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Zdarzają się od czasu do czasu wydarzenia, które mają znaczenie prze
łomu. Takim wydarzeniem w stosunkach między wyznaniami chrześci
jańskimi stało się powołanie biskupa warmińskiego, Józefa Glempa, na
stanowisko arcybiskupa metropolity Gniezna i Warszawy, co jest równo
znaczne z wyznaczeniem go na urząd prymasa Polski. Uroczystość ingre
su do archikatedry św. Jana w Warszawie stała się okazją do zaprosze
nia przedstawicieli różnych Kościołów chrześcijańskich, którzy wzięli
udział w tej podniosłej uroczystości. Mniej rzucające się w oczy, ale
chyba dużo ważniejsze dla wzajemnych stosunków były następne wyda
rzenia, mianowicie wizyta złożona prymasowi przez przedstawicieli Koś
ciołów oraz przyjęcie prymasa w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej
przez jej prezydium.
Nie jest właściwie niczym nadzwyczajnym, jeśli przywódcy Kościołów
wzajemnie się odwiedzają, ale ze względu na dotychczasowe stosunki,
które nie tyle łączyły, ile dzieliły Kościoły, wizyty w pałacu biskupów war
szawskich i w Radzie Ekumenicznej nabrały przełomowego charakteru. Mo
żna więc mieć nadzieję, że zapanuje teraz inny, obustronnie cieplejszy
klimat i że nastąpią kroki zacieśniające przyjazne, prawdziwie brater
skie kontakty między chrześcijanami.
Niejednemu marzy się takie prawdziwe braterstwo. Nie trzeba być do
tego ekumenistą, wystarczy być po prostu chrześcijaninem, który stara
się w praktyce realizować zasadę miłości bliźniego. Nie chodzi w tym
jedynie o osobistą przyjemność, jaką człowiek odczuwa, gdy żyje w przy
jaznej atmosferze, ale o sprawy wykraczające poza własne „ja”. Nam,
chrześciajanom innych wyznań, potrzeba obecności, siły a nieraz i po
mocy Kościoła katolickiego. Chcielibyśmy mieć w nim oparcie i odczuwać
życzliwe zainteresowanie. Pewne cechy, troskliwie pielęgnowane w tym
Kościele, mogą być i dla nas dobrym przykładem do naśladowania.
Z drugiej strony sądzimy, że i nasza obecność jest katolikom potrzebna,
nasze świadectwo, rozwiązania różnych kwestii mogą mieć dla nich in
spirujące znaczenie. Mimo że stanowimy w naszym kraju niewielką gar
stkę, reprezentujemy określony typ wiary chrześcijańskiej i tworzymy
Kościoły o specyficznej tradycji. Spotkanie różnorodnych postaw, kon
frontacja odmiennych poglądów nie musi prowadzić do nieufności i wro
gości, ale do poczęcia nowych myśli oraz do wzajemnego pogłębienia
i wzmocnienia wiary, a w konsekwencji do tego, że głos chrześcijan bę
dzie nie tylko słyszany lecz z uwagą wysłuchiwany, a ich przykład na
śladowany.
Na zakręcie historii, gdzie znalazł się nasz kraj, wszystkim obywatelom
potrzeba zgodnego i jasnego świadectwa chrześcijan. Jeśli domagamy się
prawTa do wyznawania rozmaitych poglądów w ramach niepodległej pań
stwowości i prawa do nieskrępowanego wypowiadania sądów, to — jako
chrześcijanie — musimy pokazać, jak to robić, jak żyć zgodnie i harmo
nijnie, wzajemnie się szanować i wspierać. Wszak doszliśmy już do
wniosku, że jedność Kościołów nic polega na jednolitości form i prze
konań, ani na podleganiu jednemu ośrodkowi dyspozycyjnemu, ale na
dążeniu własnymi drogami do celów wyższych oraz na konkretnym rea
lizowaniu zasady miłości w stosunkach między ludźmi. Przekonaliśmy
się, że zaufania nie buduje się na wzniosłych deklaracjach i obietnicach,
ale na dokonanych faktach, świadczących niezbicie o dobrej woli. Mamy,
katolicy i ewangelicy, prawosławni i baptyści, mariawici i metodyści,
poważne i niezbywalne obowiązki wobec naszego narodu, całego narodu.
Obowiązki te polegają na zgodnym, wiarygodnym głoszeniu Ewangelii,
wzywaniu do opamiętania, aby naród mógł przeżyć autentyczne odro
dzenie duchowe, moralne i również materialne. Od chrześcijan będzie
w dużym stopniu zależeć, czy z gnębiącego nas kryzysu wyjdziemy oczy
szczeni. Dlatego powinniśmy wiązać duże nadzieje z przełomem, jaki się
wśród nas dokonał.
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Listopadowy numer „Jednoty” otwieramy rubryką Co wy na to?, w
której piszemy o Przełomie, o no
wych nadziejach i możliwościach,
jakie stwarzają chrześcijanom w
Polsce spotkania przedstawicieli
Kościołów z ks. prymasem Józefem
Glempem.
W kazaniu o Utrapieniach i pocie
sze (s. 3), szczególnie aktualnym w
miesiącu, kiedy z bólem wspomi
namy naszych zmarłych, ks. Ta
deusz Wojak pisze: Bóg sam podej
muje się pocieszenia. Ale Jego po
ciecha nie jest równoznaczna z uwolnieniem od cierpień ani ze
zmianą doli, z odmianą losu. Ona
jednak zapewnia, że nie jesteśmy
w niedoli sami, że Pan jest z nami.
Modlitwę pt. Jak trawa, jak kwiat,
zamieszczamy na s. 4.
Z okazji 200-lecia poświęcenia w
stolicy świątyni bratniego zboru ewangelicko-augsburskiego przedsta
wiamy na s. 5 Zarys dziejów para
fii i kościoła Świętej Trójcy w
Warszawie, pióra Aliny Janowskiej

i Marii Rojkowej.
Wielu protestanckich czytelników
z pewnością zainteresuje próblem
Biblii w prawosławiu, (s. 8), nakreś
lony w rozmowie z Tadeuszem Wyszomirskim przez prawosławnego
teologa, dr. Jana Anchimiuka, wy
kładowcę wiedzy nowotestamentowej w ChAT.
Na s. 12 zamieszczamy także jego
sprawozdanie z obrad Trzydzieste
go trzeciego posiedzenia Komitetu
Naczelnego
SRK,
którego jest

członkiem.
O akcji pomocy „Znaki nadziei”

niesionej ofiarom II wojny świato
wej w Polsce przez ewangelików z
Niemieckiej Republiki Federalnej
pisze Klaus Wuermall na s. 13.
Na s. 10 i 11 zamieszczamy repor
taż fotograficzny z Ostatniej drogi
śp. ks. biskupa Jana Niewieczerzała.
Z cyklu Rozmowy przy studni (s.

15) publikujemy kolejny dialog, tym
razem z księdzem katolickim, ma
larzem i eseistą.
Czy naprawdę w Ciebie wierzę? py
ta, jak wielu chrześcijan, Alina
Werner w rozważaniu na s. 17.
Przeglądem ekumenicznym (s. 19) i
Z prasy (s. 20) zamykamy numer.

NASZA

OKŁADKA

Ks. Bp. Jan Niewieczerzał zmarł w
Warszawie 7 listopada 1931 w wie
ku 67 lat

Ks. TADEUSZ WOJAK

Utrapienie i pociecha
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa
Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który
pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych,
którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką po
ciechą, jaką nas samych Bóg pociesza.
II Kor. 1:3—7

Nieodłącznym towarzyszem naszego życia jest
cierpienie. Pismo św. określa je archaicznym
słowem — „utrapienia”. Rozumiemy pod tym
różne dokuczliwe lub uciążliwe sytuacje, cięż
kie doświadczenia, bolesne przeżycia odnoszą
ce się bądź do nas samych, bądź do doli innych
ludzi, także tych, z którymi jesteśmy całym
sercem związani, bądź też do losu narodu
i Kościoła kroczącego pod krzyżem. Tę drogę
zna wielu z nas.
Apostoł Paweł mówi w jednym z następnych
wierszy o licznych cierpieniach Chrystusowych,
jakich doświadczał Kościół. Co ma na myśli?
Oto Chrystus uczestniczy w każdym cierpieniu
chrześcijanina, sam wypełnia wezwanie apo
stolskie: „płaczcie z płaczącymi”. Płakał z wie
rzącymi w Koryncie, płacze i z nami. Cierpie
nia Chrystusowe mają jednak specjalne zabar
wienie. Są na przykład «powodowane czyimś
niechętnym lub nienawistnym stosunkiem do
Ewangelii i jej wyznawców. Także chrześcija
nom sprawia takie nastawienie przykrość,
a nierzadko i ból. Boli serce, gdy Ewangelia
straciła znaczenie dla kogoś bardzo bliskiego.
Cierpienie Chrystusowe wywołuje też sytuacja,
w której z życia jakiegoś środowiska wyparto
Ewangelię i zaprowadzono inny sposób myśle
nia, uznając za właściwe tylko te postawy, ja
kie są z nim zgodne. Cierpienie Chrystusowe
jest obecne i tam, gdzie za wyznawanie Ewan
gelii płaci się więzieniem lub obozem; wszę
dzie, gdzie panuje ucisk. Niejedną kartę zapi
sał on w dziejach Kościoła.
Jaka jest postawa Boga wobec utrapień drę
czących Jego wyznawców? Podstawową treś
cią dzisiejszej lekcji jest nie tylko sprawa utra
pień, lecz zapewnienie, że Bóg jest Bogiem po
ciechy. Niesłusznie lekceważymy pociechę. Wy
daje nam się bowiem, że ogranicza się ona tyl
ko do słowa, a słowo jest bezsilne. Lekceważy
my więc ją jako rzecz błahą, bez znaczenia, for
malną. A jednak tak nie jest. Jeśli Bóg zechciał
jnazwać siebie Bogiem pociechy, to znaczy, że
nie może być ona rzeczą błahą, zdawkową, lecz

wielką i ważną, gdyż Bóg nie przykłada ręki
do rzeczy błahych. Wszystko, co On czyni, ma
sens, znaczenie i wartość. Bóg jest Bogiem po
ciechy !
Bóg sam podejmuje się pocieszenia. Ale Jego
pociecha nie jest równoznaczna z uwolnieniem
od cierpień ani ze zmianą doli, z odmianą losu.
Ona jednak zapewnia, że nie jesteśmy w nie
doli sami, że Pan jest z nami. To On kroczy
ciernistą drogą wraz z tymi, którym przyszło
tędy iść; nie zostawia ich samych. Już świado
mość, że nie idą sami, łagodzi udrękę i niesie
pociechę. Gdy Jezus szedł drogą krzyżową, Oj
ciec był razem z Nim. Ciągle sprawdzają się
słowa Psalmisty: „Choćbym nawet szedł ciem
ną doliną, zla się nie ulęknę, boś Ty ze mną,
laska twoja i kij Twój mnie pocieszają”. Świa
domość obecności Pana sprawia, że lżej nam
nieść krzyż. „Bliski jest Pan tym, których ser
ce jest złamane, a wybawia utrapionych na
duchu” — oto obietnica Pańska!
Nie lekceważmy więc pociechy, przyjmujmy ją
sami i śpieszmy nieść wszystkim nawiedzonym
utrapieniem. Jak często bywamy w tych sy
tuacjach nieporadni! Nie umiemy pocieszać.
Wymawiamy się, że nie należy dotykać tego,
co boli. Błędne to mniemanie. Pociecha ma swą
wartość. Jest laską, na której może się wes
przeć zmęczony chrześcijanin, przynosi ulgę.
Nie zostawiajmy więc samym sobie ludzi, któ
rych serce jest złamane.
Kiedy nasza pociecha spełni swoje zadanie, to
znaczy pokrzepi brata, który dźwiga krzyż?
Dwie rzeczy są konieczne, aby ten, który cier
pi, doznał ulgi. Po pierwsze trzeba, abyśmy
autentycznie wczuwali się w dolę tego, kogo
pocieszamy, abyśmy uczestniczyli w jego cier
pieniu, myśleli jego myślami, czuli jego ser
cem, weszli w ciemną dolinę, jaką on kroczy.
Po wtóre trzeba, abyśmy byli przekonani
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0 prawdzie Ewangelii, jaką niesiemy, byśmy
sami ufali obietnicom Bożym, które wskazuje
my jako oparcie, abyśmy podali laskę, na jakiej
wsparliśmy się sami w podobnej sytuacji.
Droga utrapienia wymaga dwu rzeczy. Pierw
sza — to cierpliwość. Cnota niepozorna, chodzą
ca w szarej, codziennej sukni, i cicha, co się nie
skarży ani nie żali. Niesie to, co jej nieść wy
padło. Druga rzecz to nadzieja, często niedoce
niana, a jakże potrzebna. Ona dostrzega spra
wy dla innych zakryte; idąc doliną ciemną wi
dzi światło, którego nikt jeszcze nie dojrzał'
1 jest przekonana, że ono wnet zaświeci peł
nym blaskiem.

Cel pociechy chrześcijańskiej polega na wzbu
dzeniu i uzbrojeniu.- serca brata, który idzie
ciernistą drogą, w cierpliwość i nadzieję, na
podaniu mu laski. Droga się przez to nie zmie
ni, nadal będzie stroma i wyboista, ale łatwiej
nią będzie iść.
Pamiętajmy, że pierwszą czynnością, jakiej Pan
dokona u kresu wszystkich dni, na progu
wiecznego Przybytku, niebiańskiego Jeruzalem,
będzie pociecha: „Otrze Bóg wszelką łzę z oczu
ich”. Na tym właśnie polega pociecha. Amen.
Kazanie wygłoszone w kościele ewangelicko-reformo
wanym w Warszawie, w niedzielę 16 marca 1980.

Przemija świat i jego chwała
jak trawa, która usycha
i jak kwiat, który opada.
Cóż pozostaje tu po nas?
Nagrobek, płyta z nazwiskiem?
Nasze dzieci i wnuki?
Jakaś książka, artykuł, wiersz?
Jakaś konstrukcja, wynalazek?
Może hasło w encyklopedii?
Lepsza lub gorsza pamięć
0 tym, czego dokonaliśmy,
kim dla kogoś byliśmy?

J a k t r a wa ,

j ak k w i a t

^

Prosimy Cię, Ojcze, naucz nas
obliczać długość naszych dni,
abyśmy wiedzieli, że kiedyś
staniemy przed Twoim sądem,
gdzie zdamy sprawę z tego,
jak nasze dni przeżyliśmy,
1 czego tutaj zaniedbaliśmy.
Pozwól nam, Ojcze, pamiętać,
że Dzień Pański jest u progu
i może spaść na nas
zupełnie nie przygotowanych,
jak grom z jasnego nieba.
Przecież, Ojcze, nie zwlekasz
ze spełnieniem obietnicy,
jak by się mogło wydawać.
To tylko my, zniecierpliwieni
szybkim upływaniem czasu,
przeżywamy zawód i zwątpienie
w spełnienie się Twej zapowiedzi.
Spętani ograniczeniem ciała
zapominamy, że czas jest nasz,
a w Twojej ponadczasowej woli
tysiąc lat jest jak dzień jeden
a jeden dzień jak lat tysiąc.
Cóż pozostanie po nas?
Nic, oprócz tego, co trwa w Tobie,
nic, oprócz tego, co do Ciebie
przyjdzie w dniu zmartwychwstania,
kiedy niebo z trzaskiem przeminie,
a ziemia i dzieła ludzkie spłoną.
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ALINA JANOWSKA, MARIA ROJKOWA

Zarys dziejów
parafii i kościoła
Świętej Trójcy
w Warszawie
Reformacja w Polsce w początkowym okresie obej
mowała głównie kręgi szlacheckie i mieszczańskie.
Do nich to młodzież studiująca za granicą wnosiła
przyjmowane otw artym sercem nauki reform atorów.
Przy dworach możnych i w wielu miastach już w ro
ku 1523 powstały parafie ewangelickie, zwane zbo
rami, m.in. w Elblągu, Gdańsku, Krakowie, K rólew 
cu, Lublinie, Poznaniu i Toruniu.
Warszawa stanowiła w tym względzie wyjątek, po
nieważ w 1525 roku objęta została edyktem wydanym
przez księcia Mazowieckiego, Janusza, który nie do
puszczał publicznego upraw iania jakiegokolwiek kultu
poza katolickim oraz zabraniał niekatolikom budo
wania świątyń pod groźbą kary śmierci i konfiskaty
m ajątku. Mimo to, na Mazowszu mieszkali protes
tanci, a niektórzy zajmowali nawet wysokie stano
wiska, jak choćby Burbachowie, burm istrzowie m ia
sta za króla Stefana Batorego, lub starosta w arszaw 
ski, Jerzy Niemsta, herbu Jastrzębiec. Ten ostatni
zaczął w 1581 roku budować kościół ewangelicki, ale
budowy nie dokończył, gdyż tłum podburzony przez
kler, zniszczył fundam enty i rozrzucił m ateriały b u 
dowlane, a ks. Piotr Artomiusz Krzesichleb, który
miał podjąć pracę duszpasterską w nowym kościele,
musiał ratować się ucieczką z Warszawy. Gwałtownie
podniosła się fala ucisku. W dwa lata później wszy
scy ewangelicy otrzymali nakaz opuszczenia miasta
w ciągu czterech tygodni.
Od wieku XVII, za czasów Zygmunta III Wazy, kiedy
Warszawa została stolicą Polski, liczba ewangelików
stopniowo w zrastała, głównie dzięki napływowi rze
mieślników, których król traktow ał przychylnie. W
późniejszych latach ewangelicy warszawscy w poszu
kiwaniu opieki duszpasterskiej zwrócili się do księcia
Bogusława Radziwiłła, ówczesnego właściciela Węgro
wa. Węgrów’ nie podlegał już jurysdykcji mazowiec
kiej i książę, przywilejem z 1651 roku, zezwolił w a r
szawianom na korzystanie z węgrowskiego kościoła
ewangelickiego, zabezpieczył m aterialnie wybranego
przez nich duchownego oraz obiecał pomoc przy tw o
rzeniu szpitala i szkoły. Przywilej księcia potw ier
dziła jego córka, Ludwika Karolina, odrębnym pis-

mem. Odtąd ewangelicy warszawscy z górą sto dwa
dzieścia lat jeździli do Węgrowa, jako do parafii m a
cierzystej. Pierwszym wybranym duszpasterzem w
okresie węgrowskim był ks. Jonasz Columbus, ostat
nim ks. Krzysztof Grzegorzewski.
W wieku XVIII poczęto odprawiać nabożeństwa
ewangelickie w Warszawie, ale z początku jedynie
w kaplicach ambasad krajów protestanckich: w
Dworcu Brandenburskim i przy ambasadzie duńskiej
wr Oratorium. Prawo do publicznych praktyk religij
nych uzyskali ewangelicy warszawscy dopiero na sej
mie ekstraordynaryjnym w roku 1768, w myśl uchw a
ły, aby ,,...się dysydentom, współbraciom i współoby
watelom naszym wszelkiego stanu i kondycji zupełna
stała satysfakcja”.
W roku 1777 z inicjatywy bankiera królewskiego.
Piotra Teppera, podjęto starania o budowę kościoła
ewangelicko-augsburskiego. Król Stanisław August
Poniatowski z przedstawionych mu trzech projektów:
Merliniego, Kamsetzera i Zuga, wybrał projekt Zuga,
w formie rotundy. Szymon Bogumił Zug, ewangelik,
wykonał plany bezpłatnie, bezinteresownie dozorował
budowę, a nawet łożył na nią ze swych oszczędności.
Ofiarność parafian warszawskich była- ogromna. Za
ciągali pożyczki, przekazywali swoje majętności, jak
np. krawiec Daniel Marx, i składali dary rzeczowe,
jak Radziwiłłowie, którzy dostarczyli belki modrze
wiowe na konstrukcję dachu. Niezwykła budowla w y
magała jednak znacznych zasobów. Pośpieszyły więc
z pomocą zagraniczne Kościoły ewangelickie, a król
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Akwarela
Vogla
przedstawiająca ko
ściół §w. Trójcy

szwedzki Gustaw III przekazał blachę miedzianą na
pokrycie dachu. 30 grudnia 1781 roku odbyło się po
święcenie nowego kościoła pod wezwaniem Świętej
Trójcy. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bogumił
Ringeltaube i ks. Fryderyk Cerulli.
Historia Polski i historia Warszawy przetaczała się
przez gmach kościoła, podobnie jak przez życie spo
łeczności ewangelickiej. W czasie Insurekcji Kościusz
kowskiej ówczesny proboszcz parafii ks. Karol
Schmidt, otrzymał od Naczelnika list z podziękowa
niem za patriotyczną postawę. W tym czasie na ga
lerii wokół kopuły kościelnej, jako na najwyższym
miejscu w Warszawie, urządzono punkt obserwacyj
ny, skąd adiutant Kościuszki śledził ruchy wojsk nie
przyjacielskich. Tę samą rolę spełniła galeria w cza
sie bitwy pod Raszynem. Na wieść o śmierci księcia
Józefa Poniatowskiego odprawiano w kościele nabo
żeństwa żałobne i zbierano ofiary dla wdów i sierot
po poległych żołnierzach. Podczas powstań narodo
wych 1831 i 1863 odbywały się tu nabożeństwa patrio
tyczne. W okresie przed Powstaniem Styczniowym
próbowano kościół zamknąć, podobnie jak inne koś
cioły warszawskie, na znak protestu przeciw okru
cieństwom caratu. Skutkiem tego było aresztowanie
i osadzenie w Cytadeli znanego patrioty, II probosz
cza parafii, księdza Leopolda Otto.
W latach 1781—1939 wokół kościoła skupiają się stale
rosnące rzesze wiernych, wśród których budzą się
cenne inicjatywy, znajdują się ofiarni i gorliwi dzia
łacze. Zaznaczyło się to w dynamicznym rozwoju pa
rafialnej działalności na polu charytatywnym, kultu
ralnym i oświatowym. Parafia prowadziła liczne pla
cówki niosące pomoc ludności warszawskiej bez róż
nicy wyznania. Najstarszą z nich był Szpital Ewan
gelicki. To tutaj Katarzyna Sowińska, wdowa po bo
haterskim generalne, opatrywała rannych żołnierzy
z Powstania Listopadowego. Tutaj pracowali znako
mici lekarze, wśród nich dr Tytus Chałubiński. Pa
rafia również prowadziła Dom Starców dla ok. 200
osób, Dom Sierot dla 120 dzieci, Schronisko dla Ko
biet, Bursę dla Chłopców, ochronkę, żłobek i świetli
cę, Zakład dla Epileptyków, pensjonat dla rekonwa
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lescentów „Tabita”, w którym znajdował się ponadto
Dom Macierzysty stu sióstr diakonis. W bezpośred
nim sąsiedztwie kościoła założono szkoły parafialne
powszechne, męską i żeńską, oraz średnie, którym —
nawiązując do pięknej przeszłości ewangelicyzmu w
Polsce — nadano imiona znanych ewangelickich po
staci. Gimnazjum męskie otrzymało imię ojca litera
tury polskiej, Mikołaja Reja, a gimnazjum żeńskie —
imię królewny Anny Wazówny, wnuczki Zygmunta
Starego, siostry Zygmunta III Wazy.
W muraeh świątyni licznie gromadzili .się miłośnicy
muzyki poważnej. Tutaj bowiem, w pierwszym
ćwierćwieczu XIX w., koncertował na melododykonie młody Fryderyk Chopin. Tu organistą był August
Freyer, znany kompozytor i pedagog, nauczyciel Mo
niuszki, a sam Stanisław Moniuszko wielokrotnie dy
rygował w czasie koncertów kościelnych.
Wśród parafian wiele było znakomitych osób o naz
wiskach znanych w kraju i za granicą. Do nich nale
żeli przede wszystkim prezesi kolegium kościelnego
— Samuel Bogumił Linde, autor „Słownika Języka
Polskiego”, dr Jan Fryderyk Wilhelm Malez, współ
organizator Szpitala Ewangelickiego, odznaczony krzy
żem Virtuti Militari za organizację szpitala woj
skowego w 1831 roku, Wojciech Gerson, artysta ma
larz i pedagog, inicjator założenia Towarzystwa Za
chęty Sztuk Pięknych, Józef Ludwik Evert, sena
tor RP.
W 1939 roku w kościele odbył się zjazd Polaków
ewangelików z całego kraju. Wobec realnego zagro
żenia ze strony Niemiec hitlerowskich nadano mu
charakter patriotyczny. We wrześniu 1939 roku koś
ciół Świętej Trójcy był pierwszym kościołem stołecz
nym, który już w dniu 16 września został zbombar
dowany i spalony. Ze wspaniałej budowli Zuga,
z modrzewiowej konstrukcji kopuły, z pięknego wnę
trza zostały gruzy i popioły, ocalono jedynie z ołtarza
Biblię Radziwiłłowską z 1563 roku (niestety, zaginęła
ona podczas zawieruchy wojennej).
Nastał czas próby. Polscy, a przede wszystkim war
szawscy ewangelicy złożyli daninę krwi i męczeństwa
w gestapo, w obozach, w Powstaniu W arszawskim.

Wnętrze kościoła Sw. Trójcy po odbudowie

Zginęło wielu księży. W Berlinie został zamęczony
biskup Kościoła, były proboszcz parafii Świętej Trój
cy, ks. dr Juliusz Bursche orędownik plebiscytów za
polskością Warmii, Mazur i Śląska w czasie Traktatu
Wersalskiego. Członkowie parafii brali udział w kam
panii wrześniowej w różnych stopniach wojskowych
(m.in. generał Wiktor Thomme bronił Modlina, gene
rał Juliusz Rómmel był dowódcą armii „Warszawa”).
Noc okupacyjna odebrała ewangelikom warszawskim
ich Dom Boży. W gruzach legły wszystkie prawie za
kłady i domy opiekuńcze, a parafianie w znacznej
części zostali rozproszeni. Jednak wkrótce po wyzwo
leniu zgromadzili się znów wokół swojej świątyni.
Pierwsze nabożeństwo po wyzwoleniu, w zakrystii
spalonego kościoła Świętej Trójcy, odprawił dla licz
nie zgromadzonych ewangelików ks. płk Feliks Gloeh.
Prawie równocześnie w kościele ewangelicko-refor
mowanym przy ul. Leszno (Świerczewskiego) odpra
wił pierwsze nabożeństwo ks. Ryszard Trenkler. Pa
rafia Świętej Trójcy korzystała bowiem od 1942 roku
z gościnności parafii ewangelicko-reformowanej.
Niebawem przystąpiono do odgruzowania i odbudowy
kościoła. Powołano Parafialny Komitet Odbudowy, na
czele którego stanął proboszcz, ks. Zygmunt Michelis.
Odbudową kierował inż. arch. Teodor Bursche, brat
zamęczonego biskupa. Zaczęły płynąć dary i znaczne
ofiary pieniężne z kraju, od Polonii zagranicznej
i iz różnych ewangelickich środowisk zagranicznych.
Wyniszczeni wojną, ale zawsze ofiarni, ewangelicy
warszawscy hojnie świadczyli na odbudowę kościoła.
Były przykłady przekazywania nawet obrączek ślub
nych na ten cel. W pogodne letnie niedziele, w wy
palonych, ale oczyszczonych z gruzów murach, odby
wały się nabożeństwa pod gołym niebem. W latach
1952—1956 odbudowę przejęły czynniki państwowe
zamierzając przeznaczyć kościół na cele świeckie. Nie
doszło do tego i w dniu 18 listopada 1956 roku w pro
wizorycznie adaptowanej części kościoła, wśród lasu
rusztowań sięgających kopuły, odbyło się pierwsze
nabożeństwo w odzyskanym kościele. Poświęcenia tej
części dokonał ks. bp Karol Kotula. Prócz duchow
nych parafii Świętej Trójcy — ks. Zygmunta Michelisa, ks. Mieczysława Rligera i ks. Ottona Krenza —
w nabożeństwie uczestniczył również ks. Ryszard
Trenkler, ówczesny proboszcz parafii w Toruniu,
oraz ks. bp Jan Niewieczerzał, proboszcz parafii
ewangelicko-reformowanej, a także inni duchowni.
Wspólny jeszcze wtedy chór parafii augsburskiej i re
formowanej występował pod dyrekcją prof. Walde
mara Szajera. Półtora roku później, 22 czerwca 1958,
odbyło się poświęcenie kościoła Świętej Trójcy
z udziałem licznych delegacji parafii ewangelickich
z całego kraju, przedstawicieli Kościołów zgromadzo
nych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościołów
zagranicznych. Dar Kościoła Ewangelicko-Reformowa
nego — Biblia Radziwiłłowska — znów spoczęła na
ołtarzu na miejscu Biblii zaginionej w czasie zawie
ruchy wojennej.
Kolejny proboszcz parafii, ks. sen. R. Trenkler, kon
tynuował podjęte dzieło odbudowy. Kościół znów
stał się ośrodkiem życia religijnego. Ponadto — zgod

nie z tradycją — gromadzą się tu licznie wierni i goś
cie w czasie uroczystych nabożeństw patriotycznych
(np. obchody 1000-lecia Państwa Polskiego, coroczne
nabożeństwa wrześniowe, przypominające tragiczne
dni pożaru kościoła i ofiary wojny), a także miłośnicy
muzyki poważnej, której koncerty organizowane są
regularnie.
W dniu 18 maja 1980 roku w kościele miała miejsce
szczególna uroczystość. Odbyła się tu bowiem równo
czesna instalacja ks. Jana Waltera na I proboszcza
parafii i seniora diecezji warszawskiej oraz ks. Wło
dzimierza Nasta na II proboszcza. Instalacji dokonał
ks. bp Janusz Narzyński w asyście ks. sen. Ryszarda
Trenkler a i ks. rektora Woldemara Gastpary’ego.
W bieżącym roku, 1981, parafia obchodzi podwójny
jubileusz — 400-lecie organizowania się społeczności
ewangelickiej w Warszawie oraz 200-lecie poświęcenia
kościoła Świętej Trójcy. Inauguracja roku jubileuszo
wego nastąpiła w dniach 2 i 3 maja. Odbyło się
wtedy nabożeństwo okolicznościowe, koncert pieśni
religijnej z okresu Odrodzenia w wykonaniu chóru
parafii z Bielska pod dyrekcją p. Marii Wegertowej,
otwarto wystawę pamiątek kościelnych i parafial
nych, zorganizowaną przez Komisję Ochrony Pamią
tek działającą przy parafii. W nabożeństwie odpra
wionym przez obu proboszczów kościoła Świętej Trój
cy uczestniczył również ks. bp Jan Niewieczerzał,
przedstawiciel Kościoła Reformowanego. Wspominając
w swoim wystąpieniu sprawy łączące w przeszłości
obie parafie — augsburską i reformowaną — Ksiądz
Biskup prosił Boga o dalszą nad nimi opiekę.
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Kościół prawosławny w Bojance
(Bułgaria), zbudowany w 1259

Biblia w prawosławiu
Dr hab. Jan Anchimiuk jest wykładowcą prawosławnej wiedzy
nowotestamentowej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie i członkiem prezydium Światowej Rady Kościołów,
gdzie reprezentuje Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny.
W pracy doktorskiej podjął temat związku egzegezy Orygenesa
ze współczesną wiedzą biblijną, natomiast w rozprawie habilita
cyjnej skoncentrował się na zagadnieniu antropologii i angelologii
w I Liście Apostoła Pawła do Koryntian. W poniższej rozmowie
dzieli się refleksjami na temat przeżywania Biblii w liturgii
chrześcijańskiego Wschodu.
TADEUSZ
WYSZOMIRSKI
—
Zwykle, przynajmniej w popular
nym odbiorze, nie kojarzymy sobie
obu pojęć: wschodnia ortodoksja i
Biblia. Obserwatorom z kręgu pro
testanckiego wydają się to sprawy
dosyć od siebie odległe. Czy jest tak
w istocie?
JAN ANCHIMIUK — Moim zda
niem prawosławie jest na wskroś
biblijne. Niekiedy spotykamy się z
zarzutem, że jest odwrotnie, lecz
wynika to jedynie z braku znajo
mości życia liturgicznego naszego
Kościoła i odbierania nabożeństw
jedynie w w arstw ie zewnętrznych
gestów.
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T. W. — Czy mógłby Pan nieco
szerzej naświetlić związek treści bi
blijnych z liturgią?
J. A. — Kościół prawosławny w y
raża się głównie przez liturgię. W
każdym wschodnim nabożeństwie, a
już zwłaszcza w liturgii eucharys
tycznej, możemy zauważyć, że cała
sfera słowna życia liturgicznego
złożona jest bądź z cytatów biblij
nych, z czego znaczną część stano
wią Psalmy, bądź też z poetyckiej
parafrazy tych tekstów służących
lepszemu kontemplacyjnemu prze
życiu treści. Cykl liturgiczny prze
widuje przeczytanie w ciągu całego
roku najważniejszych części Stare

go Testamentu, to znaczy Pięcio
księgu Mojżesza, prorbków w ięk
szych i niektórych ksiąg sapiencjalnych. Ma to miejsce w czasie Wiel
kiego Postu, pomyślanego jako
swoiste rekolekcje liturgiczne, przy
gotowujące uczestników do m iste
rium wielkanocnego.
Nowy Testament czytany jest w
sposób ciągły począwszy od nie
dzieli Zm artw ychw stania Pańskie
go, kiedy jako lekcję czytany jest
wstęp do Dziejów Apostolskich i
prolog Ewangelii św. Jana. Rozpo
częcie czytań właśnie w tym dniu
podkreślać ma fakt nowego stwo
rzenia w Chrystusie. Szczególnie
troskliwie dobrane są niedzielne
perykopy ewangeliczne i czytania
apostoła (lekcji) w taki sposób, aby
oba teksty mówiły o jednym prob
lemie (lekcja jest świadectwem Apostoła, naocznego świadka wiary).
Lektorem może być każdy z uczest
ników nabożeństwa eucharystycz
nego, mężczyzna lub kobieta, a
podczas czytania znajduje się po
między wiernymi. Ewangelię pod
czas liturgii św. czyta prezbiter lub
diakon, a na jutrzni — biskup. Ma
to swoje uzasadnienie. Lektor personifikuje chrześcijanina zanurzo
nego w historii i zadającego pewne
pytania. Ewangelia zaś jest wieczną
odpowiedzią na wyzwanie czasu.
Czytający ją liturg symbolizuje osobę Chrystusa.
Dodać należy, że sam ryt introni
zacji Ewangelii w liturgii bizantyj
skiej, noszący nazwę Małego Wej
ścia, kiedy diakon w uroczystej
procesji wynosi ewangeliarz z sank
tuarium na środek świątyni — oznacza samego Chrystusa idącego
nauczać lud. W słowiańskiej wersji
liturgii śpiewane jest wówczas
Osiem Błogosławieństw, fragm ent
kazania na górze wg Ewangelii św.
Mateusza.

T. W. — Życie liturgiczne Kościoła
prawosławnego nie ogranicza się do
samej Eucharystii. Jak więc treści
biblijne obecne są w cerkiewnym
oficjum?
J. A. — Celebrowane w sobotni
wieczór oraz przed świętami nie
szpory i jutrznia składają się na
całonocne czuwanie, czyli wigilię,
co jest właściwie symbolicznym
przeżyciem całej historii zbawienia.

Nabożeństwo prawosławne zostało
skomponowane jako m i s t a g o g i a
— wprowadzenie w misterium wia
ry. W wielorakiej działalności sym
bolicznej ukazane jest stworzenie
świata, stworzenie człowieka i
grzech' pierworodny. Śpiew Psalmu
140: „Panie, wezrwałem Ciebie, usłysz mnie” — przypomina o ciąg
łym dążeniu Izraela do Boga;
wieńczy ten cykl narodzenie Chry
stusa Pana i ofiarowanie w świą
tyni.
Jutrznia rozpoczyna się od czytania
sześciu psalmów (wg Biblii słowiań
skiej są to kolejno: 3, 37, 62, 87, 102,
142). Mamy tu do czynienia z
analizą
sytuacji
egzystencjalnej
człowieka żyjącego historią, które
go zadaniem jest całkowita prze
miana stosunku do świata, do oto
czenia i całego stworzenia, tak aby
doprowadzić do nowej wizji świata,
do przebóstwienia, czyli maksymal
nego zbliżenia do Boga. Myślą
psalmów jest błagalny krzyk do
Boga, aby dał siłę do realizowania
•tego zadania w ramach konkret
nych uwarunkowań jednostki. Cen
trum jutrzni stanowi temat zmart
wychwstania Chrystusa Pana. Ko
lejno czytana jest jedna z jedenastu
perykop opisujących chrystofanię.
Już sam fakt, że z czterech Ewan
gelii wybrano tyle fragmentów,
jest świadectwem, że o zmartwych
wstaniu nie sposób mówić jednako
wo.
Chciałbym zwrócić uwagę na silnie
akcentowaną
obecność tematów
Starego Testamentu w oficjum. Za
sadniczą część jutrzni stanowi poe
mat nazywany k a n o n e m , złożo
ny z 9 pieśni. Początkowe ich
zwrotki — i r m o s y — wiążą się
treściowo z pieśniami Pisma świę
tego. Bizantyjski kanon to poetyc
ka synteza myśli teologicznej. Przy
czym można ' wyśledzić użycie do
słownych cytatów biblijnych lub
włączanie do nich motywów za
czerpniętych z pism Ojców Kościo
ła czy uchwał soborowych. Wyraża
to jedność Tradycji i Pisma w
konkretnej praktyce liturgicznej.
Tradycję pojmujemy jako doświad
czenie życia Kościoła kierowanego
przez Ducha Świętego. Znajduje
ona wyraz zarówno w dziełach pa
trystycznych, jak też w liturgii
świętej, ikonie i strukturze organi
zacyjnej.
T. W. — Có należy uznać za cechy
najważniejsze w prawosławnym ujęciu myśli biblijnej?

J. A. — Prawosławie po prostu za
chowało wierność myśli patrystycz
nej. Dokonało się to oczywiście
bardziej w liturgii, w warstwie ry
tów i nawyków myślenia, niż w
teologii szkolnej. Prawosławie nie
utraciło kontaktu z tym, co zrobio
no dla egzegezy w’ starożytności,
zachowało łączność ze starą żydow
ską tradycją egzegetyczną, jeśli
chodzi o Stary Testament, nawet
w nawiązaniu do Talmudu. W tej
pierwotnej fazie biblistyka z okre
su patrystycznego wchłonęła ele
menty greckiej, a więc pogańskiej,
interpretacji dzieł Homera. Czło
wiekiem, który przekazał osiągnię
cia myśli żydowskiej i greckiej na
grunt chrześcijański, był Orygenes.
Doskonały badacz tekstów, stoso
wał metody podobne do współczes
nych.
Tradycja
liturgiczna
przekazała
wyniki starożytnych badań nauko
wych. Po drodze zapomnieniu uleg
ły jednak metody tej pracy. Dzisiaj
prawosławie stanęło wobec proble
mu ustosunkowania się do współ
czesnych metod naukowej egzegezy
biblijnej.
T. W. — Jaka jest specyfika pra
wosławnej biblistyki?

J. A. — P. EvdokimowT uważał, że
cechą najbardziej specyficzną dla
prawosławia jest fakt czytania, a
więc i przeżywania Biblii w sposób
wspólnotowy a nie indywidualny.
Daje to nowy wymiar idei „soborowości” (powszechności) Kościoła,

co wiąże się ściśle z pneumatologią.
Dzięki temu unika się werbalnego
pojmowania Pisma, czyli odczyty
wania go wyłącznie jako dzieła mo
ralnego lub należącego tylko do hi
storii religii. W liturgicznym do
świadczeniu Kościoła historia zba
wienia zostaje na nowo zaktualizo
wana. Na tym polega misteryjny
realizm
prawosławnej
liturgii.
Twórcze nawiązanie do osiągnięć
patrystycznych i osadzenie jej w
całokształcie życia liturgicznego
stanowi o odmienności prawosław
nej biblistyki.
T. W. — Czy widzi Pan możliwość
dialogu międzywyznaniowego
w
dziedzinie biblistyki?

J. A. — Etap wymiany informacji
jeszcze nie nastąpił. Prawosławni,
którzy mogą wiele skorzystać i
faktycznie czerpią z osiągnięć bi
blistyki protestanckiej, chociażby w
zakresie metodologii, mogą wnosić
własne zupełnie oryginalne do
świadczenie. Często też problemy
egzegetyczne, jakimi fascynuje się
świat zachodni, postawione były
już raz w starożytności. Nie należy
o tym zapominać. Nie oznacza to
wcale, aby prawosławni mieli re
ceptę na wszystko. Konieczne jest
wzajemne ubogacenie się przez
przepływ myśli teologicznej pomię
dzy wyznaniami. Zwłaszcza dotyczy
to problematyki biblijnej.
Rozmawiał: Tadeusz Wyszomirski

OFIARY NA WYDAWNICTWO
Ingę Kreis — zł 2000. Ruth Engelhardt — zł 5.500. Edyta Marzecka — zł 500, Helena Ratomska — zł 128, Mirosława Windyga —
zł 1000, Walenty Dawidów — zł 50, Halina Stal — zł 500, Kazi
mierz Małek — zł 100, ks. Jerzy Borowiec — zł 100, Brytyjskie
i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne — zł 212, Janusz Szewczuk —
zł 200, J.K.M. - zł 200.
Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Przypominamy,
że ofiary na wydawnictwo ,,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.
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OSTATNI
Księdza Jana
Biskupa Kościoła Ewan

W piątek, 13 listopada 1981, odbył się pogrzeb śp. Ks„
Bp. Jana Niewieezerzała. Z wielkim żalem żegnali
swego proboszcza członkowie zboru warszawskiego,,
swego biskupa wszyscy duchowni i członkowie całej)
Jednoty reformowanej, honorowego Prezesa PRE du
chowni i świeccy przedstawiciele Kościołów, wykła
dowcę ChAT profesorowie, pracownicy i studenci tej
uczelni, człowieka zasłużonego na arenie międzynaro
dowej reprezentanci Kościołów za granicą, a także
przedstawiciele Władz państwowych.
Przy biciu dzwonów procesja duchownych przeszła
z domu parafialnego do kościoła, pełnego uczestników
żałobnej uroczystości. Na katafalku — metalowa
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A

DROGA

Niewieczerzała
igelicko-Reformowanego

trumna, a dokoła, na stopniach prezbiterium — wień
ce i wiązanki kwiatów. Ks. bp Zdzisław Tranda w
kazaniu zastosował do Zmarłego słowa Jezusa: „Nie
wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem”. Przemó
wili również: prezes Konsystorza, J. Baum, prezes
PRE, ks. proi*. W. Benedyktowicz, ks. bp A. Schonherr
z NRD, ks. prof. W. Gastpary, b. rektor ChAT, ks.
Balter z Kościoła Rzymskokat., ks. A. Kuczma w
imieniu KEK, i E. Dytrych z Kucowa. Na cmentarzu
przemówił jeszcze ks. bp J. Narzyński oraz ks. B.
Tranda, który prowadził tę część uroczystości.
Zdjęcia: Elżbieta Kubiak
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JAN ANCHIMIUK

Trzydzieste trzecie posiedzenie

Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów
Po raz drugi w historii Światowej Rady Kościołów
Komitet Naczelny obradował w kraju socjalistycznym.
Poprzednie posiedzenie odbyło się w 1956 roku na
Węgrzech, w miejscowości Galyatetb. Posiedzenie
drezdeńskie (16—26 sierpnia 1981) rozpoczęło się uro
czystym nabożeństwem w 'kościele św. Krzyża. Tema
tykę obrad można sprowadzić do dwóch zasadniczych
punktów: 1. przegląd dotychczasowej pracy różnych
agend ŚRK, 2. przygotowania do VI Zgromadzenia
Ogólnego w Vancouver w 1983. Ponadto dużo uwagi
poświęcono życiu Kościołów ewangelickich w NRD.
Jak zwykle, na początku posiedzenia w centrum uwa
gi znalazły się sprawozdania przewodniczącego Komi
tetu Naczelnego, arcybiskupa Edwarda Scotta i se
kretarza generalnego, Filipa Pottera. Edward Scott
dokonał przeglądu najważniejszych wydarzeń w życiu
ŚRK i Kościołów członkowskich. Wskazał na zmiany
personalne w biurze ŚRK w Genewie oraz wspom
niał kilka najważniejszych wydarzeń. Zaliczył do nich
konferencję na temat „Dzieci jako aktywni partnerzy
we wspólnocie chrześcijańskiej” (Evian, wrzesień
1980), konsultację Zespołu Programowego II w Atlan
cie, marzec 1981, konsultację na temat problemów fi
nansowych SRK ze Światową Federacją Luterańską
(Bossey, maj 1981), konsultację prawosławną (Sofia,
maj 1981), uroczystości z Okazji 1600 rocznicy II so
boru powszechnego, konsultację na temat wspólnoty
kobiet i mężczyzn w Kościele (Sheffield, lipiec 1981).
Wśród najważniejszych wydarzeń w najbliższym cza
sie wymienił konsultację na temat rozbrojenia, która
odbędzie się od 23—27 listopada 1981 roku w Amster
damie. Wskazał również na wagę konsultacji na te
mat znaczenia rad Kościołów w ruchu ekumenicznym.
Zostaną one zorganizowane przez Komisję „Wiara
i Ustrój” jeszcze w 1982 roku.
Sprawozdanie sekretarza generalnego koncentrowało
się na ukazaniu teologicznym podstaw pracy SRK
w ostatnim okresie. Perspektywa teologiczna — zda
niem F. Pottera — otwiera się przy refleksji nad fak
tem zwołania posiedzenia w Dreźnie, w mieście pra
wie całkowicie zniszczonym w wyniku bombardowa
nia podczas drugiej wojny światowej. Doświadczenia
z lat drugiej wojny światowej stawiają przed Kościo
łami problem odpowiedzialności za zachowanie poko
ju w obliczu zagrożenia, stworzonego przez broń ato
mową. Poszukiwanie odpowiedzi na pytania z tego
wynikające doprowadziło F. Pottera do stwierdzenia,
iż obecna sytuacja całego świata, ludzkości i 'każdego
człowieka może być określona jako stan chorobowy.
Stąd konieczność poszukiwania sposobów uzdrowienia
zarówno jednostki jak i całego społeczeństwa i całe
go stworzenia. F. Potter uważa, że „uzdrowienie do
konuje się nie przez czysto rytualne czynności pokut
nicze jak na przykład post, lecz przez to, że pójdzie
my za głosem Bożym, wzywającym nas do uwolnie
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nia zniewolonych i ujęcia się za cierpiącymi i pozba
wionymi praw.
Proces uzdrawiania wymaga diagnozy i zastosowania
odpowiednich środków. Przede wszystkim powstaje
tu pytanie o udział Kościołów członkowskich w pro
cesie uzdrawiania człowieka, ludzkości i świata. Musi
on polegać na partycypacji, tzn. uczestniczyć powi
nien w nim zarówno uzdrawiany człowiek jak i spo
łeczeństwo. W tym punkcie sekretarz przytoczył przy
kład Programu Zwalczania Rasizmu ŚRK. Po drugie,
chodzi o uzdrowienie chorych ludzi i społeczeństw
jalko części pewnej całości. Celem ostatecznym jest
zdrowie całego ciała (ludzkości i stworzonego świata).
Po trzecie, należy pamiętać, że „do istoty zdrowia
należy fakt, iź źródłem jego jest Bóg”. W tym punk
cie rozważań Potter wskazał na aktualność tematu
Zgromadzenia w Vancouver — „Jezus Chrystus ży
ciem świata”.
W nawiązaniu do Obj. 22:1—2 F. Potter naszkicował
krótko wizję uzdrowionej ludzkości. Wizja ta doty
czy w pierwszym rzędzie Kościołów, które przyjąwszy uzdrawiające działanie Boga, powinny zaangażo
wać się w „uzdrawianie narodów”.
Komisja „Wiara i Ustrój kościelny” kontynuowała
pracę nad dokumentem o chrzcie, Eucharystii i urzę
dzie w Kościele. Dokument ten został w ostatnich
miesiącach poddany istotnym przeróbkom, szczególnie
jeśli chodzi o dwie ostatnie części, tzn. o Eucharystii
i urzędzie. Po zaaprobowaniu nowej wersji przez peł
ny skład komisji „Wiara i Ustrój” na posiedzeniu
w Limie w 1982 r. tekst dokumentu zostanie znowu
przesłany do Kościołów członkowskich z prośbą
o ustosunkowanie -się i, jeśli to możliwe, o „autory
tatywną” ocenę.
Coraz większego znaczenia nabierać będzie zagadnie
nie wspólnego wyznawania wiary apostolskiej. Jesz
cze w tym roku odbędzie się kilka konsultacji na ten
temat. Jedna z nich będzie miała miejsce w Odessie,
w październiku 1981.
Problem „Wspólnoty kobiet i mężczyzn w Kościele”,
stał się przedmiotem dość ostrej kontrowersji. Bezpo
średnim jej powodem stały się zalecenia wypraco
wane na światowej konsultacji w Sheffield, w lipcu
1981 r., dotyczące ordynacji kobiet i zwiększenia do
50° 0 ich udziału w gremiach ŚRK. Prawosławni człon
kowie Komitetu Naczelnego zareagowali ostro na za
lecenie dotyczące ordynacji. W wyniku dyskusji nie
które zalecenia i sformułowania uległy znacznemu
złagodzeniu.
U podłoża całej dyskusji leży, jak się wydaje, fakt
braku dostatecznej jasności co do stanowiska Kościo
łów członkowskich ŚRK w dziedzinie eklezjologii.
W związku z tym wielu członków Komitetu Naczel
nego sądzi, że opór prawosławnych wywodzi się ze
swoistego konserwatyzmu kościelnego, bez uzasadnie

nia teologicznego znajdującego mocne oparcie w No
wym Testamencie. Wydaje się, że konflikt nie zosta
nie rozwiązany bez poważnej dyskusji eklezjologicz
nej. Jednak szanse na taką dyskusję są w chwili
obecnej stosunkowo małe.
Na iplenarnym posiedzeniu zostało przedstawione spra
wozdanie specjalnej komisji przygotowawczej, powo
łanej przez K.N. w ubiegłym roku.
Zgromadzenie Ogólne rozpocznie się uroczystym na
bożeństwem 24 lipca 1983 r. Zostanie zakończone rów
nież uroczystym nabożeństwem 10 sierpnia 1983 roku.
W Zgromadzeniu weźmie udział ok. 930 oficjalnych
delegatów Kościołów członkowskich oraz około 3000
innych uczestników, delegatów tzw. zaprzyjaźnionych,
obserwatorów, doradców, stewardów, gości, dzienni
karzy. Praca będzie przebiegała na posiedzeniach ple
narnych, w komisjach, grupach specjalistycznych,
grupach roboczych. Elementem składowym Zgroma
dzenia będzie długi okres przygotowawczy, w którym
szczególną rolę spełnić mają wizyty i regoinalne oraz
krajowe zgromadzenia przygotowawcze. Zgromadze
nie Ogólne w Vancouver ma, według tego zamysłu,
być uwieńczeniem procesu gromadzenia się Kościo
łów. Przewidywane koszty Zgromadzenia Ogólnego
wyniosą ok. 6.931.000 franków szwajcarskich.
Temat główny Zgromadzenia Ogólnego został ustalo
ny na poprzednim posiedzeniu Komitetu Naczelnego.
Brzmi on: „Jezus Chrystus życiem świata”.
Proponowane przez komisję przygotowawczą tematy
szczegółowe i problemy do dyskusji w grupach spe
cjalistycznych zostały poddane gruntownej krytyce.
W wyniku długiej dyskusji na posiedzeniach plenar
nych i w komisjach postanowiono przyjąć następu
jące tematy szczegółowe:
1. Życie, dar Boga
2. Życie pośród śmierci
3. Życie w jego pełni
4. Życie w jedności
Zarówno wszystkie tematy jak i teksty studiów bi
blijnych mają być poddane ocenie w Kościołach
członkowskich ŚRK. Każdy Kościół ma prawo wnie
sienia poprawek i zgłaszania nowych propozycji.
Zamknięcie okresu planowania Zgromadzenia Ogólne
go nastąpi na posiedzeniu Komitetu Naczelnego, któ
re odbędzie się 19—28 lipca 1982 r. w Genewie.

Posiedzenie Komitetu Naczelnego w Dreźnie należy
zaliczyć do typowych roboczych zebrań tego organu
SRK. Nawet duże zainteresowanie życiem Kościołów
w NRD nie zdołało naruszyć tego charakteru. Kon
centracja na sprawach bieżących spowodowała, iż
dziennikarze zadawali niekiedy pytanie: czy rzeczy
wiście wszystkie sporne i wielkie problemy pozosta
wiono w szufladach w Genewie, w Dreźnie zaś nie
może stać się nic ciekawego? Dyskusja nad sprawoz
daniem z Sheffield pokazała, że tak nie było. Była
to zresztą dyskusja niezwykle charakterystyczna dla
trudności SRK. Perspektywie eklezjologiczno-społecznej, reprezentowanej przez większość protestantów
w K.N. została przeciwstawiona perspektywa eklezjologiczno-ontologiczna, reprezentowana przez prawo
sławnych, stanowiących liczbowo mniejszość w K.N.
Uczestnicy dyskusji poruszali -się w dwóch płaszczyz
nach, które tylko niekiedy stykały się ze sobą. Poza
tym w świadomości uczestników prawosławnych je
dnoznaczne opowiedzenie się Komitetu Naczelnego za
ordynacją kobiet oznaczałoby oddalenie sprawy jed
ności widzialnej Kościoła, albowiem do różnic dzielą
cych Kościoły protestanckie od prawosławnego do
szedłby jeszcze jeden punkt i to bardzo istotny
z punktu widzenia eklezjologii. Dyskusja zakończyła
się kompromisem, niezbyt jednak wyraźnie sprecy
zowanym. Gubi się on wśród wielkiej ilości zaleceń
wypracowanych przez konsultację w Sheffield.
Na tle różnic doktrynalnych, które zarysowały się
w debacie nad rolą kobiety w Kościele, szczególnie
godna uwagi jest zgodność w podstawowych kwes
tiach społeczno-politycznych. Zwołanie posiedzenia
w Dreźnie, a więc w mieście szczególnie dotkniętym
przez okrucieństwo wojny, pozwoliło lepiej zrozumieć
potrzebę zaangażowania na rzecz pokoju. Rzeczą zna
mienną jest fakt, iż oświadczenie na temat zagrożeń
pokoju we współczesnym świecie oraz inicjatywy
SRK w sprawie rozbrojenia nie wywołały tym razem
tak ostrej wymiany poglądów, jak to miało jeszcze
miejsce na posiedzeniu K.N. w ubiegłym roku.
Być może posiedzenie w Dreźnie rozpocznie okres
większej jednolitości w działaniu społeczno-politycz
nym i jednocześnie rozpocznie okres wzmożonej pra
cy nad wypracowaniem zgodności doktrynalnej.

KLAUS WUERMALL

„Znaki nadziei”
Czy należy podjąć jeszcze jedną
inicjatywę na rzecz pojednania pol
sko-niemieckiego? Prawdę mówiąc,
w ostatnich latach wiele akcji
i działań zmierzało do tego celu.
Podobne pytanie zadawali sobie
inicjatorzy
akcji
ewangelickiej
„Znaki nadziei”, kiedy przed trze
ma laty dostrzegli konieczność po
mocy Polakom, ofiarom reżimu hi
tlerowskiego. Kościół Ewangelicki
(w RFN) deklarował w minionych
latach moralną i polityczną odpo-

wiedzialność za zbrodnie popełnio
ne na sąsiednim narodzie polskim,
który jak żaden inny naród zaznał
tyle strasznych cierpień w okresie
okupacji hitlerowskiej.
Kościół Ewangelicki dążył wytrwa
le. do pojednania inspirując liczne
akcje, jak „Akcja Pokuty”, Memo
randum Wschodnie* z 1965 roku,
oficjalne oświadczenie wobec ukła
dów polsko-niemieckich. Również
od Kościoła Ewangelickiego wyszła
inicjatywa zorganizowania kongre

su „Przyjaźń z Polską” i on też
koordynował wszystkie prace zwią
zane z przygotowaniem kongresu.
Biorąc udział w akcji na rzecz po
jednania, Kościół Ewangelicki miał
przed oczyma 100 000 osób żyjących
do dziś w Polsce, które są byłymi
więźniami obozów koncentracyj
nych i katowni gestapo. Kościół
Ewangelicki wspólnie z najbardziej
poszkodowanymi osobami spodzie
wał się wypłacenia odszkodowania
i zadośćuczynienia za wyrządzone
krzywdy. Zdawał sobie bowiem
sprawę, że nie chodzi tu o literalne
zadośćuczynienie, lecz o potrzebę
gestu dobrej woli ze strony nie
mieckiej. Umowy o ryczałtowych
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wypłatach rent dla Polaków, pod
pisane przez stronę polską i nie
miecką w r. 1975, sprawiły, że pro
blem „odszkodowania” za wyrządzo
ne krzywdy rozwiązany został w
kategoriach politycznych, ale w
praktyce pozostało wiele nie uregu
lowanych kwestii moralno-personalnych. „Nie możemy pogodzić się
z faktem, że tak wiele osób — by
łych więźniów obozów koncentra
cyjnych — nie otrzymało do dziś
wystarczającej rekompensaty od
strony niemieckiej za doznane
krzywdy. Mimo upływu ponad 30
lat od zakończenia II wojny świa
towej, czujemy się politycznie i mo
ralnie odpowiedzialni za los ofiar
reżimu hitlerowskiego i chcemy
nieść pomoc poszkodowanym oso
bom, w miarę naszych sił i środ
ków”. Tak określili swoje stano
wisko inicjatorzy akcji „Znaki Na
dziei” w manifeście założycielskim.
Po niedługim czasie czołowe oso
bistości Kościoła Ewangelickiego w
RFN poparły wezwanie inicjatorów
akcji, podpisując jako pierwsze ma
nifest założycielski alkcji o lepszą
przyszłość między narodem polskim
a niemieckim. Podpisy złożyli:
dr Guenter Berndt, D. Klaus v. Bis
marck, Holger Boerner, Armin
Clauss, dr Erhard Eppler, prof. dr
Iring Fetscher, Ekehard Gries, prof.
dr Dietrich Goldschmidt, dr Jo
hannes Hanselmann, dr Gerhardt
Heinze, dr D. Helmut Hild, lic. Karl
Immer, D. dr Hanfried Krueger,
Ascan Lutterroth, prof. Georg Picht,
D. Kurt Scharff, prof. dr Heinz
Toedt.
Celem akcji było i jest dążenie do
zbliżenia i pojednania między oby
dwoma narodami przez niesienie
bezpośredniej pomocy więźniom
i ich rodzinom, jak i wielu innym,
którzy szczególnie ucierpieli na sku
tek prześladowań i mąk. Akcja
koncentruje się na następujących
formach pomocy:
— udzielanie zapomóg finansowych
w krytycznych sytuacjach,
— dostarczanie leków, sprzętu me
dycznego, protez, okularów7, apa
ratów słuchowych,
— finansowanie pobytu osób po
szkodowanych w sanatoriach i
domach wypoczynkowych,
— dostarczanie kompletnych wypo
sażeń szpitali, domów starców,
domów opieki społecznej, klu
bów dyskusyjnych.
Akcja otrzymuje potrzebne na ten
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cel fundusze ze składek członkow
skich, z ofiar pieniężnych zbiera
nych przez zbory ewangelickie jak
i z oficjalnych źródeł kościelnych.
Liczne parafie lokalne, przede
wszystkim parafie ewangelickie w
Hesji-Nassau, wykazały wielką ak
tywność w realizowaniu akcji. Ak
cja niesie pomoc ofiarom wojny w
Polsce w sposób bezpośredni i wol
ny od biurokracji.
Dary pieniężne przesyłane są oso
bom potrzebującym bez potrącania
kosztów pocztowych. Przy wyborze
najbardziej potrzebujących korzysta
się z pośrednictwa odpowiedniej
Komisji Polskiej Rady Ekumenicz
nej, która zajmuje się również roz
działem przesłanych sum pienięż
nych na potrzeby inwalidów wo
jennych. Jest rzeczą oczywistą, że
przy podziale środków pieniężnych
wyznanie nie odgrywa roli zasad
niczej. Zarówno żydzi, katolicy,
prawosławni, metodyści, luteranie
korzystają na równi z tej pomocy.
Inicjatorom „Znaków Nadziei” nie
pozostaje wiele czasu, jeżeli chcą
pomóc osobom, którym wyrządzono
wiele nie zawinionych krzywd w
imieniu narodu niemieckiego. Ini
cjatorzy zdają sobie sprawę, że 40
lat mija od wybuchu II wojny
światowej i że większość ofiar sta
nowią ludzie w wieku podeszłym.
Lata swojej młodości spędzili w
obozach zagłady. Także młodsi, któ
rzy jako dzieci doznali okrucieństw
terroru hitlerowskiego, potrzebują
pomocy i pragną, żeby pamiętano
o ich cierpieniach. Od lekarzy, psy
chologów i byłych więźniów wiemy,
że przeżycia okupacyjne wycisnęły
trwałe piętno na psychice tych osób.
Chorzy uskarżają się na przykre
wspomnienia i przewlekłe dolegli
wości psychosomatyczne, które są
bezpośrednim skutkiem cierpień do
znanych z rąk hitlerowców. Urazy
psychiczne ciągle odżywają.
„Długo pracowałem, żeby zapom
nieć o doznanych krzywdach. Nie
rozmawiałem o przebytych cierpie
niach, chcąc zapomnieć. Szereg lat
nie wracałem myślami do tego te
matu. Potem zachorowałem na ser
ce i cukrzycę” — pisze były wię
zień obozu koncentracyjnego. Listy
od tych, którym akcja „Znaki Na
dziei” przyszła z pomocą, są dowo
dem, że akcja spełnia swoje zada
nie i że nie jest za późno, by po
dejmować działania na rzecz długo
trwałego procesu pojednania mię
dzy narodem polskim i niemieckim.

„Dziękuję za pomoc i cieszę się, że
wśród członków akcji są także
przedstawiciele młodego pokolenia.
Tylko pokój może być gwarancją
trwałego bytu narodów. Jestem
przekonana i wierzę, że młode
pokolenie niemieckie, pracujące
z zaangażowaniem na rzecz po
koju, kieruje się w swoim dzia
łaniu tą zasadą. Jako chrześcijanka
wybaczyłam winę sprawcom moich
cierpień, ale uszkodzony kręgosłup
i głuchota lewego ucha nie pozwa
lają zapomnieć o doznanych krzyw
dach”.
„Za otrzymane pieniądze mogę ku
pić potrzebne mi lekarstwa. Ze
względu na mój stan zdrowia i
wiek nie mogę już pracować. Nie
mniej jest ważną sprawą istnienie
akcji »Znaki Nadziei-«”.
„Z pomocy akcji »Znaki Nadziei-«-'
bardzo się ucieszyłem. Wzruszyłem
się do łez, ponieważ była to pierw
sza tego rodzaju pomoc od czasu,
kiedy straciłem zdrowie na skutek
wyrządzonych mi krzywd”.
Pan R. S. ze Skoczowa, więzień obozu koncentracyjnego Dachau i
Gusen: „Czuję się coraz gorzej, co
raz trudniej przychodzi mi walczyć
z chorobą, która przykuwa mnie do
łóżka. Wiadomość o przekazaniu mi
przez akcję »Znaki Nadziei« w cza
sie trwania choroby sumy 250 ma
rek była miłą niespodzianką, po
prawiła moje samopoczucie i utwierdziła mnie w przekonaniu, że
Kościół w RFN wytrwale dąży do
pojednania i przyczynia się przez
swoje działanie do utrzymania po
koju na świeeie. Proszę o przekaza
nie inicjatorom akcji najgorętszych
i najserdeczniejszych podziękowań
za pamięć o nas. Pomoc akcji
wzmacnia zaufanie do narodu nie
mieckiego i sprawia, że pow-oli za
pominam o krzywdach, które mi
wyrządzono. Chcę ufać narodowi,
który wydał Lutra, Bacha i Beethovena”.
Pan J. S., Łódź, 56 lat, więzień wT
areszcie śledczym gestapo i w obo
zie
koncentracyjnym
Dachau:
„Działalność ta nie wymaże nigdy
niemieckich zbrodni, nie zwróci za
branego przez »Nadludzi« zdrowia.
Jest jednak »Znakiem Nadziei«, że
część narodu niemieckiego z dru
giej strony Łaby dąży do poznania
prawdziwej historii swojego naro
du”.*
* „M em orandum ew an gelick ie. P ołożen ie
p rzesied leń ców
a
stosu n ek
narodu
n iem ieck ieg o
do
sąsiad ów
w sch o d 
n ich ” — red.

Pani C. S. z Warszawy, 90 lat, jej
mąż zginął w Oświęcimiu: „Muszę
powiedzieć, że dar ten przyjęłam z
mieszanymi uczuciami. Nikt i nic,
nigdy i żadna suma w żadnej wa
lucie nie zrekompensują cierpień
fizycznych i psychicznych, jakich
doznałam w czasie ostatniej wojny,
a zwłaszcza tego, co przeżyłam,
kiedy dowiedziałam się o śmierci
mojego męża w Oświęcimiu. Ale
nie ukrywam radości z faktu, że w
dzisiejszych Niemczech żyją ludzie,
którzy zdecydowanie wypowiadają
się przeciw zbrodniom, jakie wy
rządzili Polakom niemieccy faszyś
ci i pragną, żeby nigdy nie powtó
rzyły się straszne czasy wojny i okupacji. Dar, który otrzymałam,
symbolizuje wiarę i dobrą wolę ini
cjatorów akcji »Znaki Nadziei«.
Przeżyłam dwie wojny. Jestem
starszą osobą. Mam córkę i wnucz
kę. Niczego nie pragnę więcej, jak
tego, żeby wszyscy czuli się szczęś
liwi. Tylko pokój może przynieść
szczęście i radość narodom świata”.
Pan R. R. z Warszawy, 63 lata, aresztowany przez gestapo, osadzony
na Majdanku: „Dar pieniężny, któ

ry otrzymałem w tym i w zeszłym
roku, pozwolił pokryć mi koszty le
czenia w sanatorium. Cieszę się, że
w RFN są ludzie, którzy wyciągając
wnioski z najnowszej historii Nie
miec dążą do pojednania i konsek
wentnie uczestniczą w budowaniu
pokoju, w obliczu zachodzących
przemian w rzeczywistości RFN”.
W naszym kraju (w RFN — red.)
rośnie zainteresowanie akcją »Zna
ki Nadziei«. Jestem skłonny twier
dzić, że liczne wydarzenia, szczegól
nie te, które miały miejsce w roku
1979 (emisja filmu „Holocaust”, 40
rocznica wybuchu wojny, Kongres
Kościoła Ewangelickiego) skłaniają
coraz szersze kręgi społeczeństwa w
RFN do refleksji nad wcześniejszą
historią Niemiec i tym samym nad
losem ofiar II wojny światowej w
krajach ościennych. Listy i opinie
osób popierających naszą akcję,
wzrost liczby jej uczestników oraz
liczne ofiairy i dary pieniężne są
wyrazem zainteresowania naszym
działaniem. Obok stałych dotacji
finansowych przeznaczonych na ten
cel wiele parafii Kościoła Ewange
lickiego ogłosiło w dniu 2 września

1979 specjalną zbiórkę na cele ak
cji. Prospekty i plakaty, w tym pla
kat polskiego grafika, cieszyły się
tak dużym powodzeniem, że musie
liśmy dokonać przedruków infor
macyjnych. Na Kongresie Kościoła
Ewangelickiego akcja dysponowała
własnym stoiskiem. Fakt ten spo
wodował wzrost zainteresowania
akcją.
„Jestem przekonany, że akcja
»Znaki Nadziei« należy do tych dą
żeń, które zmierzają do zasypywa
nia przepaści między obydwoma
narodami. Konkretna pomoc reali
zowana przez osobiste zaangażowa
nie wskazuje, że duch miłości ewangelieznej przenika działania ini
cjatorów akcji, służąc poprawię
stosunków polsko-niemieckich. Nic
tak nie wzmacnia już istniejących
więzi i czyni jej jeszcze bardziej
trwałymi, jak wyraźne i zauważal
ne działania” — oświadczył ks. Ed
ward Busse (z Polski) podczas ze
szłorocznej wizyty we Frankfurcie
nad Menem.
Tłum. Andrzej Kołodziejczyk
„B egegn un g m it P o le n ” , lip iec 1980

R O Z M O W Y PRZY S T U D N I

Co masz, czego byś nie otrzymał
J. K. W. — ksiądz katolicki, malarz, krytyk, eseista. Liczne wystawy
w kraju, w Europie, i poza nią. Nagrody za działalność twórczą i wkład
pracy w kulturę polską.

Ks. J. K. W. — Jak siostra powiedziała, że mi ta roz
mowa grozi, zacząłem myśleć o modlitwie. O swojej
modlitwie. Kiedy ta moja modtli/twa jest najbardziej
intensywna? Nie wtedy, kiedy zabieram się do ma
lowania, kiedy maluję, kiedy jestem rozmalowany.
Nie wtedy, kiedy oglądam piękne rzeczy, czy to ma
larskie, czy rzeźbiarskie. Nie wtedy, kiedy patrzę na
piękny pejzaż lub czytam coś pięknego. Naturalnie,
i wówczas zdarza mi się skierować myśl ku Bogu.
Ale .najbardziej intensywna moja modlitwa jest wte
dy, kiedy natrafiam na Boga w sobie samym. Ja to
„natrafienie na Boga w sobie samym” nazywam do
tknięciem Bożym. Bóg mnie wtedy dotyka. Ujawnia
mi się Bóg, który przebywa w nas. Ten Bóg nie
skończenie odległy i nieskończenie bliski. Najbar
dziej odległy, bo najbardziej inny, nieskończenie in
ny, niż wszystko, co nas otacza, niż ja sam. A równo
cześnie taki bliski, bo jest we mnie samym. We mnie.
I On, »będąc we mnie, bardzo często milczy. Prze
ważnie milczy. A czasem się objawia. I ja to nazy
wam dotknięciem Boga. To zdarza się dosyć rzadko.
Czy ja wiem? Raz na parę lat... Ale w mojej mo
dlitwie zawsze do tych dotknięć wracam.
Kiedyś wydarzyła mi się taka historia. Już dawno.
Pisałem o niej. Wydrukował „Tygodnik Powszechny”.

Potem, parę lat później, zapadła decyzja, bardzo dla
mnie wazka, która przesądzała o moim życiu, o tym,
gdzie ono ma odtąd »płynąć. Było to pod wieczór.
A ra.no, w czasie brewiarza, doznałem tego dotknięcia
Bożego. I byłem — i jestem — absolutnie pewien, że
ta moja decyzja była zgodna z wolą Bożą. Wczoraj,
powiedzmy, czytałem i korygowałem jakiś własny
tekst. I kiedy natrafiłem na słowo „Chrystus”, mia
łem wrażenie, że On mi isię objawił. To było we
wnętrzne, a równocześnie odniosłem wrażenie, że Go
dostrzegam, że ujawnił się ten Ktoś. Kto jesit we
mnie. Tak więc w swoich modlitwach ustawicznie
do tych dotknięć Bożych wracam. Jeżeli moja mo
dlitwa jest jakaś żywa, jakaś owocna, to właśnie
dlatego.
A sztuka? No pewno, w każdym pięknie odkrywam
Boga, ale nie po to idę do szituki, aby Boga odkry
wać. Jeżeli Go odkryję, to dlatego, że On sam chce
mi dać się poznać w danej chwili. Chce mi dać
poznać, że jest. I mówi mi: „jestem w tobie, jestem
najbliżej, dotykam cię i ty to czujesz”. A potem te
nawiązania kontaktów z Bogiem stanowią jakieś mo
dlitewne etapy, które mają ogromne znaczenie w cią
gu lat, kiedy podobnych dotknięć nie doznaję. Całymi
miesiącami, całymi latami nie doznaję. Ale wciąż do
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nich nawracam, chociażby we wspomnieniu. To są
jakieś odskocznie dla mojej modlitwy.
S. KINGA — I mają w sobie coś, co z konieczności
pozostawia tęsknotę za sobą i oczekiwanie na na
stępne?

Ks. W. — Tak, na pewno. Tęsknotę za Bogiem
w ogóle. Bo w tych chwilach dotknięcia ja się zu
pełnie przemieniam. Kiedyś, było to w czasie reko
lekcji w Ołtarzewie, podczas mszy św. miałem wra
żenie, że Boga widzę w sobie pod postacią światłości.
Jakiejś wspaniałej światłości, od której nie mogłem
się zupełnie oderwać. Ale równocześnie wiedziałem,
że w takim stanie dalej nie mógłbym żyć. To mu
siało się skończyć.
S. K. — Jak na Taborze.

Ks. W. — Jak na Taborze, naturalnie. Bóg jest
światłością i objawił nii się jako światłość. Jako
światłość, której nie można porównać z żadną świat
łością ziemską — o tyle ją przekracza. A równocześ
nie jest światłością, w którą można spoglądać. Abso
lutnie nie ma w niej tego, co w światłości ziemskiej,
mniej intensywnej a przecież oślepiającej. Tam nic
z oślepiania .nie było. To było coś tak wspaniałego,
że w ogóle nie da się opisać ani wyrazić, ani tym
bardziej wymalować.
S. K. — Czy miało to jakiś bezpośredni związek
z mszą św.?

Ks. W. — Ja nie wiem. Nie wiem, dlaczego wtedy
i dlaczego tylko raz w życiu. Bo tylko raz w życiu
Bóg mi się objawił jako światłość. I to we mnie.
Zamknąłem oczy i widziałem, że to we mnie. Ja nig
dy nie miałem trudności w dziedzinie wiary, nigdy
nie miałem wątpliwości. Otóż to nie jest jakieś
ugruntowanie mojej wiary: Nie. To jest pokarm,
którym Bóg karmi moją duszę od czasu do czasu.
Sobą. Swoją obecnością. Tą jakąś światłością czy
nieświatłością. Bo Bóg objawia się bardzo różnie.
Wczoraj np. jako Człowiek-Chrystus. I jest to rów
nocześnie takie szczęście, o którym w ogóle nie
można by marzyć. Poza tym, nie wie się, co to jest
szczęście. A z kontaktów ze sztuką? Oczywiście, po
chodzi jakieś szczęście, ale zupełnie innego rodzaju.
Dla mnie oglądanie jakiejś pięknej reprodukcji czy
pięknego oryginału nie jest absolutnie itym, czym
te dotknięcia Boga. Absolutnie nie. To zupełnie coś
innego. Oczywiście, ja wiem, że wszystko piękno od
Boga pochodzi, ale w sztuce Bóg mi się objawia
w swoich dziełach, a poprzez te dotknięcia objawia
się osobiście. To zupełnie co innego.
S. K. — Chyba tego rodzaju „dotknięcia” można naz
wać przejściem z wiary do wiedzy, bo zawierają ele
ment oczywistości.

Ks. W. — Na pewno. Nawe: sobie myślałem, że
gdyby mnie ktoś zapytał: „Skąd ty wiesz, że Bóg
istnieje?”, mógłbym mu odpowiedzieć: „Bo ja Go
widziałem. Wiem, bo widziałem”. Choć to „widzia
łem” trzeba by postawić w cudzysłowie. W każdym
razie daje całkowitą pewność i obcowanie osobiste.
Dlaczego Bóg tak czasem ze mną postępuje...?
S. K. — Bo jest właśnie Bogicm-Artystą, który ma
luje, jak chce: raz tu, raz tam. Nie wiadomo dlaczego.
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Ks. W. — Nie wiadomo dlaczego. Bardzo zresztą
wdzięczny jestem Panu Bogu za to wszystko. No,
tak. Czy już kończymy?
S. K. — Skądże! Dopierośmy zaczęli. Wróćmy zatem
do tematu światła. Pamiętam pewne katolicko-pra
wosławne seminarium w Instytucie Ekumenicznym
w Paryżu, o doświadczeniach Ducha Świętego w Koś
ciele. Charakterystyczne były wnioski końcowe, kie
dy już przedstawiliśmy kolejno szereg wielkich po
staci mistyków Wschodu i Zachodu. Otóż każdy
z nich był wtopiony w swoją epokę, opisywał swoje
przeżycia językiem swojego czasu, swojej kultury,
zabarwionym swoją mentalnością, swoją osobowością
et caetera, ale wszędzie wspólnym elementem było
doświadczenie światła. Czyli to, co jest tożsame
u wszystkich mistyków chrześcijańskich — a może
I hinduskich, tego nie wiem — to, co leży niejako
u dna, co jest fundamentalne w przeżyciu spotkania
z Bogiem — to właśnie przeżycie światła. Jakiegoś
niezwykłego światła, które jest równocześnie świa
tłem, ciepłem i szczęściem.

Ks. W. — Oczywiście, Bóg jest z fundamentu swo
jego światłością. Ale, że jest światłością, która inie
oślepia, lecz pociąga, to by dowodziło, że jest równo
cześnie miłością. Jeśli nie mogę się od tej światłości
oderwać, to dowodzi, że Bóg jesit także pięknem. Bo
ta światłość jest zachwycająca. Zachwycająca ponad
wszystko, ponad całe piękno świata stworzonego.
I itkwi w niej także jakaś prawda. Czyli Bóg jest
nie tylko światłością, ale całkowitą, nieskończoną
pełnią. Można by 'tuitaj, wychodząc ze zjawiska świat
łości, wyliczać różne cechy Boże.
S. K. — Byłoby to, jak z białym światłem, które
przechodząc przez pryzmat rozszczepia się na kolory.
Można mieć niekończącą się ilość barw, odcieni, to
nacji, przejść, ale ostatecznie będzie to zawsze coś
z białego światła, które jest „pełnią” barwy.

Ks. W. — Tak, na pewno. We mnie bardzo różne
są te dotknięcia Boże. Pamiętam ‘taki zwrot w moim
życiu: pojechałem do Łodzi, bo była tam wystawa
mojego przyjaciela, Jana Cybisa. Poszedłem do koś
cioła, przyjąłem Komunię św. Miałem wrażenie, że
stoję przed tronem Bożym. Coś jakby z tego pamię
tam, ale równocześnie nie wiem, jak ito było. I usły
szałem głos pytający: „Czy chcesz mi służyć?”. Po
wiedziałem: „Так”. I rozpłakałem się. Było ,to w
1948 r. Musiało mi zapaść głęboko do serca, bo po
tem pojechałem do Francji na stypendium i już 'tam
zadecydowałem, że wstąpię do iseminarium czy do
zakonu jakiegoś. Nie wiedziałem dokładnie, jak to
będzie; w każdym razie, kiedy wróciłem iz Francji,
od razu wstąpiłem do seminarium w Warszawie.
Był to zwrot w moim życiu bardzo radykalny... „Czy
chcesz mi służyć?” — „Tak, chcę”. Ale i ta wizja
była zupełnie inna. Za każdym -razem jest zupełnie
inna. Bóg się nie -powtarza. Zupełnie. Ale za każdym
razem daje jakąś życiową, absolutną pewność. Ktoś
mi kiedyś powiedział, że ja się nie nadaję na księ
dza. A ja sądzę, że nie miał racji...
S. K. — Skoro Pan Bóg uznał, że się Ksiądz nadaje...
Czy Ksiądz nic sądzi, że w takim pytaniu: „Czy
chcesz?”, mimo że odwołuje się ono do wolnej woli
i pozostawia swobodę wyboru, tkwi jednak pewnego

rodzaju „imperatyw kategoryczny”? To znaczy stwa
rza ono przekonanie, że gdyby się powiedziało „nie”,
to by się przegrało swoje życie. 2e jest to w pew
nym sensie propozycja nie do odrzucenia, jakkolwiek
drogo miałoby się za to zapłacić?

Ks. W. — No tak. Naturalnie, bo równie dobrze
mógłby Bóg zapytać: „Czy chcesz się zbawić? Czy
chcesz być zbawiony? Możesz nie chcieć, i wtedy
ja cię do nieba nie wciągnę gwałtem”. Tak samo
Bóg mógłby powiedzieć: „Ja nie zapędzę cię do se
minarium”. Zresztą służyć Bogu można na różne
sposoby... Ale ja wiedziałem, że mam służyć właśnie
tak, nie inaczej.
S.K. — Czy w Księdza odpowiedzi musiała być za
warta rezygnacja z malarstwa?

Ks. W. — Nie, ale byłem przekonany, że wstępując
do seminarium już nie będę mógł malować. To inna
sprawa. Potem jednak, kiedy przetranslokowano mnie
tutaj i okazało się, że mogę — to czemu nie? Pan
Bóg mi tego nie zakazywał. Zresztą można Mu służyć
właśnie malując czy pisząc. I ja wciąż mam to wra
żenie, że kiedy pracuję — piszę czy maluję — robię
to z natchnienia. Że właściwie nie ja jestem głów
nym aktorem. Jeśli, powiedzmy, w tym moim ma
lowaniu czy moim mówieniu, czy moim pisaniu jest
coś niedołężnego^ — to pochodzi ono ode mnie. A jeśli
jest coś „dołężnego” — to nie ode mnie. Myślę, że
teraz, wychodząc z tej konstatacji, nie mógłbym
wpaść w pychę. Nie mógłbym. Bo skoro odczuwam,
że to, co wartościowe, nie jest moje, a moje jest
tylko to, co stanowi słabą stronę, to skąd pycha?
Oczywiście, wiem, że zdobyłem wiedzę. Zdobyłem,
ale dlatego, że Bóg mi na to pozwolił.
S. K. — Zresztą wszystko: talent, wykształcenie, men
talność, warunki i środowisko życiowe — wszystko
jest łaską.

mnie nie będzie malował, nie będzie mówił, nie
będzie pisał. I na to, aby współpraca była owocna,
ja muszę z siebie dawać wszystko, na co mnie stać.
S. K. — Ale nawet jeśli z siebie daję, już to samo
jest wynikiem łaski.

Ks. W. — Naturalnie, dlatego mówiłem, że tylko to,
co słabe, jest absolutnie moje. Ale ja jestem prze
konany, że swego życia nie zmarnowałem. Na pewno
mogło ono wyglądać lepiej. Na pewno. Nie zmarno
wać, to nie znaczy być ideałem od początku do koń
ca. Za ideał zupełnie się nie mam, ohoć myślę, że
życia nie zmarnowałem i mam nadzieję, że już nie
zmarnuję.
S. K. — Przecież dotknięcia Boże wnoszą ze sobą
także przeświadczenie, że odwrócenie się od Niego
byłoby absolutnym bezsensem.

Ks. W. — A równocześnie przeświadczenie, że jestem
taki umiłowany przez Boga!
S. K. — Za darmo.

Ks. W. — Za darmo, bo wyczuwa się wtedy Jego
kolosalną miłość. Tak jak wczoraj, na przykład. Bóg
się do mnie z taką kolosalną miłością zwrócił, no, bo
jestem Jego dzieckiem. On jest moim Ojcem. A, że
to było jakieś, pewnego rodzaju widzenie... Dlacze
go? Przeczytałem słowo „Chrystus”. Przecież czytam
słowo „Chrystus” bardzo często. Dlaczego akurat
wczoraj to się stało...
S.K. — Dlatego, że miał mi Ksiądz dzisiaj opo
wiedzieć,

Ks. W. — Może być... Zupełnie możliwe.
S.K . — I że ja to potem innym opowiem...

Ks. W. — Kto wie, może tak.

Ks. W. — No tak. Pewnie, że ja muszę z Bogiem
współpracować, żeby dzieło powstało, bo Bóg za

Rozmawiała s. Kinga Strzelecka, osu

ALINA WERNER

Czy naprawdę w Ciebie wierzę
W artykule Joanny Mizgały
(Jednota 3/1981) znajdujemy
na s. 16 takie zdanie: „Nie tyl
ko nam potrzebna jest wiara w
Boga, On też potrzebuje naszej
wiary”. Wczujmy się w sens
powyższych słów. Jeśli Bóg nas
potrzebuje, stajemy się wtedy
jacyś bliżsi Mu i ważniejsi. Czy
naprawdę może czegoś „potrze
bować” odwieczny i wszech
mocny Byt? A jednak musi to
być prawda. Wszystko, co zo
stało stworzone, służy w jakiś
śposób swemu Stwórcy, nie ma
w świecie zjawisk bezcelowych.
Według deistów Bóg nie inte

resuje się raz poczętym świa
tem. Wszakże my posiadamy,
dzięki Biblii przede wszystkim,
a także dzięki intuicji, która
wychodzi naprzeciw naszym
pragnieniom, tę pewność, że
nie jesteśmy nigdy osamotnie
ni, że nawet „wszystkie włosy
na naszej głowie są policzone”.
Toteż mówiąc o Bogu musimy
używać naszych ludzkich w y
obrażeń i słów (gdyż innych
nie posiadamy) i dlatego nie
brzmią dziwnie stwierdzenia,
że Stwórca potrzebuje naszej
wiary.

Czujemy, iż jedynym i najpo
ważniejszym naszym celem w
życiu jest przybliżenie się do
Pana, pokochanie Go, trakto
wanie jak bliskiego Przyjaciela,
który wszystko rozumie. I dla
tego możemy rozmawiać z Nim
w ciągu dnia, w szkole, w pra
cy, w tramwaju i na zabawie,
możemy Mu się nawet naprzy
krzać i niepokoić Go. Byle tyl
ko czuć tę jedyną Bliskość, by
nie pozwolić, żeby Bóg się nam
wymknął.
W katastroficznej atmosferze
XX wieku ludzie zapytują, jak
to możliwe, że zło rozrosło się
do takich rozmiarów, że Bóg
widząc to — dopuszcza. Zapomi
namy, że zło najczęściej jest
17

wynikiem naszego grzesznego
działania, a poza tym staramy
się pojąć to, co nie jest dostęp
ne naszemu rozumowi. Musimy
uznać, że nie wszystko na
świecie da się zgłębić do końca.
Dużo spraw wydaje się nam
niesłusznych, a przecież co nie
możliwe jest u ludzi, możliwe
jest u Boga?’ (Łuk. 18:27). Po
zostawmy to Jemu. Może dob
rze będzie przypomnieć sobie
poszukiwania innych ludzi, ich
pojmowanie Stwórcy i ich
trudne drogi do tego celu pro
wadzące. Wiara człowieka pod
lega ciągłym fluktuacjom — po
dniach cichych przeżywamy
burze i niepokoje, raz się nam
zdaje, że przybliżyliśmy się do
naszego Boga, to znów czujemy
się bardzo odlegli. Liczą się nie
nasze rezultaty, lecz wysiłek.
Pisarz angielski Bruce Mar
shall tak twierdzi w „Czerwo
nym kapeluszu” : Wiara znaczy
ściśle to samo, co dialektyczna
niepewność, która mimo lęku i
drżenia nigdy nie zamienia się
w rozpacz. Wierzyć — znaczy
nieustannie, samorzutnie nie
pokoić się o to, czy się posiada
wiarę; właśnie niepokój jest
wiarą”.
A więc nieustannie, samorzut
nie musimy się zapytywać sie
bie, jak to właściwie z nami
jest. Nie wolno dopuścić rozpa
czy. Lewis Clive Staples („O
wierze i moralności chrześci
jańskiej”) wyraża się podobnie:
„Otóż wiara (...) jest umiejęt
nością
utrzymania
pomimo
zmiennych nastrojów poglą
dów, które twój umysł raz uznał za słuszne”. Uczucia i na
stroje, tak bardzo ważną rolę
odgrywające w naszym życiu,
są wszakże zawsze chwiejne i
niestałe. Taka już jest ich na
tura. A choć czasem tymi właś
nie władzami — pragnieniem i
intuicją — możemy dalej do
trzeć niż rozumem, to jednak
w utrzymaniu się naszej wiary
rozum jest ważny. Jeśli więc w
akcie konfirmacji czy później,
w wieku dojrzałym, przyjęliś
my rozumowo prawdę o Zba
wicielu, to nie możemy pozwo
lić, aby ona w nas obumarłą.
(„Utrzymanie poglądów, które
raz umysł twój uznał za słusz
ne”.) Wtedy potrzebna jest
przewaga woli i rozumu.
Francuzi
formułują
jeszcze
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bardziej skrajne stwierdzenia.
Matematyk i filozof Blaise Pas
cal mówi: „Wierzyć znaczy
wątpić”. Zakrawa to na para
doks. Wiemy wszakże, iż ludzie
bardzo bliscy świętości mieli
okresy wielkich zwątpień. Ja
rozumiem to w ten sposób, iż
jeśli istnieje dla nas problem
wiary i jeśli podchodzimy do
tej sprawy bardzo poważnie,
to mamy prawo ulegać poku
som wątpienia i nie należy
brać tego tragicznie. Widocznie
ma to być naszym doświadcze
niem.
W tym samym duchu wyraża
się Franęois Mauriac. Istnieje
więc w nas owa „dialektyczna
niepewność”, o której wspomi
na Marshall. Biolog francuski,
zmarły w 1847 w USA, kładzie
przede wszystkim nacisk na
działania, gdyż właściwe, dob
re działanie może prowadzić do
wzmocnienia siebie w wierze.
On to właśnie, Lecomte Du
Neuy, tak twierdzi: „Wierzyć
w Boga, to pragnąć, aby istniał
i, co więcej, postępować tak,
jakby On naprawdę istniał”.
(„Człowiek i jego przeznacze
nie”).
Myślę, że nawet u osób negu
jących istnienie Stwórcy z
czysto intelektualnych pobu
dek, może odzywać się czasem
pragnienie wiary. P r a g n ą ć ,
a b y i s t n i a ł . Ukryte gdzieś
głęboko pragnienie domaga się
zaspokojenia. A kiedy postępu
jemy zgodnie z wolą Boga, mo
że zakiełkować w nas wiara; i
odwrotnie — istnienie wiary
musi rodzić właściwe postępo
wanie.
Cytowany wyżej autor mówi
jeszcze w tej samej książce:
„Istnienia Boga nie dowiedzie
my Jego obrazem stworzonym
przez nas samych. Dowodem
Jego istnienia jest wysiłek, ja
kiego dokonujemy, aby stwo
rzyć sobie wyobrażenie o Nim.
Żadne racje rozumowe nie da
dzą człowiekowi wystarczają
cego dowodu o Bogu. Pierwsza
przyczyna? Celowość? Odpowie
ktoś na to, że nie ma na świe
cie żadnej celowości, a jeżeli
już jest, to wykładnikiem bytu
jest okrutna bezwzględna wal
ka — jeden byt niszczy drugi.
Wszystko zdąża ku zagładzie.
Ale przecież jest poza nami
coś, co nieskończenie nas prze

rasta. Skąd brałaby się w czło
wieku chęć doskonalenia się,
przełamywania
wrodzonych
skłonności, wysiłek całego ży
cia? Kto natchnąłby setki lu
dzi oddających życie dla war
tości niewymiernych, dla idei
lub dla innych?
Bóg, który jest najwyższą Mi
łością, Prawdą i Pięknem, mu
siał zasiać w nas ten niepokój
i tęsknotę oraz przeświadcze
nie o konieczności doskonalenia
się. A jeśli już zasiał, to zna
czy że istnieje, opiekuje się na
mi i na tym pewniku można się
oprzeć.
Bardzo pięknie formułuje swą
myśl o Stwórcy Albert Schwei
tzer: „Wszelkie żywe doznanie
Boga sprowadza się do tego, że
przeżywamy Go w naszych ser
cach jako pragnienie miłości”.
Miłość jest przecież najwyż
szym atrybutem Boga i jest na
pewno silniejsza niż śmierć. A
to jest najważniejsze.
Roman Brandstaetter, który,
jak sam się przyznaje, po wielu
wahaniach podjął się napisania
biografii Chrystusa, tak pisze
analizując swą postawę wobec
Boga: „Chociaż nie umiem po
wiedzieć, czy naprawdę w Cie
bie wierzę, wiem i czuję, że Ty
Boże
we
mnie
wierzysz”
(„Pieśń o moim Chrystusie”).
A więc wie, choć nie uzasad
nia tego rozumowo, a także
czuje; a czucie to władze pozarozumowe — intuicja i prag
nienie.
Tutaj wracamy do myśli wyra
żonej przez Joannę Mizgałę,
mianowicie do faktu, że jesteś
my potrzebni Panu Bogu i że
On na nas liczy i w nas wierzy.
Takie odwrócenie sytuacji (bo
na ogół uczy się, że to my po
trzebujemy Boga, co oczywiście
też jest prawdą) może bardzo
pomóc człowiekowi będącemu
w rozterce.
Pisarz duński, J. Anker Larson
w swym „Kamieniu mądrości”
zauważa, iż „ukryta siedziba
Boża leży przy gościńcu tak
jawnie, że nikt uwagi na nią
nie zwraca”. I tak zapewne
jest w życiu, że czasem nie
zauważa się spraw najprost
szych, o ile nie chce się ich w i
dzieć. Ale one istnieją i są tak
blisko, że wystarczy wyciągnąć
rękę.

PRZEGLĄD

E K U M E N IC Z N Y

Z KRAJU

0 Przedstawiciel

Polskiej Rady
Ekumenicznej, ks. Zdzisław Pawlik,
wszedł w skład Komisji ds. Koor
dynacji Zagranicznych Dostaw So
cjalnych, działającej pod przewod
nictwem wicepremiera Jerzego Ozdowskiego. Do Komisji wchodzą
ponadto przedstawiciele kilku mi
nisterstw, Komisji Charytatywnej
Episkopatu Polski, NSZZ „Solidar
ność” oraz Polskiego Czerwonego
Krzyża. Komisję powołano decyzją
Prezydium Rządu z 15 maja br.
0 Ks. bp Zdzisław Tranda, zwierz
chnik Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego, reprezentował Kościoły
członkowskie Polskiej Rady Eku
menicznej na uroczystym jubileuszu
ks. bp. Albrechta Schonherra (70),
przewodniczącego Związku Kościo
łów Ewangelickich w NRD. Uro
czystości odbyły się 11 września br.
w Berlinie. Bp Z. Tranda przeka
zał Jubilatowi posłanie gratulacyj
ne od prezesa PRE, ks. prof. dr. Wi
tolda Benedyktowicza i od bp. Ja
nusza Narzyńskiego, zwierzchnika
Kościoła Ewangelicko-Augsburskie
go, oraz złożył życzenia w imieniu
własnego Kościoła. W przemówie
niu podkreślił, że ks. bp A. Schó-nherr był nie tylko budowniczym
mostów między Kościołami w Pol
sce i NRD, lecz także dbał o to, aby
•na mostach tych panował stały,
dwustronny ruch. Warto przypom
nieć, że Jubilat zainicjował pomoc
Kościołów ewangelickich w NRD
przy wznoszeniu i wyposażaniu
Centrum Zdrowia Dziecka w War
szawie. Cieszy się on zaufaniem
1 autorytetem w polskich środowis
kach kościelnych. 30 września br.
ks. bp Schónherr przeszedł na eme
ryturę.

0 Zaproszona przez Kościół Ewan
gelicki w Hesji-Nassau przebywała
w RFN od 14 do 21 września br.
delegacja Polskiej Rady Ekumenicz
nej w składzie: ks. ks. Edward
Busse, Edward Romański, Andrzej
Hauptman i s. Daniela Ferek z Koś
cioła
Ewangelicko-Augsburskiego
oraz ks. Jerzy Stahl z Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego. Człon
kowie delegacji mieli możność za
poznać się z różnymi formami pra
cy kościelnej. Odwiedzili parafie
ewnagelickie, centrum misyjne, or
ganizację pomocy kościelnej, ośro
dek pracy młodzieżowej i akademię

ewangelicką. Delegacja spotkała się
również z ks. Helmutem Hildem,
zwierzchnikiem Kościoła Ewange
lickiego w Hesji-Nassau, oraz z gru
pą członków Synodu tego Kościoła.
Warto dodać, że już od kilku lat
istnieją regularne i bliskie kontak
ty między Kościołami ewangelicki
mi w Polsce i Kościołem Ewange
lickim w Hesji-Nassau.
0 Od 28 czerwca do 5 lipca br.
odbywał się w Dzięgielowie 32 Ty
dzień Ewangelizacyjny pod hasłem:
„Jeden Duch, wiele darów, jedno
ciało”. Wzięli w nim udział liczni
wierni Kościoła Ewangelicko-Augs
burskiego, a także grupy ewangeli
ków reformowanych i katolików.
Na program Tygodnia złożyły się
rozmyślania, wykłady, seminaria
dla pracowników świeckich zaanga
żowanych w różnych dziedzinach
życia kościelnego, m. in. pomagają
cy ludziom dotkniętym nałogami,
a także studia biblijne i ewangeli
zacyjne, na które każdego dnia
wieczorem licznie przybywała lud
ność z okolicznych miejscowości.
Nabożeństwo otwierające Tydzień
Ewangelizacyjny odprawił ks. Zdzi
sław Tranda, biskup Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego, nabo
żeństwo końcowe — ks. dr Alfred
Jagucki (augsb.).

0 W dniach od 8 do 10 wrześ
nia br. odbyła się w Warszawie
Ogólnopolska Konferencja Teolo
giczna księży i katechetek Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego. Tema
tyka obrad związana była ściśle
z trwającym w Kościele Rokiem
Misji. Wysłuchano następujących
referatów: „Misja i ewangelizacja
w profetycznym posłannictwie Koś
cioła”, „Misja i “ ewangelizacja w
nauczaniu katechetycznym (czyli
kościelnym), „Misja i ewangelizacja
we współczesnym ruchu ekumenicz
nym”, „Misja i ewangelizacja a na
sza służba dla społeczeństwa”. Po
nadto ks. bp Janusz Narzyński ob
szernie omówił sprawy Kościoła na
tle obecnej sytuacji w kraju i w
stosunkach międzykościelnych.
0 W dniach 17—20 września br.
obradowała w Klarysewie k. War
szawy 60 doroczna konferencja Ko
ścioła Metodystycznego, która jest
najwyższym zgromadzeniem syno
dalnym. Podjęła ona szereg uchwał
ukierunkowujących życie polskiej
społeczności metodystycznej w naj

bliższym okresie. Obok duchownych
i świeckich delegatów wszystkich
parafii metodystycznych w kraju,
w obradach — którym przewodni
czył superińtendent naczelny, ks.
prof. dr Witold Benedyktowicz —
uczestniczyli goście z Austrii, NRD,
Szwajcarii i Wielkiej Brytanii oraz
jeden z prezydentów Światowej
Rady Metodystycznej — bp dr
F. Schaefer z Zurychu. W rezolucji
podkreślono, że społeczność metodystyczna, dzieląc troski całego na
rodu, będzie dążyła do pogłębiania
wartości duchowych i moralnych
przez sumienną pracę zawodową
i dyscyplinę społeczną. W czasie
obrad Konferencji odbyła się sesja
jubileuszowa z okazji 60-lecia Koś
cioła Metodystycznego w Polsce.

0 W kościele ewangelicko-refor
mowanym w Warszawie od ma
ja br. (z przerwą wakacyjną) w
każdy pierwszy poniedziałek miesią
ca o godz. 19 odbywają się nabożeń
stwa ekumeniczne. Idea zorganizo
wania nabożeństw, które gromadzi
łyby chrześcijan różnych wyznań na
wspólne modlitwy nie tylko w Ty
godniu Modlitw o Jedność zrodziła
się w środowisku rzymskokatolic
kim, które w osobach red. Jana
Turnaua i red. Grzegorza Polaka
zwróciło się do Parafii Ewangelic
ko-Reformowanej z propozycją za
angażowania się w jej realizację
1 udostępnienia na ten cel świątyni
przy ul. gen. K. Świerczewskie
go 76a. Nabożeństwa, przygotowy
wane i prowadzone przez różne
grupy wyznaniowe odbywają się
w intencji Kościołów i krajów, wy
mienianych w danym dniu przez
Ekumeniczny Kalendarz Modlitw,
jak również spraw aktualnych do
tyczących życia w Polsce, np. ra
diowej transmisji nabożeństw ‘dla
Kościołów nierzymskokatolickich.
0 We władzach Polskiego Auto
kefalicznego Kościoła Prawosławne
go dokonano pod koniec lipca br.
przesunięć personalnych. Chorujący
od dłuższego czasu abp Nikanor
(Niesłuchowski), ordynariusz die
cezji białostocko-gdańskiej, prze
szedł na emeryturę. Jego stano
wisko objął bp Sawa (Hrycuniak),
dotychczasowy ordynariusz diecezji
łódzko-poznańskiej, natomiast bp.
Szymon (Romańczuk), tytularny
biskup lubelski, został ordynariu
szem diecezji łódzko-poznańskiej.
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Z PRASY
W tym roku bratnia parafia ewangelicko-augsburska Świętej Trójcy
w Warszawie obchodzi uroczyście czterechsetlecie ewangelicyzmu i dwusetlecie zbudowania kościoła na terenie miasta. Na pamiątkę tych rocznic
wybite zostały dwa okolicznościowe medale. Pisze o tym pan Eugeniusz
Szulc — autor znany także Czytelnikom „Jednoty” — w nr. 18/81 „Zwia
stuna”. Poniżej przytaczamy obszerne fragmenty tego artykułu.
NOWE MEDALE ZWIĄZANE Z ROCZNICAMI
WARSZAWSKIEJ PARAFII SW. TRÓJCY

...Projekt wybicia okolicznościowych
medali mających upamiętnić zarów
no dwusetną rocznicę budowy świą
tyni Sw. Trójcy, jak i czterechsetną rocznicę ewangelicyzmu na te
renie Warszawy, został przyjęty
przez Komisję Ochrony Pamiątek
przy tutejszej parafii oraz przez
Radę Parafialną.
Mimo stosunkowo krótkiego czasu
dzielącego parafię od uroczystości
jubileuszowych, udało się szczęśli
wie uzyskać zgodę Mennicy Pań
stwowej na częściową choćby rea
lizację w br. zamówionej liczby
obu medali; udało się także pozys
kać dwóch znanych i cenionych ar
tystów rzeźbiarzy, którzy zgodzili
się w ciągu kilku tygodni opraco
wać graficzne a następnie gipsowe
modele medali. Opracowania meda
lu na 400-lecie podjął się artysta
plastyk Edward Gorol, absolwent
Wydziału Rzeźby Warszawskiej Aka
demii Sztuk Pięknych (...), pracow
nik Wydziału Architektury Poli
techniki Warszawskiej. Jest on au
torem kilkuset. medali, plakiet i or
derów zdobiących wiele krajowych
i zagranicznych muzeów; laureatem
wielu nagród i wyróżnień.
Wykonaniem projektu medalu na
200-lecie kościoła zajął się wybitny
artysta rzeźbiarz Stanisław Sikora,
przedwojenny absolwent Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie. Jego
dziełem jest m.in. pomnik Fryde
ryka Chopina iv Żelazowej Woli
oraz rzeźby plafonu Filharmonii
Warszawskiej. Jest on również
twórcą szeregu medali związanych
tematycznie z Warszawą. Lista jego
krajowych i międzynarodowych na
gród powiększyła się wiosną br., a
więc już po rozpoczęciu pracy nad

naszym jubileuszowym zamówie
niem, o złoty medal przyznany mu
w Rauennie na Międzynarodowym
Biennale im. Dantego. Należy pod
kreślić, iż obaj wymienieni artyści
podjęli się zaproponowanych im
prac mimo pełnego portfela innych
zamówień, a uczynili to ze względu
na temat, który ujął ich odmien
nością charakteru.
Edward Gorol opracowując medal
na 400-lecie ewangelicyzmu war
szawskiego wykorzystał dostarczony
mu,
bardzo niedoskonały pod
względem artystycznym, miedziorytniczy portret naszego pierwszego
duchownego w Warszawie, Piotra
Artomiusza Krzesichleba. Podobiz
na ta zdobi wydaną w Gdańsku w
roku 1744 pracę Efraima Oloffa
(pastora polskiej i niemieckiej pa
rafii ewangelickiej w Toruniu), po
święconą polskiej hymnologii. Mie
dzioryt ten został wykonany na za
mówienie Oloffa w oparciu o stary,
nie znany już od dawna, autentycz
ny portret Artomiusza (...). Jak
wspomniałem, autor miedziorytu
był miernym rzemieślnikiem i od
dał rysy twarzy io sposób wielce
zbarbaryzowany. Wzorującemu się
na tej rycinie Edwardowi Gorolowi udało się, przy wy subtelnieniu
twarzy portretowanego, zachować
w zadziwiający sposób podobień
stwo jego rysóic.
Rewers tego medalu jako tło zawie
ra tytułową stronicę czwartego wy
dania, drugowanego w roku 1601 ic
Toruniu, głównego dzieła Artmoniusza, jakim był „Cantional albo Pieś
ni Duchowne z Pisma św. ku czci
a chwale P. Bogu w Troycy iedynemu“. Pierwsze wydanie tego
zbioru, zawierające obok całego bo
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gactwa dawnej hymnologii ewange
lickiej również jego własne opraco
wania i nowe pieśni, ukazało się w
Toruniu w 1578 roku, a więc w ok
resie objęcia przez Artomiusza opieki duchowej nad warszawskimi
ewangelikami. Jest rzeczą pewną, a
jakże wzruszającą dla współczes
nych, iż pieśni te cichą nutą roz
brzmiewały podczas potajemnie od
bywanych „schadzek religijnych“ w
mieszczańskich domach w Warsza
wie oraz śpiewane były pełną pier
sią podczas nabożeństw w pałacach
senatorskich w okresie odbywają
cych się sesji sejmowych. Kancjo
nał doczekał się licznych wydań; umieszczone na medalu, pochodzące
z 1601 roku wydanie było pierw
szym, na którym widnieje podpis
Artomiusza, bowiem poprzednie ukazały się anonimowo.
A teraz kilka słów na temat awersu medalu wykonanego przez Sta
nisława Sikorę. Artysta przedstawił
budynek naszej warszawskiej świą
tyni, której lewa część objęta jest
dymem pożaru, w którego kłębach
daje się odczytać data „1939“. Nie
bo, stanowiące tło po prawej stro
nie budynku, jest pogodne; nastrój
bezpieczeństwa podkreślają sylwet
ki ptaków swobodnie bujających w
powietrzu. Prócz studiów) iv natu
rze, jako wzór posłużył artyście
widok naszego kościoła zamieszczo
ny na karcie tytułowej planu War
szawy wykonanego w 1819 roku w
Biurze Topograficznym przez ofice
rów inżynierii. Tłumaczy to zasto
sowanie na medalu nie zniekształ
conych proporcji, jak ma to miej
sce iv naturze podczas oglądania
budynku pod określonym kątem;
dlatego też wszystkie linie poziome
na budynku widniejącym na meda
lu przebiegają równolegle do sie
bie, podczas gdy dla widza ogląda
jącego kościół w rzeczywistości,
tworzą pozorne łuki...
...Medale o średnicy 70 mm zostaną
loykonane w dwóch wersjach: brą
zowej i posrebrzanej; część nakładu
ukaże się pod koniec bieżącego ro
ku, reszta zaś na początku przysz
łego.
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