech ich ludzie krześcijańscy obierać się13) nie mieli. Gdyż i osobliwe obo
strzenie rozumu i wielki pożytek z nich brać mogą,
1 jako poczciwie tu na świecie żyć mają.
Atoli to dystansowanie się od ekstremizmu w podej
ściu do mądrości pogan nie zmienia faktu, że „zac
ności pisma Bożego” przyznany zostaje absolutny pry
mat. Brzescy tłumacze raz po raz powtarzają, że
mądrość Bożą przekładać się winno nad mądrość
ludzką. W jednym miejscu mamy taką tyradę:
Nie bez przyczyny w tych piśmiech świętych Pan
Bóg sam (...) na nas wołać raczy, pobudzając nas pra
wie rozkazaniem swym świętym, abychmy Zakony Je
go, prawa Jego ustawicznie przed naszymi oczyma
mieli. A w żadnych inych piśmiech się więcej nie
obierali, jedno w tych,14) które sam Pan Bóg prawie
palcem swym napisawszy podać je nam raczył, a Duch
święty przez usta proroków i Apostołów świętych sam
je obwołać i opowiedzieć raczył.

Gdzie indziej zaś czytamy:
A daj to, Panie Boże, abychmy my, odłożywszy na
stronę filozofią świata tego, wnet za młodu wprawowali się w filozofią a w onę wieczną mądrość Syna
Bożego, która oto w tych tu świętych księgach dosyć
dostatecznie nam jest podana, a oprócz15) której każdy
głupim i szalonym być musi według świadectwa Pa
wła Apostoła świętego, który mądrość świata tego
szaleństwem nazywa u Boga. Zaprawdećby nam miały
zabrzmieć w uszach naszych słowa ony Boże, które
sam Boskimi usty swoimi do nas mówi: ,,Niechaj nie
odchodzą Księgi Zakonu tego od ust twoich, ale w
nich będziesz rozmyślał we dnie i w nocy
„Nie
uchylajże się od słów Zakonu tego, ani na prawo, ani
na lewo, abyś zrozumiał wszystko co czynisz ”.
Twórcy w radziwilłowskim Brześciu wydanej Biblii,
byli jak debrze wiemy, żarliwymi szermierzami Re
formacji i ewangelicyzmu; .dlatego niech nikogo nie
zdziwią występujące w notach polemiczne akcenty
antykatolickie, jakkolwiek stosunkowo nieliczne.
To jest — czytamy w jednym miejscu — jawny a jas
ny znak serca niewdzięcznego zatulać uszy16) swe gdy
Pan Bóg do nas mówi i odbiegać precz od Niego gdy
nas do siebie wzywa. A ktemu gdy jeszcze miejsca
tej nauce świętej ku słyszeniu nie dawamy, w której
się nam jawnie ku zbawieniu naszemu oznajmić ra
czył. W innym miejscu autorzy jakże wyraźnie ujawnili
swą reformacyjną postawę, gdy zgromili „niepobożną
śmiałość ludzi onych, którzy ten dar Boży wydzierają

ludowi Bożemu zakazując i zapowiadając im czytania
pism świętych (...): jakoby więc Pan Bóg jaśnie tego
znać nie dał, żeć On chce, aby to wszystkim, co ich
jest na świecie, narodom i . każdym językiem było
podano.
Ponadto jest jeszcze jedna, również przez dotychcza
sowych badaczy nie zauważona antykatolicka inwe
ktywa. Pojawiła się ona w kontekście dość osobliwym,
bo we wplecionym w noty odnośniku do wyprzedza
jących brzeskie tłumaczenie przekładów Pisma św.
na polski, niepełnych przekładów katolickich, znanych \
jako Biblie Leopolity i Scharffenbergera:
I chociaż już są pierwej Księgi Biblijej po Polsku
przełożone i na jaśnią podane, których ktożkolwiek
jest autorem i powodem a wykładaczem, tedy, ile jest
rzecz przystojna, zjednał sobie u każdego chwałę i sła
wną pamięć, iż wedle biegłości i dowcipu swego, ale
snadź więcej z daru od Boga wziętego, podał ty pis
ma narodowi swemu przełożywszy je przyrodzonym
językiem ku ciytaniu, chcąc je tym sposobem przy
wieść ku temu, żeby się wżdy tym pilniej wywiadowali wolej Bożej, którą s t a n o w i ę d u c h o w n i ,
nie wiem jeśli zdradą czyli nieumiejętnością, t ł u 
mi l i , a t y l k o n ę d z n y l u d a n i e u m i e j ę 
tne p r o s t a c z k i k l a m l i w emi p l o t k a m i
t u c z y l i aż do t e g o cz as u.
W pracy brzeskich tłuumaczy widzi się szukanie włas
nych dróg w dążeniu do odtworzenia brzmienia tekstu
ksiąg biblijnych poprzez krytyczny wybór wersji bądź
interpretacji. Godzi się przy tym przypomnieć, że w
trudzie tym złączyli się przedstawiciele nauki, mistrzo
wie słowa i teologowie. Oparta na najlepszych wzo
rach zagranicznych, a zwłaszcza francuskich, okazała
się Biblia Brzeska pierwszym pełnym przekładem
polskim Pisma św. z oryginału, arcydziełem przekła
dowym i językowym w przedziwny sposób łączącym
względną wierność wobec oryginału z pięknem i po
wabem polszczyzny. Język swoisty, dobór wyrazów
i układ ksiąg przemawiał do czytelnika jako twór
teologów ewangelickich z najpiękniejszej doby Refor
macji. Rozmachowi i sile żywotnej protestantyzmu
odpowiadały potęga i majestat słowa.
Jak wielki był zespół brzeskich tłumaczy i jaki był
realny udział każdego z nich, pozostaje sprawą nie
wyjaśnioną. W notach wstępnych jest miejsce, w któ
rym o tłumaczach tych w sposób ogólnikowy mówi
się jako o ludziach mających „lata młode, pierwsze17)
życie”, obcą ojczyznę, nadmieniając ponadto, że
kilku cudzoziemców niejaką część pracy podjęli (...)
acz sami nie do końca w język Polski byli wprawnemi, wszakże (...) słów a mów zwyczajnych Żydow
skich, Greckich i Łacińskich mocy i własności tym
podawali,18) którzy w języku swym przyrodzonym
pierwsze miejsce między nimi trzymali (...). A skąd
inąd mamy wiadomość, że obok teologów i humani
1S) poganie ... ob ierać się: nie m oże od m ów ić im tego żeby
nie zasłu giw ali na to, by pism ich ch rześcijan ie stu d io 
w ać (obierać się — zajm ow ać się, stu d iow ać)
1‘) w żad n ych in ych ... jed no w tych : żeb yśm y żad n ym i
in n ym i p ism am i bardziej się n ie zajm ow ali niż tym i
15) oprócz: bez
18) zatulać uszy: zatykać uszy
17) pierw sze: poprzednie
1S) słów a m ów ... tym p od aw ali: m oc i w łasn ość słó w
i m ow y ... tym p od su w ali
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stów w zespole brzeskich tłumaczy byli także poeci:
przede wszystkim tłumacz Psalmów Jakub Lubelczyk.
Tłumaczenie brzeskie musiało co prawda mieć reda
ktora, który czuwał nad całością, ale nawet i tam,
gdzie miało to znaczenie doktrynalne, nie zostało uje
dnolicone pod względem terminologii. Rzuca się to
m.in. w oczy przy przeglądzie czterdziestu miejsc,
w których w Nowym Testamencie występuje pojęcie
pokuty. Słowa „pokuta” tłumacze brzescy starali się
unikać i zastępowali je innymi terminami. Jakimi?
Zależało to od tego, kto daną księgę przekładał. I tak,
tłumacz Ewangelii św. Mateusza posłużył się termi
nem „upamiętanie” (względnie czasownikiem „upamiętać się”), tłumacz św. Marka wolał „uznanie”
i „uznać się”. Tą samą drogą poszli tłumacze św. Łu
kasza i Dziejów Apostolskich. W listach św. Pawła
znów wraca „upamiętanie” i to samo jest w Apoka
lipsie, ale w II liście św. Piotra pojawia się „uznanie”.
Zastosowany przy tym ostracyzm wobec słów „pokuta”
i „pokutować” nie przeszkodził, że mimo wszystko
siedem razy przemknęły się one na karty brzeskiego
tekstu. Konsekwentnie trzymał się dawnej termino
logii tłumacz Listu do Hebrajczyków (Żydów).
Przez zbory ewangelickie Biblia Brzeska była pow
szechnie używana aż do pojawienia się nowego prze
kładu w r. 1632. Pełnego drugiego wydania nie było,
były natomiast wydania częściowe. Nowy Testament
wyszedł w r. 1563 w Nieświeżu, w Wilnie w r. 1580
i 1593, w Toruniu w r. 1585, a sam Psałterz w r. 1564
w Brześciu. Ponadto Biblia Brzeska doczekała się
nie byle jakiego uhonorowania poza granicami Polski.
Mianowicie wyjęty z niej przekład Nowego Testa
mentu wszedł w skład wydawnictwa Novum Testapnentum Domini Nostri Jesu Christi syriace, ehraice,
graece, latine, germanice, bohemice, italice, hispanice,
gallice, anglice, danice, polonice. Chodzi o dwunastojęzyczną polyglotę, jaką w r. 1599 wydał w Norym
berdze Eliasz Hutter.
Radziwiłłowski Brześć, w którym przyszła na świat
Biblia, doczekał się pięknej pochwały w manifeście
o wzroście polskiego protestantyzmu pióra wybitnego
noety Andrzeja Trzecieskiego. „Brześć — pisze Trzecieski — zawsze nosił będzie zaszczytne miano dru
giej Sarepty19) jak Wittenberga, gdzie wystąpił nowy
Eliasz, Marcin Luter. Papiści wyśmiewają się z wyglą
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dających raczej na wiejskie chaty domostw Brześcia.
Nie są w stanie zrozumieć, jak możemy wierzyć, że
Chrystus wstąpił pod te strzechy; dziwią się, że wo
limy iść za skromnymi ministrami protestanckimi,
którzy głoszą prostą prawdę ewangeliczną w przeci
wieństwie do subtelnych, wymyślnych dogmatów, ja
kie stworzyli odziani w habity mnisi; nie pojmują,
jak możemy przenosić to ubóstwo nad pałace świet
nego Rzymu, nad wspaniałego papieża i kardynałów.
Ale Chrystus urodził się w ubogiej stajence, żłobek
był mu kolebką, a posłaniem siano. Bóg wzgardził
przepychem Jerozolimy i Rzymu. Cześć mu oddali
pasterze, a najwyższy arcykapłan żydowski i faryze
usze nie chcieli uznać Boga zrodzonego z dziewicy,
a nawet knuli zdradę przeciw Niemu”.
Nie zapomniał również Trzecieski i o samym mece
nasie wydawnictwa Biblii Brzeskiej, założycielu Jednoty Ewangelicko-Reformowanej, kanclerzu i wojewo
dzie Mikołaju Radziwille Czarnym. Czytamy:
„Ciebie, potężny Radziwille, największa chwało litew
skiego narodu, w nie mniejszym stopniu ożywia ta
zbożna troska (scil. o „szczyre słowo Boże”) i wolisz
iść za ubogim, łagodnego serca Chrystusem (...) Tyś
pierwszy z tych, którzy w litewskiej ziemi otwarcie
przyznają się do c z y s t e j w i a r y C h r y s t u s a”.
Kończąc stwierdzamy, że artykułowi temu nadaliśmy
charakter przyczynku bynajmniej nie porywając się
na wyczerpujące omawianie bogactwa treści zawartej
w wydawnictwie Biblii Brzeskiej. Ze wstępnych not
pióra brzeskich tłumaczy zacytujmy jeszcze bezpośre
dnio do tekstu Ksiąg Świętych kierującą czytelnika
apostrofę. Panie Boże daj — brzmi ta apostrofa —
abychmy tak do tego pochopnymi byli, żeby i praca
nasza i ochota braciej krześcijańskiej daremną nie
była, owszem, abychmy czytając i pociechy, i pożytek,
i zbudowanie samych siebie odnosić mogli. Ten tedy
wszechmocny a dobrotliwy Pan niechaj nam wszyst
kim tak ochoczego serca dodawa, żebychmy się z pil
nością w czytaniu pism świętych bawili ku rozmno
żeniu w nas Królestwa Jego.
«) Sarepta — m iasteczk o w F en ic ji m ięd zy S yd on em a T yrem . Tu ja k iś czas g o śc ił u u b ogiej w d o w y prorok
Eliasz i tu za jego sp raw ą Bóg w cu d ow n y sposób
rozm n ożył żyw n ość.
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„Tajemnica ło jest wielka”
(Et. 5:29 - 32)
Siostra Gabrielle, druga uczestniczka poniższego dialogu, należy
do najstarszej generacji sióstr, które najlepiej znają ge
nezę, cel, ewolucję i duchowość protestanckiej wspónoty eku
menicznej z Grandchamps, będącej żeńskim odpowiednikiem
wspólnoty braci z Taize.
Grandchamps leży niedaleko Neuchatel w Szwajcarii.
SIOSTRA KINGA — W pokojach waszego domu re
kolekcyjnego leżą takie oto karneciki przeznaczone
dla gości. Myślę, że to, co w nich czytamy, odzwier
ciedla w jakiejś mierze duchowość tutejszej wspól
noty. Studiuję właśnie teologię Kalwina, nasuwają
mi się więc pewne porównania i znaki zapytania.
Na przykład. Karnecik zachęca do modlitwy po
chwalnej, wstawiennictwa, pochwały i adoracji, nic
mówi natomiast ani słowa o nawróceniu czy pokucie.
A przecież w duchowności kalwińskiej jest to jakby
nieustający punkt wyjścia. Czy zatem słusznie wnio
skuję, że wasza wspólnota uległa daleko idącej ewo
lucji oraz, że stało się to — sądząc po liturgii — pod
wpływem prawosławia?
SIOSTRA GABRIELLE — W naszej wspólnocie za
znacza się w ogóle dość znacznie posunięty plura
lizm. Zresztą w Kościele reformowanym istnieje
wielkie zróżnicowanie i wielka swoboda. Tak, to pra
wda, że na naszej wspólnocie zaznaczył się wpływ
prawosławia i duchowości wschodniej. Zauważyła
Siostra zapewne, że w dzisiejszej rannej liturgii eu
charystycznej w ogóle nie było „Kyrie eleison”. Na
tomiast wczoraj wieczorem miałyśmy tzw. wielką
kom pietę, podczas której śpiewałyśmy Trisagion:
„Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami”. To było pokutne przygotowa
nie do dzisiejszej Eucharystii. Skąd się to u nas
wzięło? Od 1952 r. mamy kontakty z prawosławiem.
Wówczas regularnie co miesiąc prowadził u nas na
bożeństwa znany Siostrze O. Borys Bobrynskoy. Te
raz przychodzi O. Bień z rumuńskiego Kościoła pra
wosławnego. Chór sióstr, zgromadzony w głębi ko
ścioła, śpiewa wówczas teksty i melodie prawosła
wne. Niektóre z nich włączyliśmy do naszej liturgii.
A więc nie jesteśmy wspólnotą reformowaną w wą
skim sensie tego słowa, ale w znaczeniu szerokim,
tzn. ciążymy ku Kościołowi przyszłości w dzisiejszej
sytuacji otwartego ekumenizmu.
S. K. — Karnet wyjaśnia dalej, że modlitwa pochwal
na jest to „darmowa odpowiedź człowieka na dar
mową miłość Boga”. Jak należy rozumieć tę darmowość ludzkiej odpowiedzi, skoro wierzymy, że wszy
stko jest łaską?
S. G. — Chodzi o to, że w modlitwie pochwalnej nie
spodziewamy się niczego w zamian, że nie ma
w niej elementu prośby, że jej celem nie jest uzy

skanie czegokolwiek, ale wyłącznie pochwała Boga
za to, że jest i że jest, jaki jest.
S. K. — Inaczej mówiąc, absolutna bezinteresowność.
Co nic wyklucza, że nie myśląc o sobie można być
zatroskanym o innych, którym Bóg również okazuje
miłość nie otrzymując żadnej odpowiedzi: albo też,
że pragniemy, aby oni Go szukali i znaleźli.
S. G. — Będziemy obchodzić rocznicę śmierci naszej
założycielki. Genevieve de Laeroix-Mieheli, z pocho
dzenia Francuzka, owdowiała w 27 roku życia, jako
matka trojga dzieci. Gdy wspólnota uformowała się
w 1944 r., ona zbliżała się do sześćdziesiątki. Przyjedzie z tej okazji jej syn, synowa, wnuki. Wierzymy,
że ona już jest w Bożym Świetle, będziemy więc
tylko dziękować za łaski, jakie otrzymała za życia,
a modlić się za jej dzieci i ich dzieci. Liturgia prze
cież „usytuowana jest w społeczności świętych”, jak
mówi reguła z Taizś. Myśmy tę regułę przyjęły
w 1952 r., a w 1953 r. pierwszych siedem sióstr zło
żyło ostateczne śluby. Wśród nas wiele jest refor
mowanych, ja sama też z pochodzenia jestem „kalwinką”. Ale nie mam pewności, czy mogłaby Siostra
uważać naszą wspólnotę za wzór wspólnoty reformo
wanej. Jak wspomniałam, jesteśmy ekumenicznie
otwarte. Ten element ekumeniczny zaznaczył się
bardzo silnie od początku już przez fakt, że część ro
dziny naszej założycielki była katolicka, choć ona
sama była ewangeliczką i wyszła za mąż za ewan
gelika. Należała do grupy kobiet szukających po
głębienia życia duchowego i właśnie z tego szukania
zrodziła się nasza wspólnota jako wspólnota ekume
niczna.
S. K. — Jakie czynniki zadziałały tu w sposób de
cydujący?
S. G. — Praca rekolekcyjna, która uświadomiła nam,
że wielu ludzi pragnie nie tylko pogłębienia wiary,
ale także poszerzenia wizji Kościoła. Tak się zaczę
ło i ciągle się to pogłębia....
S. K. — ... I znajduje wyraz także w waszym karne
cie dla rekolektantów. Powróćmy do znajdujących się
tam interesujących określeń modlitwy, jak np. to:
„Kontemplacja nieskończenie miłosiernej miłości Bo
ga Stworzyciela i Odkupiciela przemienia nas w Te
go, kogo kontemplujemy”. To jest przecież sformu
łowanie prawosławne i dla waszego Reformatora
byłoby chyba trudne do przyjęcia, bo takie przemie
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nienie ma w sobie coś z idei przebóstwienia, którą
on stanowczo odrzucał.
S. G. — W jakimś sensie jest jednak także kalwiń
skie. Ja np., kiedy chodzę po Alpach, kiedy jestem
zafascynowana pięknem krajobrazu, w tym kontem
pluję Stwórcę. Piękno cudów przyrody stwarza więzy
między mną a Bogiem. Kiedy przeżywamy piękno
muzyki lub poezji, też wchodzimy z Nim w bez
pośredni kontakt przez Jego dary, które dał nam
w takiej właśnie formie.
S. K. — Osobiście najzupełniej podzielam Siostry zda
nie i postawę. Przypomina mi się jednak wypowiedź
pewnej diakonisy z Wersalu, która będąc reformo
wana — do nawiązania kontaktu z Bogiem nie po
trzebuje niczego innego prócz Słowa Bożego i ciszy
własnego pokoju. Więc może to Siostra ma szcze
gólną łatwość korzystania z widzialnych czy słyszal
nych elementów piękna dla podsycenia osobistej mo
dlitwy? Może Siostra jest taka z natury?
S. G. — Nie, ,nie jestem taka z natury. Co więcej,
żyłam wśród przyjaciół, którzy dotąd nie przywiązują
do takich elementów najmniejszego znaczenia. To by
ło odkrycie, jakiego dokonałam zarówno tu, w Grandchamps, jak i w czasie podróży do innych krajów.
Bo my mamy domy także w północnej Afryce i na
Bliskim Wschodzie. Otóż ja byłam w Izraelu, inne
siostry — w Libanie. Zapoznawałyśmy się z różnymi
Kościołami wschodnimi — koptyjskimi, maronickimi
etc. Stało się to dla nas jakby otwarciem zamknię
tych dirzwi. Oczywiście, każda z sióstr z tego otwar
cia inaczej korzystała. Te, które zostały wysłane do
owych wspólnot, miały okazję bezpośredniego kon
taktu i poznania czegoś innego aniżeli to, co znamy
tutaj, a wróciły, aby nam o tym opowiadać. Powstał
problem, jakie elementy mogłybyśmy przyjąć, jakie
pozostawić? Zauważyła Siostra pewnie ikony w na
szej kaplicy — prócz krzyża, który miałyśmy od po
czątku. Podkreślam, że krzyż miałyśmy od początku,
ponieważ w niektórych kościołach reformowanych
'poniechano wieszania nawet krzyży w przeciwień
stwie do kościołów luterańskich, gdzie zachowano
prawie wszystkie znaki sakralne. Dlaczego? Bo lute
ranie nie byli prześladowani. Dodajmy zresztą, że ani
Luter, ani Kalwin nie chcieliby reformować Kościoła,
gdyby wówczas był taki, jaki jest dzisiaj. A więc
Kościół reformowany, zwłaszcza we Francji, prześla
dowano; wielu ginęło, wielu uciekało chroniąc się
po górach czy lasach. Pozbawieni prawa sprawowa
nia kultu, ścigani i bezustannie zagrożeni przez woj
ska królewskie, opuszczali swoje miejsca zamieszka
nia zabierając z sobą tylko kazalnicę, którą można
było przenieść rozłożoną na części, i Biblię. Potem
gdzieś w lesie czy górach stawiali kazalnicę, skąd
pastor komentował Biblię. Ale tu w Szwajcarii,
w niektórych kantonach niemieckich, jeszcze i teraz
nabożeństwo poranne ogranicza się do śpiewu, mo
dlitwy, lektury Pisma i długiego, niekiedy 50-minutowego kazania, jeszcze jednej modlitwy i pieśni.
A tylko od czasu do czasu sprawowana jest Wiecze
rza Pańska. Tak więc z racji historycznych w Ko
ściele reformowanym porzucono wszystko, co nie by
ło niezbędne, kazalnica zaś stała się symbolem Sło
wa Bożego.
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S. K. — Rzeczywiście, na tle tak maksymalnego zre
dukowania form nabożeństwa to, co wyście tu wpro
wadziły ze starych liturgii wschodnich, wydaje się
wielkim wzbogaceniem, i myślę, że ma silę atrakcyj
ną dla ludzi, którzy tu przyjeżdżają, niekiedy z da
leka. Proponujecie im — znów czytam w karneciku —
jeszcze jeden rodzaj modlitwy, mianowicie adorację.
Czy mogłaby Siostra parę słów na ten temat powie
dzieć?
S. G. — Adoracja ma miejsce wówczas, gdy cała na
sza istota przejęta jest miłością do Boga. Bardzo mi
się podobało, kiedy dziś rano na nabożeństwie pe
wien mały chłopczyk zapytany przez księdza, co to
znaczy modlić się, odpowiedział: ,,To znaczy kochać
Pana Boga”. Jakże trafna odpowiedź. Bo my prze
cież nie umiemy modlić się jak należy, ale Duch
Święty wstawia się za nami w sposób niewymowny.
Tak więc prawdą jest, że modlić się, to znaczy ko
chać. I dlatego można modlitwę zacząć cd adoracji,
która jest zachwytem nad samą miłością Bożą lub
jakąkolwiek formą objawiającą tę miłość w stworze
niu. Bóg objawiał się przez całą wędrówkę Izraela,
który upadł, wahał się, cofał itp. To jest obraz na
szego wędrowania. Bo któż z nas idzie prosto ku Bo
gu? Usłyszało się Słowo Objawienia, doszło się do
wiary, do pokuty, zachwyciło się miłością Boga, któ
ry kocha nas mimo wszystko i takimi, jakimi je
steśmy, ale równocześnie chce, abyśmy w odpowie
dzi zrealizowali to, co złożył w nas jako możliwość.
I, abyśmy odpowiadając, przemienili się na obraz
Jego Syna. Jest to myśl Pawłowa. Reformowani chcą
przyjmować tylko to, co jest w Biblii. Otóż ta myśl
o przemienieniu jest w Biblii. Bo cóż to jest prze
mienienie na obraz Chrystusa, jeśli nie przemienie
nie przez Ducha Świętego?
S. K. — Które prawosławni nazywają przebóstwieniem. Więc dlaczego Kalwin bał się tak idei przebóstwicnia?
S. G. — Bo żył w epoce, kiedy tego „przebóstwienia”
nadużywano. Ubóstwiano ludzi i rzeczy. Ale proszę
zauważyć, że my czynimy bóstwa z pewnych idei,
a to jest ostatecznie ten sam błąd. Kalwin był prze
ciwny wszelkiej adoracji, która zwracałaby się do
kogokolwiek czy czegokolwiek poza Bogiem: „Soli
Deo gloria!”. To była reakcja na ówczesne naduży
cia kultowe.
S. K. — Roger Schutz mówiąc o ekumenizmie swo
jej wspólnoty posługuje się porównaniem do dzieci
z rozwiedzionego małżeństwa, które pragną, aby ro
dzice ponownie zeszli się w jedno. Mówi też o wier
ności wobec Kościoła macierzystego i Kościoła ojców.
Jak by to Siostra rozumiała?
S. G. — O ile dobrze rozumiem, główną myślą przeo
ra Schutza jest to, aby nie wiązać się z przeszłością,
ale myśleć o Kościele przyszłości. A Chrystus wy
raźnie mówi o woli jedności. Wprawdzie tylko Bóg
jest totalnie, absolutnie jeden, stworzenie jest dua
listyczne: dzień i ,ncc, ciemncść i światłość, mężczy
zna i kobieta itd. Ale skoro Biblia mówi, że Bóg
stworzył człowieka na swój obraz, to już w tym tkwi
konieczność dążenia do jedności. Najpierw w nas

samych. I to już połowa drogi. A potem wspólnie
za Chrystusem, ku jedności, którą jest Bóg. Otóż
Kościół, będący ciałem Chrystusa, też musi do tej
jedności dążyć.
S. K. — Dodajmy tu rzeczywistość „wielkiej tajem
nicy’* (Ef. 5:32), która sugeruje jedność Kościoła
Chrystusowego.
S. G. — Oczywiście, aspekt małżeński i zjednoczenie
dwojga w jedno ciało. Przeor Schutz, mając na my
śli owo dążenie ku jedności, napisał osobne dziełko
o pluralizmie jednomyślności (Unanimite dans le
pluralisme, Taize 1966) będące komentarzem do na
szej reguły. Kościół reformowany posiada pewien ro
dzaj zbyt może rozwiniętej wolności, która dopusz
cza osobiste interpretacje. My, jako wspólnota, usi
łujemy dostawać się do środowiska. Tutaj jesteśmy
w środowisku reformowanym, idziemy więc w tym
samym kierunku: korzystamy ze śpiewników para
fialnych, dwie nasze siostry są członkami rady para
fialnej, dwie inne prowadzą tzw. klub dziecięcy —
bo tu nie używa się nazw ,szkoła niedzielna” czy
„lekcje katechizmu”. Niemal w każdy weekend przy
jeżdżają do nas i uczestniczą w naszej liturgii grupy
rekolekcyjne, dla których organizujemy prelekcje.
S. K. — Wasza liturgia jest, jak widzę z planu, je
dnym z zasadniczych punktów tych rekolekcji. A co
z modlitwą indywidualną?

wa — wspólnotowe. Nasza reguła uwzględnia oba te
aspekty. Modlitwa wspólna nie zwalnia nas z in d y 
widualnej. Tak więc mamy pół godziny medytacji
Słowa Bożego rano — zasadniczo w kaplicy, ale jest
od tego mnóstwo wyjątków — potem samoobsługowe
śniadanie, potem oficjum trwające pół godziny, a po
nim 10 minut milczenia, które jest modlitwą. Na
stępnie schodzimy na pół godziny lektur duchowych.
Nowicjuszki czytają wspólnie, w bibliotece, pozosta
łe siostry indywidualnie, gdzie chcą i jakie książki
chcą, według własnego wyboru. Potem mamy tzw.
kolokwium, aby sobie powiedzieć, co się będzie dzia
ło, kto przyjeżdża, kto wyjeżdża, co nas czeka. Po
tem pracujemy do 12.15, do południowego posiłku.
Po posiłku następuje wspólna praca — jedne siostry
zmywają naczynia, inne sprzątają, jeszcze inne przy
gotowują jarzyny na kolację. To się zmienia co ty
dzień. Przez następne dwie godziny, zależnie od po
trzeby, możemy czytać, pisać, odpoczywać. Raz na
tydzień jest próba śpiewu. O wpół do dziewiątej wie
czorem, o ile nic innego nie wypada, mamy kompletę.
S. K. — Słowem, żyjecie zgodnie z benedyktyńską
zasadą „ora et labora”, módl się i pracuj.
S. G. — Tak, ale wyrażamy to formułą poszerzoną:
„Módl się i pracuj, aby On królował, a twoje życie
niech przenika Słowo Boże. Utrzymuj w sobie we
wnętrzne milczenie”. I dorzucamy na koniec: „Niech
przenika cię duch błogosławieństw: radość, pokój
i miłosierdzie”.

S. G. — Modlitwa buduje życie duchowe. Indywidu
alna buduje nasze życie indywidualne, a wspólnoto
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W „Biuletynie ekumenicznym”* nr
1/33 z bieżącego roku ukazał się
tekst referatu wygłoszonego przez
ks. dr. Stanisława Napierałę na
XIV Ogólnopolskim Duszpasterskim
Spotkaniu Ekumenicznym w War
szawie, w grudniu ub. r. Pod tytu
łem: „Duszpasterskie możliwości ckumenicznc wynikające z «communicatio in sacris»” — Autor zawarł
wskazania praktyczne dla dusz
pasterzy katolickich w kwestiach
dotyczących udziału niekatolików w
pewnych funkcjach, kulcie i sakra
mentach Kościoła rzymskiego.
W części pierwszej referatu Autor
przypomina sformułowania zawarte
w podstawowych dokumentach tego
Kościoła, wyjaśnia rozumienie ter
minu „communicatio in sacris” oraz
przytacza za „Dekretem o Ekume
nizmie” dwie zasady doktrynalne,
* W yd. — K om isja E piskopatu d.s. E ku
m en izm u .

jakimi należy się kierować w prak
tyce współudziału
„in sacris”.
Brzmią one następująco: „Wzgląd
na zaznaczenie jedności Kościoła
najczęściej wzbrania współudziału.
Łaska, o którą należy zabiegać, nie
kiedy czyni go wskazanym”.
Komentując te zasady ks. Napiera
ła pisze: „Trzeba jednak pamiętać,
że można kierować się tą drugą za
sadą o tyle, o ile r ó w n o c z e ś n i e (podkr. Autora) zostaje zacho
wana pierwsza zasada. Dopiero obie
zasady, r a z e m i r ó w n o c z e ś 
n i e (podkr. Autora), stanowią pra
womocne kryterium współudziału”.
W rozdziale 4, zatytułowanym „Nor
my prawne”, Autor udziela jasnych
odpowiedzi w kwestiach praktyki
kościelnej. Są to sprawy, z którymi
ewangelik bezwzględnie winien być
zaznajomiony i dlatego zapoznamy
teraz Czytelników „Jednoty” z ob
szernymi fragmentami referatu ks.
Napierały, pomijając wszakże szcze

gółowe przepisy odnoszące się do
członków Kościołów Wschodnich (w
polskiej praktyce — najczęściej
Kościoła prawosławnego).
4.1. K i e d y n i e k a t o l i k mo 
że b y ć r o d z i c e m c h r z e s t 
nym przy
chrzcie
kato
lickim
...Inaczej (...) wygląda sprawa w od
niesieniu do chrześcijan zachodnich.
Dyrektorium ekumeniczne nie po
zwala, by wierni wspólnot odłączo
nych i katolicy pełnili wzajemnie
funkcje
chrzestnego.
Chrzestny
bowiem
reprezentuje
wspólnotę wiary i jest poręczycie
lem wiary neofity.
Dyrektorium pozwala jednak w tym
wypadku prosić chrześcijanina za
chodniego
na „ c h r z e ś c i j a ń 
skiego
świadka
chrztu”
katolickiego (...) oraz katolika na
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„chrześcijańskiego świadka chrztu”
we wspólnocie odłączonej.
Chrześcijański świadek chrztu nie
jest kimś trzecim, obok katolickich
rodziców chrzestnych, lecz jest
świadkiem chrztu z chrzestnym ka
tolikiem lub z chrzestną katoliczką.
Ze strony katolickiej jest więc przy
chrzcie Jedna osoba jako rodzic
chrzestny i zc strony niekatolickiej
też jest jedna osoba jako chrześci
jański świadek chrztu.
...W każdym przypadku kandydat
(...) na chrześcijańskiego świadka
chrztu winien posiadać cechy, któ
re czynią go „zdatnym” do spełnie
nia tej funkcji, a więc powinien
spełniać wymagania stawiane rodzi
com chrzestnym przez prawo koś
cielne, z wyjątkiem wyznania,..
4.2. N i e k a t o l i c y
świadka
mi b i e r z m o w a n i a .
Dyrektorium zabrania chrześcijani
nowi zachodniemu pełnić funkcji
świadka przy bierzmowaniu katolic
kim (D. 57).
4.3.
Wzajemna
obecność
i udział w ś wi ęt ej Bożej
liturgii.
4.3.3. Inaczej przedstawia się spra
wa udziału katolików w kulcie li
turgicznym zachodnich braci odłą
czonych. Dyrektorium pozwala ka
tolikom na okazyjną obecność w
ich kulcie liturgicznym, jeśli zacho
dzi słuszna przyczyna, jak wykony
wanie publicznego urzędu, pokre
wieństwo, przyjaźń, chęć lepszego
poznania, spotkanie ekumeniczne.
Dyrektorium pozwala także połą
czyć tę obecność z pewnym udzia
łem we wspólnych odpowiedziach,
hymnach, gestach danej wspólnoty,
byleby one nic sprzeciwiały się wie
rze katolickiej. Jednakże taka oka
zyjna obecność nic zadośćczyni obo
wiązkowi niedzielnemu. Podobnie
przedstawia się możność udziału
braci zachodnich w nabożeństwach
katolickich.
4.3.4. Chrześcijanin zachodni nie
może pełnić funkcji lektora Pisma
św. lub kaznodziei w c z a s i e
M s z y św. (...) Podobnie nie mo
że pełnić tych funkcji katolik w
czasie świętej Wieczerzy lub głów
nego kultu słowa liturgicznego u
braci odłączonych. Ordynariusz na
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tomiast może pozwolić na wzajem
ne pełnienie wymienionych funkcji
p o z a Mszą św. czy p o z a świę
tą Wieczerzą. Należy o tym pamię
tać przy urządzaniu nabożeństw ekumcnicznych.
4.4.
Udzielenie
sti i

Euchary

4.4.2. Jeśli idzie o chrześcijan za
chodnich, Dyrektorium pozwala udzielić im Eucharystii, a także sa
kramentu pokuty i sakramentu na
maszczenia chorych „w niebezpie
czeństwie śmierci i naglącej ko
nieczności”, gdy brat odłączony nie
może się udać do ministra swojej
Wspólnoty i samorzutnie prosi o te
sakramenty kapłana katolickiego...
...Powyższe ustalenia mogą mieć
duże znaczenie w szpitalach, wobec
chorych
chrześcijan
zachodnich.
Jednakże należy pamiętać, że obo
wiązkiem katolików jest najpierw
powiadomić odpowiednich duchow
nych niekatolickich o obecności ich
wiernych w szpitalu. Dopiero kiedy
sprowadzenie duchownego niekato
lickiego jest niemożliwe, wolno pro
sić Ordynariusza miejsca o pozwo
lenie udzielenia Eucharystii, a także
Pokuty i Namaszczenia Chorych,
braciom odłączonym pozostającym
w szpitalu.
Powstaje pytanie, czy wymienione
normy pozwalają braciom zachod
nim udzielić Komunii św. w czasie
Mszy św., podczas której odbywa
się chrzest lub jest zawierane mał
żeństwo mieszane? Opinie są po
dzielone. „Wskazania Episkopatu
Polski w sprawie małżeństw mie
szanych” (z 1 IV 1971) stwierdzają:
„nie mogą przyjmować Komunii św.
(we Mszy św. ślubnej) ze względu
na inne pojmowanie tego sakramen
tu”.
Wydaje się, że w przyszłości prze
pis ten można by złagodzić i pozwo
lić — za zgodą Ordynariusza —
małżonkowi niekatolickiemu lub
chrześcijańskiemu świadkowi chrztu
— na przystąpienie do Komunii św.
Do takiego stanowiska zdaje się upoważniać Instrukcja pastoralna
Sekretariatu d.s. Jedności Chrześ
cijan.
Jednakże należy pamiętać, że ta sa
ma Instrukcja wymaga, by (...) ż ądać
od
nich
wyznania

w i a r y zgodnej z wiarą Kościoła
w sakrament Eucharystii taki, jaki
Chrystus ustanowił i Kościół kato
licki przekazuje.
4.6. M s z a św.
chrześcijan
k ó w.

za z m a r ł y c h
niekatolic.

Dotąd było można odprawiać za
zmarłego niekatolika Mszę św.
prywatnie. Natomiast Msza św. pub
liczna była zakazana (...). Dekret
Kongregacji d.s. Nauki Wiary z
11 VI 1976 utrzymuje w mocy do
tychczasowe przepisy, jednakże do
puszcza dyspensę od nich, jeśli za
chodzą r ó w n o c z e ś n i e nastę
pujące warunki:
1) o Mszę publiczną proszą wyraź
nie krewni, przyjaciele lub pod
władni zmarłego;
2) według osądu Ordynariusza nie
zachodzi niebezpieczeństwo zgor
szenia dla wiernych.
W takim wypadku Ordynariusz mo
że pozwolić odprawić Mszę publicz
ną. Zmarły nic może jednak być
wymieniony w modlitwie eucharys
tycznej, gdyż to wspomnienie za:
kłada pełną wspólnotę z Kościołem
katolickim. Można natomiast wy
mienić zmarłego w modlitwie pow
szechnej...
5. P r z y t o c z o n e n o r m y z a 
w i e r a j ą u p r a w n i e n i a na
dane
biskupom
całego
Kości oł a.
Sposób stosowania
Stolica Apostolska (...) Stąd w kon
kretnych wypadków i sytuacji lo
kalnych należy do decyzji biskift>a
miejsca, chyba że co innego zarzą
dzi Konferencja Episkopatu lub
Stolica Apostolska (...) Stąd w kon
kretnych przypadkach należy zwra
cać się do Ordynariusza miejscowe
go o odpowiednie pozwolenie. Dusz
pasterze zaś powinni wiedzieć, w
jakich wypadkach o takie pozwole
nie Ordynariusza można prosić.
Jednakże w okolicznościach szcze
gólnych i naglących, gdy nie można
odnieść się do Ordynariusza, głów
nie z braku czasu, duszpasterz
mógłby — jak się wydaje — postą
pić według zasad podanych wyżej,
a następnie sprawę przedstawić Or
dynariuszowi.

WŚRÓD KSI ĄŻEK

JOANNA MIZGAŁA

Powołanie do wolności i działania
Kolejny czyn uzdrowiciclski Jezusa
w Jerozolimie nic jest tylko na
stępnym cudem, dowodem dla nie
dowiarków, żc jednak Jezus jest
Synem Bożym. Uzdrowienie cho
rego przy sadzawce nie jest sytu
acją jednostkową, wyizolowaną, lecz
projekcją idei całej Ewangelii, sku
pieniem wszystkich dążności i my
śli zawartych w tej księdze.
Człowiek chorował od 38 lat. Nie
miał nadziei na wyzdrowienie. W
kolejce do cudotwórczej sadzawki
zawsze wyprzedzali go inni, może
szybsi, może zdrowsi. Siedział zre
zygnowany, stracił wszystko, nie
czekał na nic.
Nagle przyszła do niego Boża Ła
ska. Został uzdrowiony. My rów
nież bardzo długo czekamy nieraz
na uzdrowienie duszy. W obłędnym
rytmie codziennego życia tracimy
wszystko, nic oczekujemy już ni
czego. Tak jak on. Czasami do tej
cudotwórczej sadzawki, jaką jest
Bóg i wiara, nie dochodzimy z le
nistwa, bo nie chce się nam po
święcić spraw pozornych, niewa
żnych, groteskowych w boskim wy
miarze — dla czegoś, co wydaje
się dalekie, niedosiężne, często tru
dne i paradoksalne. Bo wiara nic
jest rzeczą prostą, jest trudna i nic
każdy dochodzi do jej istoty ła
godnie i bezkonfliktowo. Aż nagle
dociera doń proste i głośne wez
wanie: „wstań, weź łoże swoje i
chodź”.
Często jest ono tak nagłe, iż nie
mal paraliżująco na krótki czas.
Człowiek nie może uwierzyć, że
wyzwolono go od trapiącej od lat
choroby, nieszczęścia, że siła łaski
Bożej uczyniła go wolnym.
Te słowa Jezusa są nie tylko ak
tem przywrócenia człowiekowi wol
ności i godności. Są także naka
zem, wezwaniem do działania. Sło
wa „wstań i chodź” znaczą w tym
kontekście: wyjdź z letargu, z obo
jętności. Przywrócono ci nadzieję
tak dawno utraconą. A więc żyj.
Bądź człowiekiem w pełnym tego
słowa znaczeniu, a nie powolnym,
bezmyślnym narzędziem losu, fa
tum. Działaj, twórz. Reaguj na Bo
ga, na Jego obecność, działaj w
Jego imieniu. Przywrócono Ci po
czucie godności. Szukaj więc sie
bie i najwłaściwszej miary aktyw
ności dla swojej osobowości. Proś

Boga, aby ukazał ci właściwy cel
twego istnienia.
„Chodź” — znaczy po prostu „żyj”.
Po uzdrowieniu Jezus mówi do
człowieka znad sadzawki: „Już ni
gdy nic grzesz, aby ci się coś gor
szego nic stało”. Słowami tymi
przemawia do każdego z nas: uzdro
wiłem cię, spadł na ciebie promień
Bożej Łaski, wydobyłem cię z nę
dzy i poniżenia. Ale od tych, któ
rym więcej dano, będzie się wię
cej wymagać — jak mówi Ewan
gelia w innym miejscu.
A więc człowiek uleczony na duszy
swojej, któremu dano możliwość
odczucia Łaski, jej zbawiennego
działania, któremu dano szersze,
bardziej ogarniające złożoność świa
ta i życia spojrzenie — jest obar
czony większą odpowiedzialnością
za siebie, za swój stosunek do Bo
ga i do ludzi, za rezultat swego
działania w święcie.
W słowach „wstań i chodź” jest
zawarta wizja, wspaniała wizja mi
sji człowieka na Ziemi, zarówno
każdego z nas osobno, jak i ca
łej ludzkości razem.
Tą ideą jest powołanie człowieka
do wolności. Ale nic do wolności
dziecinnej, anarchistycznej, wyra
żającej się w słowach „robię, co
mi się podoba”, ale do takiej wol
ności, której myślą przewodnią jest
działanie w imię Boga i realizacja
Ewangelii w każdej minucie życia.
Jest jeszcze jeden ważny moment
w tej krótkiej, a tak ważnej hi
storii człowieka znad sadzawki. Je
zus uzdrowił chorego w sabat. Był
to najbardziej demonstracyjny gest
odrzucenia starych sposobów my
ślenia, suchych przepisów Prawa na
rzecz Miłości. Tym czynem zobo
wiązał nas do naśladowania Go, do
odrzucenia pozorów na rzecz praw
dziwych wartości, do czynienia do
bra bez względu na porę, okoli
czności i kwaśne, pełne dezaproba
ty miny starych rytualistów, dla
których forma jest istotniejsza od
treści.
Czynem tym Bóg nakazał nam
wierność Jemu i własnemu sumie
niu, a nie podporządkowywanie się
dyktatowi — czy to opinii tłumu,
czy koniunkturalnej modzie.
Nakazał nam wierność i odwagę
bycia sobą.

Protestanci w Polsce
„Tragizm dziejowy polskiej refor
macji, która po świetnym okresie
rozkwitu szybko chylić £.ię poczęła
ku upadkowi, zdaje się towarzy
szyć również badaniu jej dziejów:
pierwszeństwo w nim mają obcy
uczeni, niemieccy, rosyjscy, au
striaccy, którym, jak dotychczas,
nie dotrzymuje kroku nauka pol
ska”.
Słowa niniejsze wypowiedziane zo
stały w zaraniu niepodległej Pol
ski, w r. 1919, i pochodzą z pro
gramowego wystąpienia ówczesne
go prezesa Konsystorza Ewangelic
ko-Augsburskiego w Warszawie, J a 
kuba Glassa. Przypomniał je zaś
całkiem świeżo autor sześćdziesięciostronicowej broszury wydanej
przez Krakowski Oddział Polskiej
Akademii Nauk w serii „Nauka dla
wszystkich”. Autor tej broszury to
profesor Marceli Kosman, uczony
badający dzieje reformacji polskiej
z pozycji świeckich. Czytelnikom
dał się poznać z takich książek,
jak wydana w r. 1973 „Reforma
cja i kontrreformacja w Wielkim
Księstwie Litewskim” czy opubli
kowana w r. 1978 monografia „Pro
testanci i kontrreformacja” (podty
tuł: „Z dziejów tolerancji w Rze
czypospolitej XVI—XVIII wieku”).
Broszura, o której mowa, zaadre
sowana jest do najszerszego kręgu
odbiorców i nosi tytuł „Protestanci
w Polsce do połowy XX wieku”.
Składa się z ośmiu paragrafów:
1. Swoi czy obcy?; 2. Główne nur
ty reformacji; 3. Zmierzch refor
macji w Polsce; 4. W dobie kontr
reformacji; 5. Na dirocfze do tole
rancji; 6. Ewangelicy na ziemiach
polskich pod zaborami; 7. W Pol
sce międzywojennej; 8. Epilog 1939-1945.
Charakteryzując stan badań nad
dziejami polskiego protestantyzmu
przytacza Kosman zacytowaną po
wyżej pełną goryczy wypowiedź
Glassa, po czym stwierdza co n a
stępuje:
„Okres
międzywojenny
przyniósł widoczną zmianę. Pow
stały prężne ośrodki badań nad
polskim protestantyzmem — przede
wszystkim w Krakowie i w Wilnie
— podczas gdy na terenie Wielko
polski w dalszym ciągu autorami
wielu prac byli uczeni niemieccy.
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Badacze systematycznie wyzwalali
się z uprzedzeń religijnych i naro
dowościowych, co stanowi cechę
charakterystyczną historiografii po
drugiej wojnie światowej. Prymat
przeszedł w ręce badaczy świec
kich, ale w kręgach uczelni wy
znaniowych (w tym Chrześcijań
skiej Akademii Teologicznej w
Warszawie) powstaje też wiele cen
nych materiałowo prac”.
Przy czytaniu broszury rzuca się
w oczy fakt, że autor potrafił za
chować właściwą proporcję między
tym, co dotyczy historii dawniej
szej a historią nowszą i najnowszą.
Punkt widzenia autora jest punk
tem widzenia świeckich, ale laickość
tę godzi z pełnym obiektywizmem
i zrozumieniem dla wartości reli
gijnych. Ba, na kartach broszury
wyzyskana jest i polecona uwadze
czytelników literatura par excele.nce ewangelicka, jak wydana w Wil
nie w r. 1936 rzecz Hulki Lasko
wskiego: „Wileński Kościół Ewan
gelicko-Reformowany na tle refor
macji i kultury narodowej”, ks.
Tadeusza Wojaka „Wkład prote
stantyzmu do kultury polskiej” oraz
prace ks. Waldemara Gastpary’ego.
Religia katolicka w Polsce między
wojennej — przypomina Kosman
za badaczem dziejów polskiego pro
testantyzmu, księdzem Gastparym
— zajmowała uprzywilejowaną po
zycję. Dowodzą tego takie fakty,
jak
odsunięcie
duchowieństwa
ewangelickiego od udziału w uro
czystościach ku czci Niezenanego
Żołnierza, odmowa urządzenia na
koszt państwa pogrzebu kalwina
Stefana Żeromskiego czy nadawa
nie przez Polskie Radio nabożeń
stw, kazań i odczytów jedynie ka
tolickich.
Ponadto w recenzji przygotowywa
nej dla pisma ewangelickiego nie
można nie wystąpić z powinszowaniami pod adresem profesora Kos
mana z tytułu pełnej sprawiedli
wości w przedstawieniu patriotycz
nego zaangażowania polskich ewan
gelików i jego zdecydowanego
sprzeciwu wobec prób utożsamia
nia polskości z katolicyzmem. W pa
ragrafie o ewangelicyzmie na zie
miach polskich pod zaborami —
czytamy m.in. co następuje:
„Represje carskie dotykały takie
placówki, jak kalwińskie gimnazja
w Kiejdanach i Słucku; ze starej
rodziny ewangelicko-reformowanej
pochodził męczennik sprawy naro
dowej Szymon Konarski, stracony
w Wilnie w roku 1839. W War
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szawie polski zbór ewangelicko-au
gsburski niejednokrotnie przejawiał
postawę patriotyczną; podczas pow
stania styczniowego 282 osoby spo
śród jego członków zaangażowały się
do walki (...). Jednym z pięciu po
ległych w dniu 28 lutego 1861 (któ
rych pogrzeb przekształcił się w
wielką manifestację patriotyczną)
był kalwin Karczewski, nad któ
rego otwartą mogiłą kazanie w ję 
zyku polskim wygłosił pastor Leo
pold Otto”.
Odprawa, jaką Kosman dał w zrecenzowanej przez nas broszurze
utożsamiania polskości z katolicy
zmem, jest nie mniej zdecydowana
merytorycznie, jak dobitna w spo
sobie sformułowania. „Stereotyp,
że Polak to tyle co katolik, a pro
testant to Niemiec — pisze Kos
man — należał do -niezwykle po
pularnych mitów historycznych, nie
znajdujących jednak uzasadnienia
źródłowego. W rzeczywistości bo
wiem ewangelicy silnie byli zwią
zani z kulturą polską, antagonizmy
(separatyzm czy niechęć) występo
wały dopiero w dobie nowożytnej
— w XIX wieku i w okresie mię
dzywojennym. Podsycała je propa
ganda — po części ze strony anty-
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polsko nastawionych luteran-Niemców, przede wszystkim jednak ze
strony ktaclików, którzy dowodzili
już w dobie kontrreformacji, że
protestantyzm jest zjawiskiem im
portowanym, katolicyzm natomiast
w pełni polskim, utożsamionym z
kulturą narodową.
W znacznym stopniu ułatwieniem
dla tego rodzaju opinii w czasach
nowszych były dzieje kraju w do
bie zaborów (...). I tu jednak bliż
sza analiza pozwala stwierdzić pro
pagandowy charakter tego rodzaju
opinii, pogłębianych zresztą celowo
przez władze carskie i pruskie. Re
ligia nie stanowiła kryterium po
działu, wielu patriotów wyszło z
szeregów ewangelickich, z’ których
również rekrutowali się wybitni
przedstawiciele kultury narodowej”.
Kończąc wspomnę jeszcze o szcze
gólnym zainteresowaniu autora bro
szury ewangelicyzmem na ziemiach
byłego Wielkiego Księstwa Litew
skiego, czemu daje wyraz w obszer
nych informacjach tak o polskiej
Jednocie Ewangelicko-Reformowa
nej na Wileńszczyźnie, jak i o li
tewskich parafiach ewangelickich
na Litwie kowieńskiej.
Andrzej Kcmpfi

E K U M E N I C Z N Y

Z ZAGRANICY
# Komitet Naczelny ŚRK obrado
wał w Genewie od 14 do 22 sier
pnia br. Sekretarz generalny dr
Filip Potter sformułował cztery
podstawowe cele ŚRK. Są to: wza
jemna łączność, wzajemne wzma
cnianie się, wzajemna służba i par
tnerskie dzielenie się dziedzictwem.
Zadaniem Rady jest utworzenie ta
kiej wspólnoty, która obejmowała
by wszystkie rasy i grupy etniczne
oraz działała dla dobra całej spo
łeczności światowej.
Komitet Naczelny wyraził poważne
zaniepokojenie brakiem postępów
w pracach Komisji Praw Człowie
ka ONZ nad deklaracją w sprawie
usunięcia wszystkich form nietole
rancji i dyskryminacji religijnej.
Komisja
ds.
Międzynarodowych
ŚRK przekazała Kościołom człon
kowskim do przestudiowania doku
ment roboczy na temat wolności
religijnej, a Komisja ds. Kościel
nej Służby w Rozwoju przedstawi-

ła Komitetowi Naczelnemu doku
ment pt. „Rozwój w solidarności
z biednymi’.
W porozumieniu z Watykanem zde
cydowano wstrzymać z końcem
bieżącego reku działalność Wspól
nego Komitetu ds. Społeczeństwa,
Rozwoju i Pokoju (SODEPAX), po
wołanego do życia w 1968. W ra
mach SODEPAX-u Watykan i Ra
da zajmowały się m.in. problemami
sprawiedliwości w stosunkach mię
dzynarodowych.
Komitet Naczelny przyjął w poczet
członków ŚRK pięć nowych Koś
ciołów, zarazem jednak wycofał
swoje członkostwo Prezbiteriański
Kościół w Irlandii. W sumie więc
liczba Kościołów zrzeszonych w
ŚRK wynosi 299.
Uchwalono też termin, miejsce i
hasło VI Zgromadzenia Ogólnego:
24 lipca — 10 sierpnia 1983, Van
couver (Kanada), „Życie w Chry
stusie dla świata”.
Postanowiono zmienić klucz, wg
którego przydzielano miejsca del«-

gatom poszczególnych Kościołów.
Dzięki nowym zasadom będą mo
gły zwiększyć liczbę swych dele
gatów dwa Kościoły polskie: Au
tokefaliczny Kościół Prawosławny i
Ewangelicko-Augsburski. W posie
dzeniu Komitetu Naczelnego uczest
niczyli z Polski: dr Jan Anchimiuk, członek Komitetu i Andrzej
Wojtowicz, przedstawiciel prasowy.
# W opactwie benedyktyńskim w
Niederaltaich (RFN) odbyła się z
inicjatywy *Światowej Rady Koś
ciołów konsultacja luteranek, pra
wosławnych i katoliczek z 17 kra
jów.
# Drugie spotkanie przedstawicieli
Konferencji Episkopatów Europy i
Konferencji Kościołów Europejskich
odbędzie się w listopadzie przy
szłego roku w Danii. Będzie ono
poświęcone wspólnej modlitwie o
jedność chrześcijan oraz dyskusji
nad różnicami między wyznaniami.
Pierwsze spotkanie miało miejsce
w 1978 r. w Chantilly k. Paryża.
# W Afryce mieszka obecnie 203
miliony chrześcijan. Ich liczba
wzrasta rocznie o 4 procent. Przez
ostatnie 10 lat przybyło 60 milio
nów. Prawie wszystkie znaczniej
sze Kościoły protestanckie i pra
wosławne na Czarnym Lądzie są
członkami Ogólnoafrykańskiej Kon
ferencji Kościołów, która zrzesza
55 milionów chrześcijan.
# Przemawiając do członków Mię
dzynarodowej Komisji Katolicko- Anglikańskiej papież Jan Paweł II
stwierdził, że dialog teologiczny
między przedstawicielami obu Koś
ciołów osiągnął wielkie postępy,
ale ciągle jeszcze jest wiele do zro
bienia. Na rozwiązanie czekają cią
gle takie problemy, jak urząd ka
płański,
małżeństwa
mieszane,
wspólnota życia sakramentalnego
oraz kwestie z dziedziny moralno
ści chrześcijańskiej.
0 W Skaihold k. Rejkiaviku (Is
landia) zebrali się przedstawiciele
11 Kościołów prawosławnych w ce
lu przygotowania dialogu luterańsko-prawosławnego.
# Bernhard Klaus, profesor teolo
gii ewangelickiej
w Erlandzie
(RFN), powiedział w audycji radio
wej: „Mam odwagę stwierdzić, że
pomijając rolę Marii wcale nie sta
jemy się przez to bardziej ewan

geliccy, lecz ubożsi. Tracimy bo
wiem z pola widzenia istotny ele
ment bogactwa ze skarbnicy my
śli biblijnej”.
# Telewizja węgierska przedsta
wiła niedawno program poświęco
ny różnym przejawom życia Koś
cioła reformowanego na Węgrzech.
Zwierzchnik tego Kościoła, bp Tibor Bartha, przemawiając do te
lewidzów mówił m in. o społecz
nym zaangażowaniu wiernych.
# Synod Patriarchatu Konstanty
nopola w porozumieniu z innymi
Kościołami prawosławnymi obłożył
wielką klątwą kościelną wszystkich
złodziei ikc.n, naczyń liturgicznych
i innych sakralnych dzieł sztuki.
Sankcja ta została wywołana wiel
ką liczbą włamań do świątyń pra
wosławnych w różnych krajach.
# Prawosławny Instytut Teolo
giczny św. Sergiusza w Paryżu zor
ganizował dla prawosławnych, ka
tolików i protestantów tydzień stu
diów nad liturgią. Tematem spot
kania był „Chrystus w liturgii”.
# Prawosławny metropolita Irene
usz, sprawujący opiekę duszpaster
ską nad prawosławnymi Grekami
w RFN, został uprowadzany na
Krecie przez swoich fanatycznych
zwolenników, którzy w ten sposób
chcieli wymusić na władzach koś
cielnych, aby przywróciły Ireneu
szowi funkcję zwierzchnika diece
zji Kissamos, gdyż na stanowisku
tym rozwinął on szeroką działal
ność- społeczną i otoczył szczegól
nie najuboższe grupy ludności.
# Władze
irańskie
aresztowały
ostatniego już — przebywającego
dotąd na wolności — duchownego
anglikańskiego, a rząd poinformo
wał duchownych innych Kościołów,
że nie odnowi im prawa pobytu i
pracy w Iranie. Wszystkie szkoły
prywatne i kościelne są upaństwo
wione.
# Na
Madagaskarze
rozpoczęła
działalność
Rada
Ekumeniczna.
Zrzesza ona cztery Kościoły: rzym
skokatolicki, anglikański, luterański i prezbiteriański.
# W Wenezueli katolicy i lutera
nie odbyli rozmowy na temat Eu
charystii. Z ich wynikami zapo
znano watykański Sekretariat ds.
Jeedności Chrześcijan oraz Świa

tową Federację Luterańską. Jak
wynika z dokumentu, katolicy byli
mile zaskoczeni stwierdziwszy, że
luteranie uznają prawdziwą obec
ność Chrystusa w Eucharystii.
# W stolicy Ekwadoru, Quito, ist
nieje ścisła współpraca między lu
teranami i anglikanami. Korzysta
ją oni z tych samych obiektów koś
cielnych, wspólnie odbywa się szko
ła niedzielna i nauka konfirmacji.
Debrze układają się też stosunki
między anglikanami a metodysta
mi, prezbiteriainami i reformowa
nymi.
# Ks. dr Willem A. Visser’t Hooft,
reformowany teolog holenderski,
sekretarz generalny Światowej Ra
dy Kościołów w latach 1948—1966,
20 września br. skończył 80 lat.
Praktycznie całe swoje dorosłe ży
cie poświęcił ruchowi ekumenicz
nemu. Najpierw sprawował odpo
wiedzialne funkcje w międzynaro
dowych organizacjach młodzieży
chrześcijańskiej (Światowy Zwią
zek Młodych Mężczyzn, Światowy
Związek Studentów Chrześcijań
skich), a w 1938 został sekretarzem
generalnym Komitetu Tymczasowe
go ŚRK. Dr Visser’t Hooft jest pre
zydentem honorowym ŚRK.
# Prof.. dr Dumitru Staniloe z Bu
karesztu, wybitny teolog prawo
sławny, został odznaczony przez
Wydział Teologii Ewangelickiej w
Tybindze (RFN) nagrodą im. Leo
polda Lucasa za zasługi w dzie
dzinie rozwoju stosunków ekume
nicznych między Kościołami Wscho
du i Zachodu. Nagroda przyzna
wana jest ludziom działającym dla
porozumienia i pojednania w świę
cie.
# W wieku 67 lat zmarł w Lon
dynie znany teolog anglikański,
Geoffrey W. H. Lampe, który w
latach 1971—1979 wykładał teolo
gię na Uniwersytecie w Cambridge,
ze szczególnym
uwzględnieniem
problematyki ekumenicznej. W la
tach 1964—1975 był członkiem Ko
misji „Wiara i Ustrój” ŚRK.
# W Holandii obradowała między
narodowa konferencja
kościelna
poświęcona sprawie walki z rasi
zmem. Uczestniczyli w niej chrze
ścijanie z 55 państw. Konferencja
opowiedziała się za kontynuowa
niem przez ŚRK Programu Zwal
czania Rasizmu oraz uznała, że do
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^adań pierwszoplanowych należy
walka z apartheidem w Namibii
i w Republice Południowej Afryki.
• Z inicjatywy Światowej Rady
Kościołów odbywała się w Bad
Segebergu (RFN) konsultacja na
temat: „Wspólnota kobiet i mę
żczyzn w Kościele”, w której ucze
stniczyli delegaci Kościołów z róż
nych państw europejskich. Oma
wiano następujące problemy: toż
samość, życie rodzinne a praca,
partnerstwo mężczyzn i kobiet w
strukturach kościelnych.
• Światowa Rada Kościołów i
Światowa Federacja Luterańska po
stanowiły zacieśnić współpracę. Te
mu celowi ma służyć powołana ko
misja kontaktów. Obie strony spo
dziewają się, że dzięki temu n a
stąpi lepsza koordynacja pracy teo
logicznej oraz trafniejsza ocena
ważnych
wydarzeń
kościelnych,
społecznych i politycznych.
• Nowym członkiem sztabu Kon
ferencji Kościołów Europejskich
został teolog metodystyczny ze
Szwajcarii, ks. dr Theo Tschuny,
któremy powierzono funkcję se
kretarza programu praw człowieka.
• Konferencja Kościołów rejonu
Pacyfiku w piśmie wystosowanym
do ONZ zaprotestowała ostro prze
ciwko wykorzystywaniu ich tery
torium do prób z hronią jądrową.
• W Augsburgu (RFN) obradował
Komitet Wykonawczy Światowej
Federacji Luterańskiej, poświęca
jąc wiele uwagi ustaleniu miejsca
Federacji w ruchu ekumenicznym.
Wyrażono nadzieję, że nastąpi dal
szy postęp w rozmowach teologicz
nych z reformowanymi, anglikanamii, katolikami a prawosławnymi.
Stwierdzono, że luteranie nadal
ufają, że zwołany zostanie sobór
ekumeniczny z udziałem przedsta
wicieli wszystkich tradycji chrześ
cijańskich. Uchwalono, że następne
Zgromadzenie Ogólne Federacji od
będzie się w 1984 r. w Budapeszcie,
po raz pierwszy w kraju socjalisty
cznym.•
• Pod hasłem „Świętujemy obec
ność Chrystusa przez Ducha” obra
dował w Toronto (Kanada) XIV
Światowy Kongres Baptystów z
udziałem 20 000 delegatów. Obra
dy połączono z jubileuszem 75-lecia powstania Światowego Związku
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Baptystów. Przyjęto 4 nowe Koś
cioły członkowskie (obecnie do
Związku należy 119 Kościołów) i
wybrano na najbliższe 5 lat nowe
go prezydenta w osobie rektora
Seminarium Baptystycznego w Lo
uisville (USA), dr Duke McCalla.
Stanowisko sekretarza generalnego
powierzono baptyście z RFN, Ger
hardowi Claasowi.
• Zasłużony dla ruchu ekumeni
cznego Chrześcijański Związek Mło
dych Mężczyzn (YMCA) obchodzi
w tym roku 125-lecie istnienia. Z
jego szeregów wyszło wielu pio
nierów ruchu ekumenicznego, m.in.
John R. Mott i Willem A. Visser’t
Hooft. YMCA zrzesza miliony mło
dych mężczyzn z 88 krajów świa
ta.
• W Rzymie odbyło się spotkanie
przedstawicieli watykańskiego Se
kretariatu ds. Jedności Chrześcijan
i Światowego Aliansu Reformowa
nego poświęcone omówieniu rea
kcji tych Kościołów na sprawozda
nie z dialogu katolicko-reformowanego w latach 1970—1977. Uczestni
cy wyrazili pragnienie przystąpie
nia do drugiej fazy dialogu.
• Światowa Federacja Luterańska i
Kościół Rzymskokatolicki będą kon
tynuowały dialog w podstawowych
kwestiach teologicznych. Zdaniem
amerykańskiego teologa reformowa
nego, prof. Georga Lindbecka, Koś
ciół katolicki zajmuje wobec dia
logu postawę bardziej otwartą niż
kiedykolwiek przedtem.
• Prawosławny Patriarchat Eku
meniczny Konstantynopola przyjął
z dużym zadowoleniem wyniki
pierwszego etapu dialogu katolicko-prawosławinego, który na prze
łomie maja i czerwca prowadzony
był na wyspach Patmos i Rodos.
Jak oświadczono, prawosławnych
miło zaskoczyła otwarta postawa
partnerów katolickich i ich zna
jomość tradycji Kościoła Wschod
niego.

Johannes Hamselmann, opowiedział
się za kontynuowaniem dialogu z
Kościołem katolickim. Jego zda
niem Kościół ten przyczynił się w
znacznej mierze „do ponownego
odkrycia Konfesji Augsburskiej w
Kościele luterańskim”.
• Prezydium Europejskiego Alian
su Ewangelickiego ostro skrytyko
wało Kościół rzymskokatolicki za
dający się zauważyć od paru mie
sięcy „coraz bardziej konserwaty
wny, mocno tradycjonalistyczny i
antyekumeniczny kierunek dzia
łania”. Alians Ewangelicki nie
zrzesza Kościołów, lecz jedynie
protestanckie grupy i pojedyncze
oscby krytycznie nastawione wo
bec ruchu ekumenicznego i wszel
kich prób zbliżenia z katolikami.
• W Anglii inarodził się nowy plan
unijny. Jego twórcy przewidują,
że poczynając od 1985 dojdzie do
zacieśnienia wspólnoty kościelnej
między anglikanami, reformowany
mi, metodystami i dwoma mniej
szymi Kościołami ewangelickimi w
tym kraju. W ramach tej wspól
noty miałoby nastąpić wzajemne
uznanie chrztu, urzędów kościel
nych oraz wprowadzenie pełnej
społeczności komunijnej.
• Podczas posiedzenia Synodu Ge
neralnego Kościoła Anglikańskiego
w Anglii stwierdzono, że takie spra
wy, jak rola kobiety w Kościele i
dopuszczenie kobiet do urzędu du
chownego muszą być 'szczegółowo
rozważone w rozmowach teologi
cznych z katolikami i prawosław
nymi. Synod upoważnił arcybisku
pa Canterbury, Roberta Ruńcie, do
nawiązania kontaktów z innymi
„cpiskopalnie zorganizowanymi Ko
ściołami” i wyjaśnienia, czy uda
się osiągnąć porozumienie co do
roli kobiety w Kościele oraz czy
ordynacja kobiet nie stanie się
przeszkodą w dalszym zbliżeniu
ekumenicznym.

• W Bristolu (W. Brytania) odby
ła się druga tura dialogu luterańsko-me todystycznego, który rozpo
czął się rok temu między Światową
Federacją Luterańską a Światową
Radą Metodystyczną. Temat roz
mów: „Wspólnota łaski”.

• W Norwegii od paru lat trwają
nieporozumienia między Kościołem
luterańskim a państwem na tle
różnicy stanowisk wobec przery
wania ciąży. Ostatnio konflikt po
głębił się wskutek mianowania
pewnego duchownego na urząd ka
pelana bez wcześniejszej konsul
tacji z władzami kościelnymi i
wbrew ich woli.

• Biskup Bawarskiego Kościoła
Ewangelicko-Luterańskiego (RFN),

• P o raz pierwszy od czasów Re
formacji biskup katolicki przema

wiał z ambony katedry w Trondheim, która od czterech stuleci jest
świątynią luterańską. Okazją do
przemówienia ks. bp Gerharda
Schwanzera była 950 rocznica
śmierci św. Olafa, króla Norwegii.
W
nabożeństwie
ekumenicznym
uczestniczył również biskup luterański, ks. Kristen Bremer.
# Kościoły — katolicki i ewange
licki — w Austrii oświadczyły, że
w polemice z sektami nie chodzi
o potępienie kogokolwiek, lecz o
obronę prawdy Chrystusowej. Naj
skuteczniejszą obroną przed sek
tami jest żywa wiara. Do oświad
czenia przyłączyli się prawosławni,
starokatolicy, anglikanie i metody
ści.
0 Zwierzchnik Kościoła reformo
wanego na Węgrzech, ks. bp Tibor
Bartha, poświęcił w Budapeszcie
dom im. Alberta Schweitzera, w
którym znajdzie opiekę 100 osób
w podeszłym wieku. Zbudowanie
domu było możliwe dzięki ofiar
ności wiernych oraz pomocy eku
menicznej z zagranicy.
# Państwowe wydawnicfwo „Eu
ropa” na Węgrzech przystąpiło do
wydania Biblii z 1590 r. w tłuma
czeniu teologa reformowanego, Gaspara Karoli. Jak poinformował
dyrektor wydawnictwa, 20-tysięczny nakład został z góry wyku
piony.
# W Bukareszcie nastąpiło oficjal
ne spotkanie rumuńskich teologów
luterańskich i prawosławnych po
święcone nauce o sakramentach
wg „Konfesji Augsburskiej” (1530)
oraz wg „Wyznania wiary” prawo
sławnego metropolity Kijowa —
Piotra Mogiły. Stwierdzono, że róż
nice w pojmowaniu sakramentów
okazały się mniejsze niż przypu
szczano.
# Dr Marjorie S. Matthews jako
pierwsza kobieta została wybrana
na stanowisko biskupa Zjednoczo
nego Kościoła Metodystycznego w
USA.
9 Rząd egipski przewiduje w ra
mach zasiedlenia Półwyspu Synajskiego wybudowanie miasta w bez
pośrednim sąsiedztwie klasztoru św.
Katarzyny. Opat klasztoru, prawo
sławny arcybiskup Damiancs Samartzis, wystąpił przeciwko tym
planom domagając się stworzenia

10-'kilometrowej strefy
wokół klasztoru.

ochronnej

# Wielu wybitnych członków tzw.
białego Holenderskiego Kościoła
Reformowanego w Republice Afry
ki Południowej zapowiedziało, że
opuści szeregi tego Kościoła na
znak protestu wobec stosowania
polityki apartheidu i wstąpi do je
dnego z Kościołów zrzeszających
ludność czarną lub kolorową.
# Delegacja Bułgarskiego Kościo
ła Prawosławnego pod. przewodni
ctwem patriarchy Maksyma odwie
dziła Kościoły siostrzane na Cyprze
i w Grecji.
# Synod Syryjskiego Kościoła na
posiedzeniu w Damaszku dokonał
wyboru nowego patriarchy. Został
nim dotychczasowy arcybiskup Bag
dadu i Besry, Mar Severius Iwas
Zakkay.
# Towarzystwa biblijne rozpro
wadziły w ubiegłym roku 50 mil
ionów egzemplarzy Biblii, Nowych
Testamentów i poszczególnych ksiąg
Pisma świętego. Wśród przygoto
wywanych obecnie przekładów na
736 języków aż 160 powstaje przy
współpracy biblistów katolickich.

Z KRAJU
% Na zaproszenie Polskiej Rady
Ekumenicznej w Centrum Konfe
rencyjnym „Caritasu” w Nadarzy
nie koło Warszawy obradowała od
23 do 27 września Międzynarodo
wa Federacja Misji Wewnętrznej
i Diakonii. W posiedzeniu uczestni
czyło ckoło 60 przedstawicieli z 12
krajów Europy. Główny Temat
brzmiał: „Ofiara Chrystusowa i ofiara chrześcijan”.
# 28 września br. odbyło się w
Dzięgielowie k. Cieszyna poświę
cenie luterańskiego domu opieki
prowadzonego przez diakonat żeń
ski „Eben-Ezer”. Aktu poświęcenia
dokonał ks. Janusz Narzyński, bi
skup Kościoła Ewangelicko-Au
gsburskiego. Uroczystość zgroma
dziła wielu duchownych, diakonisę
i liczne rzesze wiernych. Obecni
też byli goście z zagranicy: 7-osobowa delegacja Bawarskiego Ko
ścioła
Ewangelicko-Luterańskiego
(RFN) z bp. Johannesem Hanselmanem
(pełniącym
jednocześnie
funkcję wiceprezydenta Światowej

Federacji Luterańskiej) oraz grupa
uczestników posiedzenia Międzyna
rodowego Zrzeszenia Misji Wewnę
trznej i Diakonii w Nadarzynie k.
Warszawy. Dom opieki w Dzięgie
lowie wybudowano w trzy lata wy
siłkiem całej społeczności luterań
skiej w Polsce. Z dużą pomocą
przyszły również: Światowa Fede
racja Luterańska oraz bratnie Ko
ścioły z zagranicy. Dom opieki w
Dzięgielowie, przewidziany dla 70
pensjonariuszy jest największym
spośród czterech takich placówek
prowadzonych przez Kościół Ewan
gelicko-Augsburski.
# 5 października br. odbyła się
w Chrześcijańskiej Akademii Teo
logicznej w Warszawie uroczysta
inauguracja 27 roku akademickiego
1980/81. Wzięli w niej udział pra
cownicy, studenci, zwierzchnicy 11
Kościołów kształcących swoich stu
dentów w tej uczelni, ks. prof. dr
Jan Stępień, rektor Akademii Teo
logii Katolickiej w Warszawie oraz
Tadeusz Dusik, wicedyrektor Urzę
du ds. Wyznań. Przemówienie inau
guracyjne wygłosił rektor ChAT,
ks. prof. dr Woldemar Gastpary
Nawiązując do aktualnej sytuacji
w kraju Ksiądz Rektor podkreślił
największą potrzebę zachowania w
środowisku akademickim uczciwo
ści i odpowiedzialności, tj. tych ele
mentów, których zachwianie do
prowadziło kraj do kryzysu.
Sprawozdanie z działalności nau
kowo-dydaktycznej złożył prorek
tor — ks. prof. dr Jan Niemczyk,
a wykład inauguracyjny pt: „Wy
znanie: »Jezus Chrystus jest Pa
nem« jako świadectwo zwiastowa
nia chrześcijańskiego w Nowym
Testamencie” wygłosił ks. Mieczy
sław Cieślar.
W trzech sekcjach ChAT — ewan
gelickiej, prawosławnej i staroka
tolickiej — studiowało w ubiegłym
roku 130 studentów pod kierunkiem
26 pracowników naukowych.
# Gościem Polskiej Rady Ekume
nicznej w dniach od 11 do 16 paź
dziernika br. był rzecznik Rady
Kościołów Ewangelickich w RFN
przy rządzie i parlamencie bońskim
— ks. prałat Georg-Heinz Binder.
Gość spotkał się z ks. bp. Janu
szem Narzyńskim i ks. bp. Zdzi
sławem Trandą. Prowadził rozmo
wy w Ministerstwie Spraw Zagra
nicznych, został przyjęty przez mi
nistra Józefa Czyrka i wicemini
stra Mariana Dobrosielskiego. Ro-
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Ks. Prof. W iktor N I E M C Z Y K
pierwszy rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
Z żalem żegnamy wybitnego teologa, jednego z najbardziej zasłużonych
pastorów bratniego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, wychowawcę wielu
duchownych różnych wyznań, tłumacza Pisma świętego.
Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbu
dził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha
Świętego, który mieszka w was.
Rzym. 8:11

zmowy dotyczyły dalszego udziału
Kościołów ewangelickich w RFN w
procesie normalizacji stosunków z
Polską na podstawie Układu z 7
grudnia 1970 r., a także obecnej
sytuacji międzynarodowej ze szcze
gólnym uwzględnieniem problema
tyki rozbrojenia i Konferencji w
Madrycie. Ks. prałat Binder został
przyjęty przez kierownika Urzędu
ds. Wyznań, ministra Jerzego Ku
berskiego. W rozmowie oceniono
dotychczasową współpracę Kościo
łów ewangelickich w RFN z Pol
ską Radą Ekumeniczną oraz omó
wiono możliwości rozszerzenia tych
kontaktów.
# Od 18 do 25 października br.
przebywała w Polsce 5-osobowa
delegacja służby diakonackiej ho
lenderskich Kościołów reformowa
nych oraz Kościoła starokatolickie
go. Członkowie delegacji odbyli -ro
zmowy w Polskiej Radzie Ekume
nicznej ze zwierzchnikami 6 Kościo
łów członkowskich, z rektorem
Chrześcijańskiej Akademii Teolo
gicznej i z dyrektorem Polskiego
Oddziału Brytyjskiego i Zagrani
cznego
Towarzystwa
Biblijnego.
Brali też udział w nabożeństwach
niedzielnych w Kościele reformo

wanym i polskokatolickim w War
szawie, odwiedzili reformowany dom
opieki w Józefowie i luterański w
Chylicach, centrum mariawickie w
Płocku i prawosławny klasztor mę
ski w Jabłecznej k. Terespola. By
ła to pierwsza delegacja kościelna
z Holandii, która przybyła do na
szego kraju na zaproszenie PRE.
# 22 października br. Rada Pań
stwa nadała tytuły profesora zwy
czajnego 38, a profesora nadzwy
czajnego — 72 uczonym. Wśród
pierwszej grupy znalazł się ks. hab.
Witold Benedyktowicz, kierownik
teologii systematycznej w ChAT, a
wśród drugiej — ks. doe. dr Jan
Bogusław Niemczyk, kierownik ka
tedry wiedzy starotestamentowej i
języka hebrajskiego.
# Od 27 października do 3 listo
pada br. przebywała w Polsce dele
gacja władz zwierzchnich Związku
Kościołów Ewangelickich w Szwaj
carii w składzie: ks. Jean-Pierre
Jorncd — prezydent Związku, ks.
Walter Sigrist — były prezydent
Związku, obecnie sekretarz Wspól
noty Roboczej Kościołów Chrześ
cijańskich Szwajcarii (zrzesza ona

Kościoły ewangelickie, rzymskoka
tolicki i starokatolicki) oraz p. Wal
ter Probst — sekretarz Związku.
Goście pragnęli zapoznać się z ży
ciem i działalnością Kościołów w
Polsce, zwłaszcza reformowanego,
oraz potwierdzić chęć kontynuowa
nia współpracy zapoczątkowanej
przez ks. Sigrista. Szwajcarzy odby
li rozmowy ze sztabem PRE, zwie
rzchnikami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i prawosławnego,
rektorem Chrześcijańskiej Akade
mii Teologicznej oraz z różnymi
gremiami Kościoła Ewangelicko-Reformowanego
(Konsystorzem,
duchownymi, aktywem świeckim,
studentami teologii). Dnia 31 paź
dziernika uczestniczyli we wspól
nym reformowano-luterańskim na
bożeństwie odprawionym z okazji
Święta Reformacji w kościele Sw.
Trójcy w Warszawie. Delegację
szwajcarską przyjął również kie
rownik Urzędu ds. Wyznań, mini
ster Jerzy Kuberski.
W Krakowie delegacja szwajcar
ska złożyła wizytę w miejscowej
parafii augsburskiej (w jej skład
wchodzą też reformowani), odwie
dziła nowo wybudowany kościół ka
tolicki w Nowej Hucie i opactwo
benedyktyńskie w Tyńcu.
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