MIESIE.CZNIK

R E L 1 6 1J N O - S P O ł E C I N Y

POŚWIĘCONY POLSKIEMU EWANGELICYZMOWIIEKUMENII

Nr 3-4
CZERWIEC - LIPIEC

1982
Raezilk XXVI |XU)

C O W Y N A TO?
ZAMIAST LAURKI NA DZIEŃ DZIECKA
Najbardziej żal nam dzieci. Polska sytuacja kryzysowa godzi w różnorod
ne sfery ich życia, trafiając najboleśniej niekoniecznie akurat w sferę by
tową,, jakkolwiek dla wielu rodziców i instytucji społecznych troska o za
pewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci polskich w latach 80.
staje się problemem pierwszoplanowym. Niedogodności i trudności (także
ekonomiczne) są wyraźnie odczuwane i swoiście interpretowane przez sa
me dzieci, także le zupełnie małe. Oto 4-Ictnia Anna chce koniecznie za
trzymać parę butów, z których wyrosła. Na pytanie matki, dlaczego nie
godzi się na oddanie butów innemu dziecku, Anna odpowiada z zatroska
niem: „Przecież ja też będę miała kiedyś dziecko, mamusiu, i gdzie ja mu
wtedy kupię buty**. Ta niemal anegdotyczna odpowiedź byłaby bardzo
śmieszna, gdyby nie cały ten smutny podtekst...
Zatroskanie walką o byt i przetrwanie fizyczne przysłania niektórym
ludziom drugą — jakże ważną — stronę wychowania dziecka, mianowicie
troskę o jego prawidłowy rozwój psychiczny, o kształt jego osobowości,
0 należyte stosowanie przezeń hierarchii wartości, czyli o przygotowanie
dziecka do godnego, mądrego życia w święcie p o ś r ó d l u d z i i d l a
l u d z i . Zabiegi wokół zabezpieczenia bytu tak dalece pochłaniają uwagę
1 energię niektórych rodziców, że przestaje do nich w ogóle docierać woła
nie Ewangelii: ..nie samym chlebem żyć będzie człowiek... uczcie się poprze
stawać na małym...
W tej sytuacji specjalne zadanie przypada w dzisiejszych czasach Koś
ciołowi, jako czynnikowi, który autentycznie może pomóc wielu rodzicom
w kształtowaniu harmonijnego rozwoju ich dziecka, tj. rozwoju pod wzglę
dem fizycznym i psychicznym. Dzisiaj, jak chyba nigdy dntąd po wojnie,
głos Kościoła w tych sprawch winien rozbrzmiewać szczególnie doniośle,
uparcie, wciąż na nowo przypominając podstawowe prawdy Ewangelii i nie
ustannie wzywając społeczność chrześcijańską w Polsce do przestrzegania
ewangelicznych zasad i norm. W innym przypadku może nam zagrozić,
że za jakiś czas nastąpi zanegowanie tych wartości i praw moralnych,
co będzie miało nieobliczalne skutki społeczne.
W chwili obecnej Kościół chrześcijański w Polsce (bez względu na kon
fesję) — dzięki pomocy żywnościowej i odzieżowej nadchodzącej z zagra
nicy — zmniejsza odrobinę troskę jakiejś części rodziców o podstawowe
wyżywienie i ubranie dziecka. Udziela także różnorodnej i wcale niema
łej pomcy sierotom, dzieciom niepełnosprawnym bądź tzw. nieprzystoso
wanym społecznie, przebywającym w domach opiekuńczych lub zakładach
wychowawczych. Ze specjalnie zbieranych kolekt funduje, jak np. reformo
wana parafia w Warszawie, wkłady na książeczki mieszkaniowe dla mło
dzieży sierocej, w ten sposób odpowiadając na apel Stowarzyszenia Po
mocy Mieszkaniowej dla Sierot, powstałego w Poznaniu w roku 1981 z ini
cjatywy społeczeństwa.
Wszystko to jednak obejmuje ciągle tylko tę jedną sferę — troskę o za
bezpieczenie fizycznej egzystencji polskich dzieci.
Tymczasem obcując z nimi na codzień przekonujemy się, jak ciężkim
podlegają one stresom i — nawet — deformacjom psychicznym. Okrutny
świat dorosłych zaraża je nienawiścią, napawa lękiem, przeraża groźbą
bliżej nieokreślonego nieszczęścia. Starsze i wrażliwsze boją się wojny
i wszelkich aktów przemocy, młodsze — mało co rozumiejące z tego, co wo
kół nich się dnieje — instynktownie reagują na wszelkie napięcia, nie
chęci i animozje świata dorosłych.
Co więc w tych warunkach może zrobić dla polskich dzieci społeczność
chrześcijańska w naszym kraju? Nie chodzi przecież o to, byśmy cho
wali je pod szklanym kloszem, jak rośliny cieplarniane, które lada przy
mrozek pozbawi zdolności życia. Nasze zadanie polega na tym, byśmy
własnym przykładem wpajali im przekonanie, że niezależnie od tego, co
mają okazję obserwować wokół siebie, prawdziwy chrześcijanin — ten du
ży i ten mały — w k a ż d e j sytuacji kieruje się miłością i życzliwością
do ludzi, przebacza wrogowi, a na gwałt i przemoc odpowiada spokojem
i łagodnością. Bardzo ważna jest tu atmosfera domu rodzinnego, domu,
gdzie niczego nie zdobywa się „po trupach”, domu, w którym z radością
zajada się chleb ze smalcem i cebulą, jeśli nic innego nic ma, i jeszcze
dziękuje się Bogu, że dotąd nie doświadczył nas głodem; domu — gdzie
każda paczka zagraniczna dzielona jest z sąsiadami i przyjaciółmi, a dziec
ko wraz z rodzicami modli się równie gorąco za tych, co kochają, jak i za
tych, którzy nienawidzą.
Podobnie podczas w s z y s t k i c h zajęć z dziećmi w Kościele — w
szkołach niedzielnych, na lekcjach religii, spotkaniach pokonfirmacyjnych
i nabożeństwach — wyjątkowo silny nacisk musi być dzisiaj kładziony
na akty miłości, miłosierdzia i przebaczenia. Jeśli zaś chodzi o lęk, jaki
przepełnia serca wielkiej gromady dzieci polskich, najskuteczniejszym na
rzędziem jego przezwyciężenia jest (naturalnie cały czas tu mowa o środo
wiskach chrześcijańskich) wspólna modlitwa i wskazywanie na przykład
samego Jezusa. Starsze dzieci wiedzą z Ewangelii, jak bardzo bał się On
w ogrodzie Gestemane, a mimo to — dzięki modlitwie — przyjął zadanie,
jakie otrzymał do wypełnienia. Zaufał Bogu Ojcu i odniósł zwycięstwa.
Podobnie i my. Duzi i mali. Jeśli tylko naprawdę zaufamy...
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CO

W NUMERZE?

Oddajemy do rąk Czytelników na
stępny zeszyt „Jednoty” oznaczony
podwójnym numerem 3—4. Zawiera
on trzy odrębne zbiory. Pierwszy
z nich to rozmaite comiesięczne ar
tykuły, drugi — materiały przygo
towawcze do zgromadzenia ŚAKR
w Ottawie i trzeci — najobszerniej
szy
dotyczy
protestantów we
Włoszech.
Rozpoczynamy zeszyt artykułem re
dakcyjnym Zamiasta laurki na
Dzień Dziecka (s. 2).
Autorem kazania Stąd do -wiecznoś
ci (s. 3) i modlitwy Wieczność w
skończoności (s. 4) jest znany już
naszym Czytelnikom mgr. Paweł
Kuciński, z zawodu inżynier mecha
nik.
Sprawozdanie z Synodu 1982 zamie
szczamy na s. 5, a w jego uzupeł
nieniu referat synodalny ks. bp. Zdzi
sława Trandy pt. Miejsce duchownego w społeczności Kościoła Ewan
gelicko-Reformowanego na s. 6.
Drugi zbiór, Ottawa 1982, rozpoczy
na się krókim wprowdzeniem na
temat Zgromadzenia Ogólnego SAKR
(s. 10). Następnie drukujemy na s.
11 wywiad z ks. dr Edmondem Perret O przygotowaniach do Zgroma
dzenia Ogólnego i wreszcie na s. 13
— artykuł ks. dr. Richmondu Smit
ha pt. Problemy teologiczne.
Trzeci zbiór, Protestanci wc Wło
szech, obejmuje osiem artykułów
napisanych na naszą prośbę przez
włoskich waldensów i rozpoczyna
się kazaniem pt. Sól ziemi (s. 14).
Kolejne
artykuły
przedstawiają
przeszłość i teraźniejszość protes
tantów włoskich, głównie walden
sów: Szkic dziejów Kościoła wal
densów (s. 16). Mozaika włoska (s.
13), Struktura Kościoła waldensów
(s. 20), Diakonia i działalność spo
łeczna (s. 22), Z życia parafii wiej
skiej (s. 25), Realia i perspektywy
parafii w Angrogna (s. .26), Zamiast
konkluzji (s. 28).
Dalszy ciąg cyklu Dawidowe korze
nie znajduje się na s. 30, artykuł
Jana Turnaua Matka Jezusa na s.
32, Przegląd ekumeniczny na s. 33,
a Z prasy na s. 35.

NASZA

OKŁADKA

Wnętrze kościoła waldensów w Me
diolanie.

PAWEŁ KUCIŃSKI

Stqd do wieczności
„Rzekł im Piłat: cóż tedy mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Rzekli mu wszyscy: niech będzie ukrzyżowany!”
Mat. 27:22

„Albowiem musimy wszyscy stanąć przed sądem Chrystusa,
aby każdy odniósł według tego, jak czynił w ciele — czy do
brze, czy źle”.
II Kor. 5:10

— Co mam zrobić z tym Jezusem, którego zwą
Mesjaszem? Co mam zrobić z_tym Jezusem,
którego nazywają Chrystusem? Co mam zrobić
z tym Zbawicielem, którego zwą Pomazańcem?
— takie pytania zadał świat pogański ustami
Piłata. Nie należy się temu dziwić. Dla Piłata
Jezus był kimś całkowicie obcym. Nie rozumiał
on ani Jego natury, ani sensu Jego działalności,
ani istoty Jego posłannictwa. Niezrozumiała
była dla niego także argumentacja przeciwni
ków Jezusa, istota całego konfliktu. Z tej nie
wiedzy powstało to dziwne pytanie, sugerują
ce — że Jezus Chrystus podlega ludzkiej wła
dzy i może być tak samo traktowany, jak każdy
człowiek.
Gdy 3Q0 lat później chrześcijaństwo rozprzes
trzeniło się na duży obszar Cesarstwa Rzym
skiego, uzyskując po latach prześladowań status
religii uprzywilejowanej, to dziwne pytanie Pi
łata zostało podświadomie powtórzone, a
chrześcijanie zaczęli dawać w praktyce swoistą,
nań odpowiedź. Zaczęto rzeczywiście coś „ro
bić” z Jezusem. Jego ewangelię i osobę dopaso
wywano i naginano do grzesznej natury ludz
kiej i chwilowych celów. Zaczęto Jezusem ma
nipulować. I proces ten trwa w różnych for
mach po dzień dzisiejszy.
Stworzono rozmaite obrazy Jezusa. Jest więc
ckliwy „Jezusik”, nad którym roni się często
fałszywe, krokodyle łzy; jest Jezus fantasta,
głosiciel utopijnej nauki moralnej; przez długi
czas egzystował Jezus w postaci przywódcy mi
litarnego, wodza, którego imieniem pokrywa
no zwyczajną ludzką agresję, nietolerancję i
przemoc; wreszcie pojawił się Jezus jako gwiaz
dor rewiowy. Żaden z tych obrazów nie jest
prawdziwy. Nie uwzględnia bowiem istoty Je 
zusa, który,, jako postać jednostkowa, przed
wieczna i wieczna, nie może być ustawiony w
jednym szeregu z innymi ludźmi.
Błąd leży w tym, że Jezusa, Syna Bożego, od
nosiło się tylko do wymiarów ziemskich, do
strzegalnych. Na chrześcijan, którzy chcą nieja

ko podporządkować sobie Jezusa, apostoł Paweł
wylewa zimny kubeł „prawdy otrzeźwienia”.
W swym liście do zboru w Koryncie (i do nas
także) pisze te proste, ale surowe słowa: „Al
bowiem my wszyscy musimy stanąć przed są
dem Chrystusowym”. My wszyscy. Bez wyjąt
ku. Nikt się nie wymiga. Dlatego nie pytaj: co
mam zrobić z Jezusem?, ale raczej, co On u koń
ca dziejów zrobi z tobą.
0 tych czasach nawet chrześcijanie wyrażają
się często z powątpiewaniem. Ale jak mocą wia
ry stały się dla nas duchową rzeczywistością
Betlejem, Kana Galilejska, Golgota, pusty grób
1 Emmaus, tak i przyszły Chrystus-Sędzia i Jego
sędziowski tron też mają być dla nas rzeczy
wistością. Ten Baranek Boży, „jakby zabity”
(Obj. 5:6), będzie naszym sędzią. Cały bowiem
sąd został Mu dany przez Boga Ojca (Jn 5:22).
Będzie to sąd szczególny, różniący się od ziem
skich: nieprzekupny, bezapelacyjny, sprawied
liwy i surowy, a przede wszystkim — ostatni.
Nastąpi oddzielenie pszenicy od kąkolu (Mat.
13:40), oddzielenie tych, którzy wybrali szero
ką drogę samolubstwa i próżności, od tych, co
szli wąską drogą ofiary i nadziei (Mat. 7:14).
Na tym sądzie nie będą się liczyły sprawy, któ
rym tu, na ziemi, przypisujemy znaczenie, np.
dobre uczynki, chodzenie do Kościoła, wyznanie,
dogmaty. Jedynym, co zadecyduje o naszym
losie, o sędziowskim werdykcie, będzie fakt
przyjęcia albo odrzucenia Jezusa Chrystusa jako
osobistego Zbawiciela i Pana.
Zbawienie jest darem darmo danym człowieko
wi od Boga, z Jego wielkiej łaski (Ef. 2:8). Każ
dy dar można przyjąć albo odrzucić. Czy przy
jąłeś ten dar w osobie Jezusa Chrystusa? To
podstawowa kwestia. Jezus jest jedyną drogą
prowadzącą do Ojca, do wieczności w Nim,
do chwały. Wraz z Jezusem Bóg położył przed
każdym z nas życie i śmierć, błogosławieństwo
i przekleństwo (V Mojż. 30:19). Od nas zależy
wybór. Dokonujemy go w tym doczesnym ży
ciu, każdego dnia, w zwyczajnych, pospolitych
3

działaniach i sytuacjach. Pomyślmy: los naszej
wieczności rozstrzyga się na zwykłych dro
gach codzienności.
Dramatyzm i powaga ludzkiego życia polega
więc nie tyle na tym, że kończy się ono śmier
cią cielesną, choć większość tak uważa, ale ra
czej na fakcie, że może się ono okazać czasem
straconym i zmarnowanym, czasem, który mi
nął nam na ignorowaniu Jezusa Chrystusa. Mo
że się okazać czasem straconym na błędne i zbęd
ne manipulowanie Jezusem. A dzień spotka
nia z Panem, jako Sędzią, może się okazać
bliższy teraz niż kiedykolwiek, bliższy, niż przy
puszczamy (Mat. 24:36).
Każdy z nas pragnąłby usłyszeć z ust swego
Ostatniego Rozmówcy słowa: — Tak, sługo do
bry i wierny, wejdź do radości ze swym Pa

nem. Ale czy my jesteśmy owymi dobrymi słu
gami? Dobrymi i wiernymi każdego dnia, mie
siąca, roku? Czy naprawdę traktujemy Jezusa
jako Pana? Bo jeśli teraz, w naszym ziem
skim pielgrzymowaniu, nie przyjmiemy Go
jako osobistego zwierzchnika, to u krańca ziem
skiej historii stanie się On naszym sędzią.
Przejście stąd do wieczności z Bogiem prowadzi
tylko i jedynie przez akceptację Syna Bożego
jako Pana, a naszej roli jako sług. Spróbujmy
sobie o tym przypominać za każdym razem, gdy
obraz Jezusa Chrystusa jawi się nam jako wy
twór naszych osobistych pragnień i naszej ludz
kiej zarozumiałości.
Kazanie wygłoszone w dniu otwarcia sesji Synodu
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego — red.

W ieczność w skończoności
Dziękuję Ci Boże,
że nie jest rai dane zrozumienie Wieczności.
Gdybym ją rozumiał,
jak rozumiem rok i dzień,
cóż by to była za nagroda, do której dążę?
Dziękuję Ci, Boże,
że Twoja Wieczność stała się dla mnie skońezonośeią
w osobie Jezusa, Pana i Mistrza.
Dziękuję Ci, Boże,
że ta skończoność
została przez Ciebie wywyższona i uświęcona,
abym ja mógł zostać wywyższony
jako wierny sługa.
Dziękuję Ci, Panie,
że Twoja wieczność
wkroczyła w moje życie takie, jakim jest
zwykłe i ciche,
że nadała mu nowy wymiar i nowe piętno.

—

Nie muszę zgłębiać wieczności, Panic,
gdyż czuję ją w sobie,
juk To zwyczajne, wzniosłe, ludzkie —
któremu na imię Jezus.
Każda chwila jest kroplą wieczności,
każda chwila, w której odczuwam Twoją obecność
we mnie.
To mi wystarczy.
Nie pytam więc o sens wieczności.
Ona jest we mnie.
Ona jest we mnie i w Tobie.
Ona jest we mnie z Tobą.
Przeto w zachwyceniu i dziękczynieniu
rękę swoją kładę na ustach
i dziękuję Ci tylko za Twój wielki Dar.
Amen.
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SYNOD
W dniach 24 ii 25 kwietnia 1982 obradował w
Warszawie Synod Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego na dorocznej sesji zwyczajnej, któ
rej przewodniczył ks. bp. Zdzisław Tranda, urzę
dujący wiceprezes, gdyż kilka dni wcześniej
zmarł długoletni prezes Synodu — śp. Jan
Skierski. Jego śmierć i wcześniejszy o kilka
miesięcy zgon śp. iks.bp. Jana Niewieczerzała
rzuciły cień smutku na całe obrady.
Synod rozpoczął się o godz. 14 nabożeństwem,
podczas którego kazanie wygłosił świecki dele
gat parafii warszawskiej, Paweł Kuciński (tekst
kazania drukujemy na s. 3). Ks. bp Tranda
otworzył sesję krótkim przemówieniem przy
gotowanym jeszcze przez śp. prezesa Skierskie
go. Jego słowa, dochodzące jakby zza grobu,
poruszyły delegatów i odebrane zostały jak
zobowiązanie do określonego działania Ko
ścioła. Oto ich pełne brzmienie:
Otwieram doroczną, zwyczajną sesję Synodu
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Pol
sce. W jakże niezwyczajnych czasach przycho
dzi nam w tym roku obradować. Już przed ro
kiem z troską i obawą myśleliśmy o czasach
nas oczekujących. Dzisiaj zbieramy się pełni
obaw i niepokoju o losy Ojczyzny, Kościoła, na
szych rodzin. Z obawą patrzymy w przyszłość
i oczekujemy znaku nadziei na odmianę losu.
Wskazówki poprzedniego Synodu, który w zy
wał do odrodzenia się duchowego każdego z
nas, Kościoła i narodu — są aktualne nadal, są
jedyną realną szansą.
Przez długi czas nie byliśmy pewni, czy obecna
sesja będzie się mogła w ogóle odbyć, czy otrzy
mamy zezwolenie na zebranie się tutaj w War
szawie naszych delegatów z różnych stron kra
ju. Spotkaliśmy się jednak i przyjmijmy to ja
ko pierwszy promyk światła w otaczającej nas
ciemności.
W ostatnich miesiącach spotkaliśmy się z obja
wami solidarności ze strony naszych braci z
różnych stron świata. Pomagając nam przetr
wać ciężki okres, wzmagają w nas przekonanie,
że ewangeliczne nakazy miłości nie są pustym
frazesem. Pamiętajmy o tym w czasie naszych
dwudniowych obrad.
Pierwszy dzień obrad do późnych godzin wie
czornych wypełniły sprawozdania z prac Konsystorza w okresie intersynodalnym (prezes Jan
Baum), z działalności religijnej Kościoła (iks. bp
Z. Tranda) oraz różnych komisji. Konsystorz
przedstawił ponadto wykonanie budżetu za rok
1981 oraz projekt preliminarza na rok bieżący
(radca Jarosław Swiderski).

1982
Pan prezes Baum szczegółowo omówił sytu
ację we wszystkich placówkach Kościoła, nie
ukrywając poważnych trudności, jakie piętrzą
się przed społecznością reformowaną w Polsce
i przed jej wybranymi władzami. Pewna część
sprawozdania dotyczyła „Jednoty”. „Ogólna
podwyżka cen w kraju — powiedział Prezes
— do tego stopnia wpłynęła na wzrost kosztów
wydawnictwa, że mimo podwyższenia ceny je
dnego egrzemplarza do 15 zł, przewidywany
deficyt w 1982 r. wyniesie około miliona zło
tych. Jest to w budżecie Konsystorza suma as
tronomiczna. Jeszcze niedawno staraliśmy się
nie przekraczać rocznej dotacji na »Jednotę«
w wysokości 120 000 zł”.
Mimo tak ogromnych kosztów ponoszonych w
związku z wydawaniem „Jednoty”, Konsystorz
pragnie, aby pismo nadal się ukazywało i do
cierało do różnych kręgów czytelników z po
selstwem od Kościoła Ewangelicko-Reformowa
nego. Naszym zadaniem — redakcji i Czytelni
ków — będzie zatem maksymalne zmniejszenie
przewidywanego deficytu. Prawdopodobnie od
nowego roku raz jeszcze zostaniemy zmuszeni
do kolejnej podwyżki ceny jednego egzempla
rza. Wierzymy jednak, że Czytelnicy i tym ra
zem pozostaną nam wierni.
Omawiając akcję szerokiej pomocy udzielanej
Polsce za pośrednictwem naszego Kościoła przez
bratnie Kościoły w Europie, prezes Konsysto
rza powiedział m.in.:
„Nie możemy zapominać lub nie wiedzieć, że
podstawową intencją ofiarodawców jest pomoc
dla naszego kraju, dla narodu polskiego, dla
najbardziej potrzebujących. Naszą rolą jest
więc pośredniczenie w łańcuchu ludzi dobrej
woli, niosących pomoc bliźnim (...) Kwestie wy
znaniowe nie mogą tu stać na pierwszym pla
nie. Musimy docierać z pomocą wszędzie tam,
gdzie jest ona najbardziej potrzebna (...) Akcja
pomocy jest świadectwem wrażliwości ludzkich
sumień oraz chrześcijańskiej odpowiedzialności
naszych braci i sióstr na świecie, a my nie po
winniśmy być mniej wrażliwi, mniej skłonni
do dzielenia się i dawania niż oni”.
W sprawozdaniu Księdza Biskupa znalazły od
bicie wszystkie ważne wydarzenia ii fakty do
tyczące całego narodu polskiego i jego drob
nej cząstki — Kościoła Ewangelicko-Reformo
wanego. Ksiądz Biskup szczegółowo omówił sy
tuację wewnętrzną w Kościele oraz działalność
zewnętrzną, koncentrując uwagę na różnorod
nych kontaktach ekumenicznych (polskich i
międzynarodowych), a zwłaszcza na kontaktach
z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim.
5

,,Naszym zadaniem w Polsce — ipowiedział
m.in. ks. bp Tranda — powinno w niedalekiej
stosunkowo przyszłości być przemyślenie, co
możemy i powinniśmy zrobić, aby Konkordia
Leuenberska lub jeszcze wcześniejszy nasz wła
sny dokument — Odnowienie Ugody Sandomiersikdej — coraz bardziej wprowadzać w życie.
Należy (przemyśleć, czy nie powinien stanąć
przed nami problem zjednoczenia lub sfederowania obu Kościołów ewangelickich”.
Między innymi ten fragment sprawozdania
Księdza Biskupa znalazł żywy oddźwięk w dy
skusji plenarnej. Delegacja parafii zelowskiej
wystąpiła na przykład z propozycją odbycia
wspólnie z Kościołem augsburskim specjalnej
sesji w 10-lecie Konkordii Leuenberksiej i za
cieśniania współpracy tam, gdzie jest to moż
liwe.
Jak wspomniano, dyskusja nad wszystkimi
sprawozdaniami była bardzo ożywiona. Głos
zabierało wielu delegatów, także ze zborów
najmniejszych i z diaspory. Poruszali oni róż
norodne problemy dotyczące wewnętrznej pra
cy Kościoła i pracy władz kościelnych, składali
propozycje ożywienia działalności różnych
agend i wreszcie rewizji Prawa Wewnętrznego
w tych punktach, w których zmiany — zda
niem wnioskujących osób — odbiłyby sdę ko
rzystnie ma uaktywnieniu świeckich.
Do projektu ufundowania przez Chrześcijań
skie Stowarzyszenie Społeczne nagrody im. ks.
bp. Jana Niewieczerzała za popularyzowanie
idei ekumenicznych delegaci ustosunkowali się
z powściągliwością. Uchwały w tej sprawie nie

podjęto. Sama idea jest jednak całkiem słus>zna i należałoby zasługi ks. bp. Jana Niewie
czerzała w tej dziedzinie upamiętnić.
Na zakończenie pierwszego dnia obrad synodujący wysłuchali referatu ks. bp. Z. Trandy na
temat roli duchownego w Kościele Ewangeli
cko-Reformowanym (tekst referatu z niewiel
kimi skrótami zamieszczamy w tym numerze
na innym miejscu).
Niedzielnego ranka, po uroczystym nabożeń
stwie z Komunią Świętą, odbyła się dyskusja
w grupach poprzedzona dwoma koreferatami.
Autor pierwszego, Mirosław Jelinek, ujął za
gadnienie ordynacji kobiet w perspektywie biblijno-teologieznej; autor drugiego, prof. Jaro
sław Swiderski — w aspekcie socjologiczno-psychologicznym, dostarczając argumentów
przeciwko ordynacji kobiet.
Zainteresowanie tą tematyką okazało się ogro
mne i wzbudziło wiele emocji. Wyłoniły się
trzy stanowiska: za ordynacją, zdecydowanie
przeciwko niej i brak zdania (niewielka grupa).
Nie było zadaniem tego Synodu wypracowanie
ostatecznego stanowiska, raczej przemyślenie
tej kwestii z wielu punktów widzenia. Pod tym
względem zadanie zostało wykonane.
Synod podjął szereg uchwał dotyczących spraw
wewnętrznych Kościoła, udzielił Konsystorzowi
absolutorium i przyjął preliminarz budżetowy
na rok bieżący. Na wniosek delegacji zelowskiej
uchwalono, że przyszłoroczna sesja obradować
będzie .nie w Warszawie, ale w Zelowie.
R.St.

Ks. bp ZDZISŁAW TRANDA

Miejsce duchownego
w społeczności Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego
Referat synodalny
Temat powyższy narzuca kilka pytań, którymi trzeba
się zaraz na wstępie zająć.
Mowa o miejscu duchownego w społeczności Kościo
ła Ewangelicko-Reformowanego, a nie w Kościele w
ogóle. Czy więc społeczność ewangelicko-reformowa
na jest inna niż pozostałe Kościoły? Czy duchowny
zajmuje w niej inne miejsce? Czy rola duchownego
i jego zadania w Kościele kształtują się inaczej u nas
niż gdzie indziej?
Społeczność reformowana wyróżnia się między inny
mi tym, że czynnik świecki odgrywa w niej szczegól
ną rolę. Odbija się to wyraźnie w strukturze władz
Kościoła. Synod jest zgromadzeniem, którego preze
sem jest osoba świecka i przygniatającą część delega
tów zborów stanowią świeccy. Prezesem Konsysto-
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rza jest również osoba świecka, a świeccy członko
wie stanowią i tu większość. Także funkcję prezesa
parafialnego Kolegium Kościelnego w zasadzie spra
wuje osoba świecka.
Czy taki układ wpływa na obniżenie wartości i roli
duchownego? W prawidłowo funkcjonującym organiz
mie Kościoła nie powinno to ani obniżać wartości
księdza, ani wpływać na niedocenianie jego roli. Prze
ciwnie, powinno raczej powodować dowartościowanie
czynnika świeckiego w pracy Kościoła oraz ułatwiać
wzajemne uzupełnianie się duchownych i świeckich
w służbie i w odpowiedzialności za Kościół. Tak więc
nie chodzi tu o jakieś drastyczne podziały zadań i her
metyczne zamknięcie się jednych i drugich w okreś
lonych kręgach zadań, do których di-uga strona nie

ma dostępu, lecz o kształtowanie ścisłej współpracy
i współodpowiedzialności we wszystkich dziedzinach,
w poczuciu wspólnej odpowiedzialności za losy i dzia
łanie Kościoła. Mimo wszystko, podział zadań jednak
istnieje i dlatego m o ż n a m ó w i ć o s z c z e g ó l 
n e j r o l i i m i e j s c u d u c h o w n e g o w na
szej społeczności kościelnej.
Po tych uwagach wstępnych pragnę zwrócić uwagę na
kilka tekstów biblijnych, które w dobitny sposób mó
wią o szczególnej roli księdza i o ogromnej jego od
powiedzialności wynikającej z powołania. Pierwszy
tekst zapisany jest w Ewangelii św. Łukasza 5:1—11.
Szymon wraz z bratem i dwoma kuzynami, podobnie
jak on rybakami, stał się uczniem Jezusa, przygoto
wującym się do zadań, do których powołał go Jezus.
Miał razem z nimi w przyszłości pozyskiwać ludzi dla
Jezusa Chrystusa, dla Ewangelii, a siecią ich miało
stać się Słowo Boże. Pozyskiwanie ludzi dla Chrystu
sa, to oczywiście zadanie nie tylko duchownych, ale
przede wszystkim duchownych. I dlatego każdy du
chowny, także v/ naszym Kościele, musi być świadom
lego wielkiego, zaszczytnego, ale i trudnego powoła
nia: „będziesz łowić ludzi!”
Drugi tekst zapisany jest w Ewangelii św. Jana 21:15—
19. Mówi on o spotkaniu zmartwychwstałego Jezusa
z Piotrem. Podstawą przywrócenia Piotrowi praw
apostolskich stało się jego wyznanie, że miłuje Je
zusa. Niemożliwą jest rzeczą pracować jako apostoł
Jezusa, jeśli się Go nie umiłowało. Pytanie: „Czy
mnie miłujesz?”, to nie tylko pytanie skierowane do
Piotra, ale także do każdego duchownego i do każ
dego kandydata. Trudno sobie wyobrazić pracę du
chownego, który nie byłby przejęty życiem, działa
niem i zbawczym dziełem Jezusa i nie wiedział, dla
czego może miłować Jezusa. Dlatego skuteczne „ło
wienie ludzi” — pozyskiwanie ich dla Chrystusa —
może być dokonywane przez ludzi miłujących Jezusa
Chrystusa.
Trzeci tekst zaczerpnąłem ze Starego Testamentu,
z księgi proroka Ezechiela 3:17—21. Przytaczam frag
menty: „Synu człowieczy, ustanowiłem cię stróżem
nad pokoleniami izrealskimi. Gdy usłyszysz słowo z
ust moich, upomnisz ich w moim imieniu. Jeśli po
wiem bezbożnemu: V>Zpewnością umrzesz^, a ty gonie
upomnisz, aby go odwieść z jego niezbożnej drogi
i ocalić mu życie, to bezbożny ów umrze z po
wodu swego grzechu, natomiast ja ciebie uczynię od
powiedzialnym za jego krew. Ale jeślibyś upomniał
bezbożnego, a on by nie zawrócił od swej niezbożności i od swej niezbożnej drogi, to chociaż on umrze
z powodu swojego grzechu, ty jednak ocalisz same
go siebie...”
Mowa tu o ogromie odpowiedzianości wobec Boga
(podkreślam:
w o b e c Bo g a ) za ludzi, za ich po
stawę, za to, co oni robią ze swoim życiem, zwłasz
cza za ludzi, którzy są powierzeni naszej pieczy. Od
tej odpowiedzialności nikt i nic nie zwalnia duchow
nego.
Te trzy czynniki: p o w o ł a n i e , m i ł o ś ć do Bog a objawionego w Chrystusie i o d p o w i e d z i a l 
n o ś ć wobec Boga są niezmiernie ważne w pracy
i służbie duchownego. Nasze „Prawo wewnętrzne” w
rozdziale o duchownych tak m. in. mówi: „Duchow
nym ewangelicko-reformowanym jest ten,
kto po

ukończeniu akademickich studiów teologicznych i po
złożeniu egzaminu konsystorskiego został uroczyście,
według formy wskazanej w Agendzie, ordynowany na
duchownego” (art. 53). „Duchowny przy swej ordyna
cji składa ślubowanie na wierność wyznaniu i Koś
ciołowi Ewangelicko-Reformowanemu i w imieniu te 
goż Kościoła powołany zostaje do służby duszpaster
skiej” (art. 54). „Do duchownego należy głoszenie
prawdy Bożej, zawartej w Piśmie świętym, usługiwa
nie sakramentami, pełnienie służby religijnej we
dług zasad Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i
form przyjętych w Kościele tym oraz udzielanie lek
cji religii.. Nadto winien on słowem i czynem nau
czać i umacniać w wierze i przywiązaniu do wyz
nania powierzonych jego opiece i kierownictwu
współwyznawców, winien być prawdziwym opie
kunem i pocieszycielem dusz, przestrzegać do
bra Kościoła i w ogóle być wzorem chrześcijań
skiego, bogobojnego, pracowitego i cnotliwego życia”
(art. 57). „W stosunku do innych wyznań duchowny
winien okazywać wyrozumiałość, tolerancję, nie po
tępiać przekonań innych wyznań, podkreślając jed
nak słuszność swego wyznania, opartego na Prawdzie
Słowa Bożego” (art. 58). „W sprawach wykonywa
nia obowiązków duszpasterskich duchowni odpowie
dzialni są przed Konsystorzem, w sprawach zaś okre
ślonych niniejszym Prawem — przed Synodem” (art.
59).
Wszystkie zacytowane artykuły „Prawa wewnętrzne
go” podkreślają ludzką stronę tego, co związane ze
służbą księdza. Szczególnie jasno widać to, gdy mowa
o powołaniu i odpowiedzialności, a także wierności.
Duchowny powołany zostaje w imieniu Kościoła do
służby duszpasterskiej,
odpowiedzialny jest przed
Konsystorzem i Synodem, ślubuje podczas ordynacji
wierność wyznaniu i Kościołowi Ewangelicko-Refor
mowanemu. Tylko...
Gdy przygotowuję dzieci do aktu konfirmacji i oma
wiam ślubowanie konfirmacyjne, staram się bardzo
mocno podkreślić, że p o n a d w i e r n o ś c i ą K o ś 
c i o ł o wi i w y z n a n i u mu s i się z n a l e ź ć
wierność
Chrystusowi.
Bywają przypadki,
gdy z wierności Kościołowi zostaje się zwolnionym,
aby pozostać wiernym Chrystusowi.
Ponieważ „Prawo wewnętrzne” zwraca jedynie uwagę
na ludzką stronę powołania, tj. na powołanie przez
ludzi, trzeba mocno podkreślić, że tamto powołanie
nie jest równoznaczne z powołaniem przez Boga.
Tak, powołanie przez Boga to coś nieskończenie więk
szego i ważniejszego aniżeli wybór dokonany przez
ludzi. Niewątpliwie jest rzeczą bardzo trudną roz
poznać, że ktoś przeżył powołanie przez Boga. Ucz
my się jednak to rozpoznawać, uczmy się odnajdy
wać oznaki prawdziwego powołania, a przede wszyst
kim módlmy się o to, aby młodzi ludzie, którzy decy
dują się studiować teologię, dokonywali tego wyboru
świadomi swego powołania bądź też, aby to powo
łanie przeżyli podczas studiów.
Świadomość powołania przez Boga do tej służby ma
istotne znaczenie dla przyszłej pracy księdza, gdy od
tąd decydującą rolę odgrywają nie plany ludzkie, lecz
Boże, nie ludzkie decyzje, lecz Boże prowadzenie, od
tąd podstawowego znaczenia nabiera modlitwa du
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chownego i zboru: niech Twoja wola, Fanie, się dzie
je, a nie moja.

który znajduje się w potrzebie.
pracy jest ten świat.

Podobnie ma się rzecz z poczuciem odpowiedzialności.
Oczywiście, każdy z nas odpowiedzialny jest takż*
przed zborem i Kościołem za to, co czyni, co głosi
jak postępuje. Ale czymże jest odpowiedzialność przed
ludźmi wobec odpowiedzialności przed Bogiem! Wte
dy, gdy czuję odpowiedzialność wobec Boga, mogę
poważnie traktować odpowiedzialność również przed
człowiekiem. Gdy tej odpowiedzialności przed Bogiem
nie czuję, to pouczanie o odpowiedzialności wobec
człowieka nie ma większego znaczenia.

Jeśli duchowny ma być sługą Słowa Bożego, to musi
się na codzień tym Słowem w swojej pracy posługi
wać. Dlatego zarówno dla rozwoju jego osobistego ży
cia duchownego, jak i dla rozwoju możliwości jego
oddziaływania na ludzi niezbędna jest
NIEUSTANNA PRACA NAD POZNAWANIEM
SŁOWA BOŻEGO

W zestawieniu z tymi trzema czynnikami — powoła
nie, miłość, odpowiedzialność — praca duchownego
nabiera szczególnego znaczenia. Jest on przede wszyst
kim sługą Słowa Bożego — minister Verbi Divini —
i szafarzem sakramentów. Wśród podstawowych za
dań, jakie duchowny ma do spełnienia, służba Słowa
Bożego wybija się na plan pierwszy. Zarówno w pra
cy kaznodziejskiej, jak duszpasterskiej czy też kate
chetycznej, podczas ślubów czy pogrzebów, podczas
różnych uroczystości rodzinnych lub kościelnych, czy
też przy sprawowaniu sakramentów, owego widzial
nego Słowa Bożego, duchowny musi pamiętać, że
ma nieść ludziom sobie powierzonym (i nie tylko so
bie powierzonym) Słowo Boże. Powołanie dotyczy pra
cy wśród ludzi i dla ludzi, miłość do Boga ma rodzić
miłość do ludzi, a odpowiedzialność przed Bogiem ma
być odpowiedzialnością za ludzi sobie powierzonych
i, powtarzam, nie tylko sobie powierzonych.
Jest tak wielu ludzi, którzy potrzebują pracy duchow
nego, ludzi zgnębionych, załamanych, błądzących, upa
dających bądź pod ciężarem życia, bądź pod wpływem
grzechu, ludzi przeżywających konflikty swoje włas
ne, wewnętrzne, lub konflikty z innymi; ludzi, któ
rym — krótko mówiąc — trzeba pomóc. Ks. bp Karol
Kotula w swojej pracy pt. „Wskazania dla życia i pra
cy księdza” tak pisze: „Ilu jest takich ludzi, że nie
słyszymy żadnej skargi, nie dostrzegamy żadnej po
trzeby, a jednak... Bądźmy przekonani, że niejedna
dusza tęskni i czeka w milczącym zawstydzeniu lub
uporze, żeby ktoś przyszedł i jej dopomógł. Wstrząsa
jące słowa wkłada Dostojewski w usta starego pija
czyny, który, budząc się ze stanu zamroczenia, od
czuwa może po raz tysięczny swoją nędzę i mówi do
współtowarzysza: »Bracie, bracie, każdy z nas musiał
by mieć przynajmniej jednego człowieka, który by go z
tej nędzy miłością swoją wyciągnął'*. — Do takich mu
simy się zbliżyć. Tam musimy budować mosty ponad
przepaściami zwątpienia i rozpaczy, ponad otchłania
mi dzielącymi nieraz człowieka od Boga. Musimy do
pomóc, żeby ciężkie brzemiona do reszty nie dołamały nadłamanej trzciny, żeby burze życiowe nie doga
siły tlejącego jeszcze knota”.
Daleki będąc od myśli o jakimkolwiek prozelityzmie
i łowieniu w „cudzym stawie”, podkreślam, że nasza
odpowiedzialność za ludzi dotyczy nie tylko ludzi nam
powierzonych. Ileż to razy jest okazja, aby usłużyć
duszpastersko komuś znajomemu lub zupełnie nie
znanemu, czasem przygodnie spotkanemu, kto nie na
leży do naszego Kościoła, ale potrzebuje pomocy, po
dania bratniej ręki. Delikatna to sprawa, bo chodzi
o to, aby nie być posądzonym o prozelitzym i aby
nie uprawiać prozelitzymu, lecz pomóc człowiekowi,
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Tak, polem naszej

Mam na myśli codzienną lekturę Pisma św. Biblia
nie może być dla księdza zbiorem tekstów do kazań,
tzn. nie może sięgać on po nią jedynie wtedy, gdy
ma przygotować kazanie. Ona musi być codziennym
pokarmem. Jeśli ksiądz nie czyta codziennie Biblii,
to — po pierwsze — sam wiele traci jako sługa Sło
wa Bożego, jako kaznodzieja i duszpasterz, a po dru
gie — jakie może mieć prawo, aby nawoływać i za
chęcać innych do czytania.
W pracy nad ustawicznym poznawaniem Słowa Bo
żego chodzi również o systematyczne pogłębianie wie
dzy i znajomości Pisma św. przez studium Biblii. Nie
dobrze się dzieje, jeśli duchownemu brakuje czasu na
dokształcanie się. Lekarz nie może skutecznie praco
wać, jeśli nie pogłębia nieustannie znajomości swoje
go zawodu. Podobnie inżynier czy nauczyciel, nie mó
wiąc już o pracownikach naukowych. Trudno myś
leć o jakichś wyraźnych postępach w oddziaływaniu
Kościoła, jeśli nasi duchowni nie będą się dokształ
cali. Do pracy nad sobą należy także czytanie wartoś
ciowej literatury, która nie tylko wzbogaca język
i słownictwo, ale rozwija horyzonty myślowe i poma
ga w pracy kaznodziejskiej .
Powstaje pytanie, czy miejsce naszego duchownego
jest tylko w społeczności ewangelicko-reformowanej,
czy też może z charakteru tej społeczności i z jej
otwartości na sprawy i kontakty ekumeniczne wynika
EKUMENICZNE ZAANGAŻOWANIE DUCHOWNYCH
REFORMOWANYCH
Moim zdaniem to drugie rozwiązanie jest właściwe.
Niemal na całym świecie Kościoły reformowane wy
kazują duże zaangażowanie ekumeniczne. Można by
wyciągnąć wniosek, że ekumenizm należy do tych
wartości, które Kościoły reformowane uznały za blis
kie sobie, za wartości, którym warto poświęcić uwagę
i czas. Trudno sobie wyobrazić księdza reformowane
go, który zamknąłby się w swoim zaścianku i nie
chciałby słyszeć i wiedzieć nic o innych, separowałby
się i zachwycał swoją rzekomą wyższością nad inny
mi. To b o g a c t w o , k t ó r e s t a ł o s i ę n a 
s z ym udz i a ł e m, j e s t z a r a z e m dł ugi em,
k t ó r y m a m y s p ł a c a ć i n n y m . Mamy się
czym dzielić i nic wolno nam o tym zapominać.
Myślę jeszcze
O ZAANGAŻOWANIU SPOŁECZNYM KSIĘŻY
Bardzo potrzebna jest praca społeczna nie tylko we
własnym środowisku kościelnym. Ileż to można było
czytać niegdyś o księżach społecznikach, którzy wriele zdziałali dla dobra społeczeństwa. I teraz są po
temu możliwości, i teraz dane nam są okazje, aby się
w dobrej sprawie zaangażować. Ale dobrze trzeba
uważać, w co się angażujemy.

Spójrzmy teraz na cały zakres obowiązków duchow
nego: praca kaznodziejska, duszpasterska, kateche
tyczna, praca nad sobą (samokształcenie), zaangażo
wanie ekumeniczne, zaangażowanie społeczne. A do
chodzą jeszcze sprawy administracyjne, konferen
cje, narady. Przy tym życie rodzinne, osobiste. Jak
temu podołać? Jak to wszystko pogodzić?
Rozwiązanie leży w tym specyficznym charakterze
Kościoła reformowanego,
który przewiduje duży
udział i duże zaangażowanie czynnika świeckiego.
Mam na myśli nie tylko przejmowanie odpowie
dzialności w dziedzinie prac administracyjnych, biu
rowych, kasowych, remontowych, troską o material
ne podstawy życia i działania organizacji kościel
nej. W tych sprawach musi uczestniczyć duchowny,
gdyż nic, co zborowe, nie może mu być obce. Cho
dzi jednak o współdziałanie i pomoc świeckich w
pracy ściśde religijnej. Szczególnie duszpasterstwo —
w zakresie odwiedzin domowych, opieki nad ludźmi
starymi, chorymi, niesprawnymi — to dziedzina, w
której bardzo wiele mogą zdziałać świeccy, także
młodzież. Oczywiście są sfery pracy duszpasterskiej,
w których działanie duchownego jest niezastąpione
(np. rozmowy w bardzo osobistych sprawach, rozmo
wy z pogranicza spowiedzi lub wręcz spowdednie).
Możliwa jest pomoc i współdziałanie świeckich z du
chownymi także w sferze kaznodziejskiej i kateche
tycznej. Mamy już w tej dziedzinie doświadczenia.
Istnieją świeccy kaznodzieje, coraz częściej młodzież
podejmuje trudne i odpowiedzialne zadanie prowa
dzenia nabożeństwa i wygłoszenia kazania. Można
powiedzieć, że im bardziej dojrzały duchowo zbór,
tym wszechstronniejsze działanie osób
świeckich.
W ostatnich czasach pojawiła się nowa koncepcja
pracy w zborze, polegająca na tym, że wokół pasto
ra skupiony jest zespół ludzi, z którymi on współ
pracuje i których przygotowuje do działania, jak
trener swoją drużynę.
Z tymi problemami łączy się
POJĘCIE POWSZECHNEGO KAPŁAŃSWA
Czym ono jest? W roku 1971 podczas Synodu przed
stawiłem referat na temat: „Powszechne kapłaństwo
w Kościele reformowanym na przykładzie pracy
zborowej”. Referat był opublikowany w „Jednocie”
1972, nr 1. Przypomnijmy dwie zasadnicze sprawy:
1. Kapłan jest pośrednikiem między Bogiem a czło
wiekiem, i odwrotnie. Kapłan pełni służbę pojedna
nia między człowiekiem a Bogiem. Spoczywa na nim
odpowiedzialność za postawę ludu wobec Boga, a na
wet uwalnia człowieka od odpowiedzialności.
2. Odejście od kierunku kapłańskiego w Kościołach
ewangelickich związane jest z podkreśleniem wiel
kości, ważności i niepowtarzalności ofiary Chrystusa.
Jedyna i niepowtarzalna ofiara Jezusa Chrystusa na
Golgocie zlikwidowała potrzebę urzędu kapłańskie
go (List do Hebrajczyków). Chrystus jest jedynym
i najwyższym kapłanem, Chrystus jest jedynym po
średnikiem, jedynie Chrystus jedna nas z Bogiem.
Instytucja kapłana stała się zbędna.
Skąd się więc bierze pojęcie powszechnego kapłań
stwa? Suzanne de Dietrich w swoim studium o lu
dzie Bożym, drukowanym w „Jednocie” 1971, nr 10,
pisze: „Biblia ukazuje ten świat jako świat zerwa
nych stosunków, i to w różnych relacjach: człowiek
— Bóg, człowiek — człowiek, człowiek — świat. Ce

lem przymierza jest uzdrowienie związków między
Bogiem a człowiekiem, człowiekiem a jego bliźnim
oraz między człowiekiem a światem. 2rócUem uzdro
wienia stosunków w relacji człowiek — Bóg jest
pojednawcze i oczyszczające działanie Chrystusa.
Ale Bóg powierza nam służbę pojednania i daje
nam Słowo pojednania (II Kor. 5:18—21), a punktem
wyjścia jest także ofiara Jezusa na krzyżu. Służba
pojednania między ludźmi to bardzo ważne zadanie
idei powszechnego kapłaństwa. Drugim zadaniem
powszechnego kapłaństwa jest sprawa odpowiedzial
ności wobec Boga. Nie mogę zrzucić odpowiedzial
ności na kapłana, jestem odpowiedzialny sam za sie
bie, za swoją postawę, za swoje zbawienie. Za to,
jak się wywiązuję z zadań powierzonych przez Bo
ga. Na mocy powszechnego kapłaństwa przejmuje
my w pewnym sensie odpowiedzialność za innych, za
ich zbawienie, za ich postawę wobec Boga, za ich
pojednanie z Bogiem. Nie możemy ich zbawić, nie
możemy ich pojednać z Bogiem, ale możemy pomóc
im w znalezieniu drogi do Boga. W tym sensie je
steśmy za ludzi odpowiedzialni”.
Służbę powszechnego kapłaństwa można by przy
równać do stożka, którego wierzchołkiem jest szczy
towe osiągnięcie — zbawienie, ale w podstawie leży
szeroki krąg zagadnień, które obejmować ma n a
sze posłannictwo. Już modlenie się za innych, uka
zanie innym drogi do Boga, potrzeby znalezienia
i odczucia miłości Boga, poratowanie w samotności
i nieszczęściu, w bezradności, podzielenie się z kimś
doświadczeniem mocy Bożej, Jego działania, sło
wem — ukazywanie drogi do Boga należy do ram
służby powszechnego kapłaństwa.
Suzanne de Dietrich we wspomnianym studium pi
sze, że nasza kapłańska służba polega m. in. na tym,
że jesteśmy przedstawicielami Boga w świecie i wo
bec świata. A Jerzy Weiss w artykule o teologii tzw.
szafarstwa kościelnego napisał: „... wiara albo jest
wiarą w akcji, albo w ogóle nie istnieje” („Ew.-luth.
Kirchenzeitung’ 1957, nr 19). To też jest powszech
ne kapłaństwo.
A więc powszechne kapłaństwo nie polega jedynie
na przejmowaniu funkcji duchownego, lecz na zdol
ności podjęcia odpowiedzialnej służby pojednania,
odpowiedzialnego ukazywania drogi do Boga i do
pojednania z Nim, odpowiedzialnego ratowania czło
wieka z nieszczęścia i bezradności, odpowiedzialnego
współdziałania w uzdrawianiu związków między
Bogiem i człowiekiem, człowiekiem i człowiekiem
oraz między człowiekiem i światem.
Duchowny otrzymuje pełne prawa działania po or
dynacji. W reformowanych Kościołach ordynacja jest
na ogół powierzeniem służby Słowa i sakramentów.
Regułą
jest ,
że
nikt
ni e moż e w
chrześcijańskim
zborze
udzielać
sa
kramentów
b e z po w o ł a n i a p r z e z o r d y 
nację,
a także w wielu
Kościołach
r e f o r m o w a n y c h ni e moż e p e ł n i ć p u 
b l i c z n i e s ł u ż b y S ł o w a kt oś, k t o ni e
został ordynowany.
Przez udzielanie sakra
mentów rozumiemy pełną liturgię komunijną wraz
z pobłogosławieniem chleba i wina. Natomiast roz
dzielanie chleba i wina przez świeckich jest w Koś
ciołach reformowanych szeroko praktykowane. Jeśli
zaś chodzi o chrzest, to istnieje praktykowany w na
głych wypadkach chrzest dzieci przez osoby świec
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kie, konfirmowane. N ie j e s t t o z g o d n e
z
n a u k ą K o ś c i o ł a R e f o r m o w a n e g o i dzieje
się pod wpływem praktyki stosowanej w innych Koś
ciołach.
Ordynację — zarówno w Kościołach luterańskich jak
reformowanych — uważa się za publiczne powołanie
przez Boga za pośrednictwem zboru do szczególnego
urzędu (luteranie) lub służby (reformowani) w Koś
ciele. Jest ona pełnomocnictwem od Boga i man
datem zboru, umożliwiającym publiczne głoszenie
Słowa Bożego i udzielanie sakramentów. Ważnym
elementem ordynacji jest modlitwa o działanie Du
cha Świętego w służbie i pracy ordynowanego oraz
błogosławieństwo, któremu towarzyszy nałożenie rąk.
Nakładanie rąk nie jest związane z tzw. sukcesją
apostolską. Sukcesja apostolska w naszych Kościo
łach rozumiana jest jako następstwo w apostolskiej
nauce i posłannictwie. W żadnym wypadku nie jest
ona związana z ciągłością święceń biskupich.
Na zakończenie przejdę krótko do
ZAGADNIENIA ORDYNACJI KOBIET
Sprawa nie została jeszcze w naszym Kościele w do
statecznym stopniu przestudiowana, nie uważam więc,
aby w tej chwili można było w wiążący sposób o niej
się wypowiadać. Znajdujemy się ciągle na etapie dys

kusji w różnych gremiach kościelnych, przy czym nie
osiągnęliśmy jednolitego poglądu. Część członków Koś
cioła nie ma żadnych zastrzeżeń, część nie zajmuje
stanowiska, część jest nastawiona negatywnie, a część
przekonana nie tylko o słuszności dążeń w tym kie
runku, ale i o potrzebie wyprowadzenia ordynacji
kobiet w naszym Kościele.
Także na obecnym
Synodzie
usłyszymy dwa głosy przedstawiające
ten problem z dwóch różnych punktów widze
nia. Z decyzją nie musimy się spieszyć. Trzeba
rozważyć sprawę we wszystkich aspektach, także w
tak prozaicznych, jak zwyczajowe. Nie możemy nie
liczyć się z faktem, że przytłaczającą większość na
rodu stanowią katolicy, zdecydowanie przeciwni dusz
pasterskiej służbie kobiet, a większość naszych zbo
rów znajduje się w małych miastach i wsiach, gdzie
otoczenie katolickie jest bardziej konserwatywne niż
w dużych miastach. Nie możemy uczynić takich kro
ków, które utrudniłyby Kościołowi przyszłą pracę
i uniemożliwiły docieranie do ludzi żyjących wokół
nas. Nie możemy także w rozważaniach nie uwzględ
niać doświadczeń zebranych w innych krajach, które
są na ogół pozytywne. Nie możemy także nie wziąć
pod uwagę oporów, zastrzeżeń czy obaw rodzących się
nie tyle na gruncie teologicznym, co psychologicznym.
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Zgromadzenie Ogólne
Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych
Od 17 do 27 sierpnia br. trwać będzie w Ottawie (Kanada) kolejne Zgromadzenie Ogólne Świato
wego Aliansu Kościołów Reformowanych*. Temat obrad zaczerpnięto z doksologii Modlitwy Pań
skiej: „Twoje jest Królestwo, moc i chwała”.
Światowy Alians Kościołów Reformowanych istnieje od 1877 roku i zrzesza 149 Kościołów tradycji
reformowanej — tj. reformowanych, prezbiteriańskich i kongregacjonalnych — z 65 milionami
wiernych w 78 krajach świata. Poważna ich liczba znajduje się w krajach Trzeciego Świata. W zwią
zku z tym ich problemy oraz kwestia świadectwa chrześcijańskiego w spotkaniu z przedstawicielami
innych religii zostaną uwzględnione w Ottawie w sposób szczególny. Główny temat ma być dysku
towany z trzech punktów uńdzenia: lud Przymierza a poselstwo o Królestwie; moc Łaski i bez
litosne moce; scena chwały Bożej a nadzieja zagrożonego świata.
Oczekuje się przybycia ok. 400 delegatów, obserwatorów i innych oficjalnych uczestników. Dele
gaci wybiorą nowy Komitet Wykonawczy i wytyczą kierunki przyszłej pracy w dziedzinie studiów
teologicznych, dialogu ekumenicznego, współpracy i wspólnego świadectwa z innymi Kościołami,
pracy kobiet, służby informacyjnej oraz finansów.
Zgromadzenie Ogólne, najwyższe gremium Aliansu, zbiera się na ogół co 5—7 lat. Jednakże po
przednie Zgromadzenie (nastąpiło wtedy historyczne połączenie Aliansu z Międzynarodową Radą
Kongregacjonalną) odbyło się aż w r. 1970, gdyż z przyczyn finansowych zwołano w 1977 roku w
Szkocji jedynie „Kolokwium z okazji 100 rocznicy Aliansu”, które zgromadziło znacznie mniej
uczestników.
W skład Komitetu Wykonawczego wchodzi 15 wybranych członków, a także: prezydent Aliansu
(obecnie prof. dr James McCord z Princeton w USA), jego trzej zastępcy, przewodniczący Wydzia
łu Teologicznego (prof. dr Jan Milić Lochman z Bazylei, Szwajcaria) oraz Wydziału Współpracy i
Świadectwa (pani Wesley Mattonen z USA). Sekretarz generalny Aliansu bierze udział w pracach
Komitetu Wykonawczego z urzędu.
Personel genewskiego Sekretariatu Generalnego Aliansu jest bardzo nieliczny. Kieruje nim du
chowny szwajcarski ks. dr Edmond Perret, a etatowymi członkami są: ks. Richmond Smith (USA)
— sekretarz teologiczny, i ks. Aldo Comba (Włochy) — sekretarz ds. współpracy i świadectwa.
Kościoły członkowskie Aliansu utworzyły luźne organizacje regionalne w Europie, Ameryce Pół
nocnej i na Wyspach Karaibskich. Ostatnie Europejskie Zgromadzenie Regionalne odbyło się we
wrześniu 1980 r. w Siedmiogrodzie, w Rumunii.
0 pr ^ ^
Pierwszą obszerną informację na ten temat zamieściliśmy w „Jednocie” 6/81 — red.

mi mają do czynienia współcześni ludzie, dyskutować
i działać zgodnie z wnioskami, które wynikają z prze
studiowania głównego tematu?
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O pr2 ygotowaniach
do Zgromadzenia Ogólnego

mówi ks. dr Edmund Perret
REDAKCJA — Za kilka miesięcy odbędzie się Zgro
madzenie Ogólne Światowego Aliansu Kościołów Re
formowanych. Sekretariat Generalny ma w związ
ku z tym wiele pracy. Jest Ksiądz nastawiony opty
mistycznie czy raczej pesymistycznie?
Ks. EDMOND PERRET — Pface organizacyjne wcho
dzą w decydującą fazę. Przygotowania do tego ro
dzaju zgromadzenia obejmują wiele spraw praktycz
nych, których nie da się pominąć. Jest jeszcze wie
le do zrobienia.
RED. — Czy Kościoły członkowskie okazują zaintere
sowanie, czy też napotyka Ksiądz trudności?
Ks. E.P. — Jedno i drugie. W obliczu aktualnej sy
tuacji na świecie nie zaskakuje fakt, że wyłaniają się
trudności praktyczne, zwłaszcza finansowe. Chcemy
ufać, że nie podziałają one paraliżująco, a raczej prze
ciwnie, tj. wzmogą zainteresowanie.
RED. — Ile kobiet-delegatek weźmie udział w Zgro
madzeniu?
Ks. E.P. — O tym decydują wyłącznie Kościoły człon
kowskie. Zgromadzenie odzwierciedli jedynie istnieją
cą sytuację. Oczywiście zachęcamy Kościoły, by wy
syłały kobiety jako delegatki, a w wielu wypadkach
oferujemy im dodatkową pomoc. Według ostatnich in
formacji, około jedną piątą wszystkich delegatów sta
nowić będą kobiety.

A
RED. — Czy jest do pomyślenia, by w przyszłości,
zgodnie z życzeniem niektórych osób, Komitet Wy
konawczy złożony był z kobiet i mężczyzn w równej
liczbie?
Ks. E.P. — Dlaczego tak się wyolbrzymia problem
proporcjonalnej reprezentacji? Nie sądzę, że osią
gniemy postęp w tej kwestii, jeśli sztywno będziemy
się trzymać liczb. Nie da się zaprzeczyć, że niewiele
kobiet wchodzi w skład Zgromadzenia Ogólnego,
a jeszcze mniej w skład Komitetu Wykonawczego.
Trzeba więc to zmienić, ale przecież równowaga licz
bowa nie gwarantuje jeszcze prawdziwej równości.
Odnosi się to także do proporcjonalnej reprezentacji
kontynentów i regionów, stref- językowych, grup wie
ku, zawodów itp.
RED. — C2ym jeszcze poza głównym tematem („Two
je jest Królestwo, moc i chwała) będzie się zajmowało
Zgromadzenie Ogólne?
Ks. E.P. — Nie sądzę, by można było oddzielać temat
od rzeczywistych problemów. Chodzi raczej o to,
by w świetle naszego tematu rozpatrywać aktualne
i istotne sprawy. W tym leży sedno sprawy. Czy po
trafimy w Ottawie, mając na myśli problemy, z jaki

RED. — Jakie miejsce w debacie zajmą, na przykład,
takie tematy, jak pokój i rasizm?
Ks. E.P. — Niewątpliwie bardzo ważne, podobnie jak
bogactwo i władza, konfrontacja bloków, napięcia po
lityczne i kryzysy gospodarcze — żeby wymienić tyl
ko parę. Nie wszystkie tematy są przygotowane w po
staci dokumentów. Ważne jest, by Zgromadzenie de
batowało nad zagadnieniami, które naprawdę inte
resują delegatów. I z pewnością tak się stanie. Cał
kiem możliwe, że dojdzie do szczegółowej dyskusji
nad rasizmem, gdyż do Światowego Aliansu Koś
ciołów Reformowanych należy kilka Kościołów z Po
łudniowej Afryki. Mogą więc podczas debaty wystą
pić napięcia, ale nie wolno nam ich unikać. Czy po
zwolimy się zamknąć w ciasnych ramach walki mię
dzy sprzecznymi siłami, czy też będziemy dyskuto
wać i działać zgodnie z wnioskami wypływającymi
z tej debaty prowadzonej w świetle Ewangelii?
RED. — Sekretarz generalny Światowej Rady Kościo
łów miał wyrazić nadzieję, że Ottawa wniesie ważny
wkład do toczącej się dyskusji ekumenicznej. Czy są
dzi Ksiądz, że tak się stanie?
Ks. E.P. — W ostatnich latach Filip Potter wielokrot
nie podkreślał, że wielkie wspólnoty chrześcijańskie
(anglikanie, baptyści, luteranie, katolicy itd.) oraz
Światowa Rada Kościołów muszą ustalić, w jaki spo
sób uzupełniają się wzajemnie w ruchu ekumenicz
nym. Wydaje mi się, że jest rzeczą bardzo ważną,
abyśmy poszli tą właśnie drogą. Jeśli o nas chodzi,
to tak często podkreślane przez Kościoły reformowane
zaangażowanie ekumeniczne (dlatego właśnie nie po
siadamy odrębnej organizacji pomocy międzykościel
nej) musi być nadal rozwijane i pogłębiane. Ruch
ekumeniczny odczuwa teraz przede wszystkim potrze
bę badań biblijnych i teologicznych, by mógł dyna
micznie inspirować swoją różnorodną działalność. Mo
że to właśnie jest zadaniem Aliansu?
RED. — Przejdźmy do spraw praktycznych.
Jak
przedstawiają się finanse Zgromadzenia Ogólnego?
Ks. E.P. — Ustalony budżet wynosi 300 000 dolarów.
Połowa tej sumy jest przeznaczona na podróż i po
byt delegatów. W porównaniu z innymi akcjami tego
typu nie jest to kwota zbyt wysoka, tym niemniej
ciągle jeszcze nie mamy pełnych środków na pokry
cie tego budżetu. Czy mogę raz jeszcze zaapelować do
wszystkich, którzy mogliby nam pomóc?
RED. — Czy to prawda, żc Kościoły Trzeciego Świa
ta nie są w stanie z przyczyn finansowych wysłać
delegacji?
Ks. E.P. — Tak, z tego powodu niektóre Kościoły nie
dokonały nominacji żadnego delegata. Staramy się do
starczyć im' niezbędnych środków. Musimy sfinanso
wać koszty podróży przeszło 100 delgatów.
Suma
przeznaczona na ten cel w ibudżecie — nie wystar
czy. Pilnie potrzebna nam pomoc. Dlaczego poszcze
gólne zbory, Kościoły, organizacje itd. nie mogłyby
pokryć ze swoich funduszy kosztów pobytu jednego
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delegata? Musimy sfinansować podróż i utrzymanie
20 delegatów z Ameryki Łacińskiej i Europy wschod
niej, ponad 30 delegatów z Afryki i prawie 40 z Azji.
RED. — Zgromadzenie Ogólne odbędzie się na kon
tynencie amerykańskim. Czy ten fakt będzie miał
wpływ na przebieg obrad?
Ks. E.P. — 'Zainteresowanie w Ameryce Północnej jest
wielkie. Oczekujemy przybycia licznych gości z Ka
nady i Stanów Zjednoczonych, prawdopodobnie kil
kaset osób. Dla nich wszystkich opracowujemy pro
gram specjalny. Będzie taka rozmaitość, jakie będą
sobie życzyły reprezentowane Kościoły. Obowiązywać
będą cztery oficjalne języki — angielski, francuski,
niemiecki i hiszpański, ten ostatni po raz pierwszy.
Sprawozdanie na Zgromadzeniu przedstawię w moim
języku ojczystym. Będzie to dobre ćwiczenie dla osób
nie władających francuskim, gdyż zaraz na wstępie
nauczą się posługiwać aparaturą służącą do tłumacze
nia.
RED. — W Ottawie będzie też wielu „delegatów brat
nich organizacji” (według nowej nomenklatury: „dele
gaci ekumeniczni”). Czy zostały również zaproszone
grupy zupełnie luźno związane z oficjalnym Kościo
łem?
Ks. E.P. — Grupy te pojawiają się w bardzo «róż
nych sytuacja. Do stawianych przez nie pytań nale
ży podchodzić bardzo poważnie, a kwestionowane przez
nie instytucje — lub «Kościoły — powinny nawiązać
z nimi dialog. Ale na konferencji światowej jest to
właściwie niemożliwe.
RED. — Zgromadzenie Ogólne zbierze się na uniwer
sytecie w Ottawie. Czy przygotowania organizacyjne
są zadowalające?

Ksv E.P. — Uniwersytet w Ottawie daje szereg moż
liwości do dyspozycji: stale posiedzeń, w tym wiel
ką aulę na posiedzenia plenarne, sekretariat, pokoje
jedno- i dwuosobowe dla delegatów, stołówkę itd. Ma
my nadzieję, że wszystko to pomoże w wytworzeniu
się poczucia wspólnoty, bardzo ważnego podczas ta 
kiego zgromadzenia.
RED. — Ksiądz był kiedyś pastorem w Kanadzie. Czy
Zgromadzenie Ogólne wzmocni więź z Kościołami
członkowskimi Aliansu w Kanadzie?
Ks. E.P. — Opuściłem Kanadę przeszło 25 lat temu
i od tego czasu wiele się zmieniło. W niektórych re
gionach stwierdzam bardzo duże zainteresowanie Zgro
madzeniem, jak choćby w niewielkich Kościołach
prezbiteriańskim czy zjednoczonym w Prowincji Que
bec, gdzie przez sześć lat byłem pastorem. Mam jed
nak wielką nadzieję, że dzięki Zgromadzeniu wzmoc
nią się więzi z wszystkimi Kościołami w Kanadzie.
W niedzielę, która przypada w połowie naszych obrad,
nie odbędą się żadne wielkie zgromadzenia, lecz de
legatom zostanie stworzona sposobność nawiązania
kontaktu z możliwie jak największą liczbą zborów
w okolicach Otttawy. Wielu z nich zostanie zapewne
dłużej w Kanadzie, aby nawiązać bliższe kontakty.
Przedstawiciele Kościołów francuskojęzycznych za
mierzają zaraz po Zgromadzeniu Ogólnym spotkać się
w Montrealu z delegatami władającymi tym językiem.
Od wielu miesięcy rozwija działalność lokalny komi
tet organizacyjny Zgromadzenia, w którego skład
wchodzą przedstawiciele obu Kościołów reformowa
nych, to jest Kanadyjskiego Kościoła Zjednoczonego
oraz Kościoła Prezbiteriańskiego.
i

Tłum. Karol Karski
(„RPD” nr 202, marzec 1932)

O T T A W A 1982

Problemy
teologiczne

Sekretarz teologiczny Światowego Aliansu Kościołów Reformowa
nych, pastor Richmond Smith, ustosunkowuje się w poniższym
artykule do problemów teologicznych, nad którymi będzie toczyć
się dyskusja na Zgromadzeniu Ogólnym.

Ze względu na teologiczną i kulturową
różnorodność
światowego
Zgromadzenia, w którym uczestni
czą delegaci 149 Kościołów z 78 kra
jów, prawie niemożliwe jest przewi
dywanie, jak potoczą się obrady.
Można jednak snuć pewne przypu
szczenia.
Temat Zgromadzenia brzmi: „ T w o 
j e j e s t K r ó l e s t w o , mo c i
c h w a ł a ”. Delegaci zajmując się
doksologią Modlitwy Pańskiej nie
będą mogli pominąć centralnego
problemu wiary, mianowicie nasze
go pojmowania Boga i stosunku do

Niego. Co mamy na myśli, gdy gło
simy Królestwo, moc i chwałę Bo
ga? Za kogo właściwie uważamy
Boga? Minęło 15 lat od absurdal
nej kontrowersji wokół „śmierci
Boga”, ale sam problem nie przestał
być aktualny i nie można się od
niego uchylić. O to też chodzi w
głównym temacie Ottawy.
Także przygotowane podtematy łą
czą się bezpośrednio z tym proble
mem:
1. „ L u d P r z y m i er z a a p o 
selstwo
K r ó l e s t w a”. Koś
ciół jest ludem Przymierza Bożego.
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To z kolei nasuwa wiele pytań do
tyczących ekumenii i wymaga odpo
wiedzi. W tym temacie zawarty jest
również problem misyjnej działal
ności Kościoła. W niektórych śro
dowiskach pojęcie „misja” ma dzi
siaj niemal negatywne znaczenie.
Mimo to, przykazanie dane nam
przez Pana jest wyraźne. Czy re
formowani zgodnie głoszą — słowem
i czynem — aż po krańce ziemi jed
nolitą naukę o pokucie i nawróce
niu, nowym życiu i zwiastowaniu
Ewangelii? Ta sprawa może wy
wołać ożywione dyskusje.

2. „ Moc Ł a s k i i b e z l i t o s 
n e mo c e”. tutaj myśli skupią się
zapewne na Ewangelii i przeciwnych
jej grzesznych strukturach, przyj
mujących wszelkie możliwe formy.
Gdy jednak podejmiemy problemy,
które pojawiają się w kontekście
konkretnych sytuacji, będziemy mu
sieli przemyśleć sprawę „mocy” i
„prawa”, a także koncepcji „pań
stwa” oraz to, jakie wzajemne sto
sunki zachodzą między Kościołem,
społeczeństwem i państwem. Gdzie
zdołano te problemy rozwiązać?
3. „ S c e n a c h w a ł y B o ż e j a
n a d z i e j a dla z a g r o ż o n e g o
ś w i a t a”. Tutaj będzie się zapew
ne mówiło o futorologii, ekologii i
naszym obchodzeniu się z wszelkim
stworzeniem w świetle ostatecznego
planu Bożego wobec stworzenia. Czy
można łatwo sformułować chrześ
cijańską wizję stworzenia? Na czym
opiera się ostatatecznie chrześcijań
ska nadzieja?
Delegaci
otrzymają
szcegółowe
sprawozdanie z prac wydziału teolo
gicznego. Z biegiem lat wiele się wy
darzyło, wyłoniło się wiele nowych
problemów teologicznych. Reformo
wani zajmują od dawna otwartą i
ekumeniczną
postawę.
Dlatego
Alians prowadzi na płaszczyźnie
światowej rozmowy z Kościołem
Rzymskokatolickim, prawosławny
mi, anglikanami, luteranami i bap
tystami.
Sprawozdania z pierwszego etapu
niektórych rozmów zostały już zło
żone, a Zgromadzenie Ogólne musi
zdecydować, czy praca ta ma być
kontynuowana, i określić przyszłą
tematykę rozmów. Trzeba będzie
także podjąć jeszcze bardziej zasad
nicze decyzje. Aliansowi przychodzi
względnie łatwo nawiązywanie roz
mów z innymi światowymi związ
kami wyznaniowymi, ale co dzieje
się z wynikami tych rozmów? Jeśli
porozumienie zostało osiągnięte, na
przykład z Kościołem Rzymskoka
tolickim — żeby posłużyć się tylko
jednym przykładem — to czy obaj
partnerzy są gotowi wprowadzić
wnioski w życie? Kto ma decydo
wać o tym, czy porozumienia osią
gnięte przez grupy dialogowe są
poprawne pod względem doktrynal
nym?
W jaki sposób Kościoły
sprawdzają „prawdę teologiczną”?
Natychmiast pojawia się trudny
problem, kto w Kościele reformo
wanym ma prawo rozstrzygania
spraw doktrynalnych. Rozumie się
samo przez się, że doktryna opraco
wana w XVI i XVII w. nie znajdu

je obecnie powszechnego uznania.
Jakie wobec tego są kryteria praw
dy i autorytetu?
Nie należy też zapominać o koś
cielnych rozmowach unijnych na
płaszczyźnie lokalnej i krajowej, w
których uczestniczy wiele Kościo
łów. Alians wielokrotnie usilnie ape
lował do Kościołów członkowskich
0 bardzo poważne traktowanie dą
żeń unijnych. Czy możemy jeszcze
wyraźniej określić nasze stanowis
ko? Na szczęście mamy szereg Koś
ciołów
członkowskich w różnych
częściach świata, które już przeszły
przez proces tworzenia unii i mają
nam wiele do powiedzenia. Czy nie
które Kościoły członkowskie nie
zwlekają jednak zbyt długo? Na
czym polega istota jedności, do któ
rej dążymy?
To wszystko prowadzi nas do inne
go problemu: jaką rolę odgrywają
światowe związki wyznaniowe w ca
łym ruchu ekumenicznym? Na przy
kład: jak powinny rozwijać się sto
sunki między Światowym Aliansem
Kościołów Reformowanych a Świa
tową Radą Kościołów? Wydaje się,
że ruch ekumeniczny osiągnął taki
etap, kiedy można już szczerze i
wspólnie zajmować się bardzo trud
nymi, spornymi kwestiami. Czy w
rzeczywistości jesteśmy już gotowi
stwierdzić, że nasze światowe struk
tury są przestarzałe? Co jesteśmy
gotowi uczynić w tym kierunku, by
powstał skuteczniejszy instrument
wspólnego działania, instrument, w
którym partnerzy nie będą uważani
za rywalizujące ze sobą organizacje,
lecz za uzupełniające się wzajemnie
1 służące jednemu ruchowi ekume
nicznemu? Przy czym chodzi tu nie
tylko o struktury, ale i o wzajem
ne związki między Kościołem lo
kalnym a Kościołem uniwersalnym,
między zborem wiejskim i Kościo
łem krajowym a światową wspólno
tą ludu Bożego. Jeśli nasze ekume
niczne strukury nie odzwierciedlają
zdrowej eklezjologii, to nasza dzia
łalność będzie przez to poważnie
ograniczona.
Jak gdyby nie dość było tych pro
blemów,
Komitet
Wykonawczy
Aliansu na prośbę Kościołów człon
kowskich zlecił w 1981 r. grupie
konsultacyjnej opracowanie dekla
racji na temat świadectwa Kościo
ła reformowanego w dobie dzisiej
szej. Po przyjęciu deklaracji przez
Zgromadzenie
Ogólne
Kościoły^
członkowskie wypowiedzą się za lub
przeciw. Deklaracja podejmuje sze
reg problemów , które w naszej

własnej rodzinie wyznaniowej i po
za nią wywołują spory. Są to: na
sze pojmowanie katolickości (po
wszechności)
Kościoła, wyznanie
wiary i akt wyznawania, nabożeń
stwo, bogactwo i władza, rasizm, teo
logiczne uzasadnienie praw człowie
ka. Także w tych kwestiach należy
oczekiwać ożywionych dyskusji. Oto
dwa przykłady:
1. Potrzeba wyznawania wiary cią
gle na nowo — skłoniła w ostat
nich latach wiele Kościołów refor
mowanych do opracowania i przy
jęcia całkiem nowych wyznań wiary.
Niestety, wiele Kościołów członkow
skich do dzisiaj o tym nawet nie
wie. Jeśli rodzina Kościołów refor
mowanych jest autentyczną rodziną
i wspólnotą w wierze, musi uznać
obowiązek wzajemnego informowa
nia się. Innymi słowy: musimy wie
dzieć, w czym jesteśmy zgodni, a w
czym nie. Może to prowadzić do
bardzo niebezpiecznej polaryzacji,
tym niemniej unikanie problemów
jest jeszcze bardziej ryzykowne.
2. Zjawisko rasizmu, a zwłaszcza
fakt, że niektóre Kościoły nie tylko
tolerują apartheid, ale go same prak
tykują, wywołuje u innych Kościo
łów sprzeciw aż do postawienia
kwestii status confessionis włącznie.
Zacytujmy z projektowanego do
kumentu: „Jeżeli jakiemuś Kościo
łowi postawi się zarzut zdrady wyz
nania, to powstanie problem zgod
ności poglądów i działania między
pozostałymi Kościołami reformowa
nymi.
Może się okazać, że cała
wspólnota reformowana będzie mu
siała zastosować
zasadę karności
kościelnej i niekiedy posunąć się aż
do wykluczenia ze swego grona Koś
cioła, który toleruje błąd, niespra
wiedliwość czy ucisk”.
Czy zgodzą się z tym wszystkie
Kościoły reformowane?
Niezależnie od tego, jak zostaną roz
wiązane te sporne sprawy (wielu
innych tu nie wymieniono), należy
mieć nadzieję, że sama procedura
prowadząca do sprecyzowania odpo
wiednich uchwał zmusi zgromadzo
nych do podjęcia zmagań z podsta
wowymi problemami związanymi z
dawaniem przez cały lud Boży
świadectwa prawdzie Ewangelii.
Tym samym zgromadzeni będą mu
sieli na nowo zdać sobie sprawę, na
czym polega i jak bardzo jest po
trzebny prawdziwy autorytet biblij
ny, który zarówno świadomość dok
trynalną jak i etyczne posłuszeństwo
podporządkowuje Ewangelii.
Tłum. K.K.
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PROTESTANCI WE W ŁOSZECH
KS. GIORGIO BOUCHARD

Sól ziemi
„Wy jesteście solą ziemi”. Ewangelista Mate
usz, autor księgi misyjnej, umieszcza te słowa
Jezusa w kontekście ewangelicznego zwiasto
wania misyjnego. Pragnie skierować uwagę
współczesnej sobie wspólnoty chrześcijańskiej
na świat pogański, ale nie chce, aby w tym po
gańskim świecie ruch Jezusowy przekształcił się
w nową „religię”, choćby nawet najbardziej po
ciągającą i wspaniałą, pełną cudów czy ich po
zbawioną, posiadającą czy nie posiadającą swo
ich dostojnych zwierzchników. Ewangelista Ma
teusz przekazując słowa Jezusa wspólnocie wie
rzących pragnie — cóż za paradoks — usytuo
wać tę wspólnotę w tradycji wiary (ale nie religii) ludu izraelskiego.
,,Wy jesteście solą ziemi”. We wspólnocie męż
czyzn i kobiet, jaką tworzył Izrael za czasów
Jezusa, słowo „sól” wywoływało trzy ściśle
określone skojarzenia. Przede wszystkim sól na
daje smak. Jej szczypta stanowi przyprawę
każdej potrawy. Po drugie — w dawnej cywili
zacji służyła również do konserwacji mięsa,
spożywanego wtedy rzadko i troskliwie kon
serwowanego. Sól zabezpieczała je przed ze
psuciem. Po trzecie — religijni i praktykujący
Żydzi używali ponadto soli do składania ofiar:
„Każdą twoją ofiarę z pokarmów posolisz; żad
nej twojej ofiary z pokarmów nie pozbawisz so
li przymierza twego. Przy każdej ofierze swojej
składać będziesz i sól” (II Mojż. 2:13). Prze
ciętny Żyd wiedział więc, że sól nadaje smak,
zabezpiecza pokarm przed zepsuciem i jest zna
kiem przymierza między narodem wierzących a
Bogiem.
Wy jesteście solą ziemi — mówi Jezus. Może
cie więc i powinniście nadawać sens dziejom lu
dzi, pośród których żyjecie. Możecie i musicie
zapobiegać moralnemu zepsuciu świata i wypa
czaniu historii. Jesteście również znakiem przy
mierza. W dziejach ludzkości zawsze musi ist
nieć grupa mężczyzn i kobiet, młodych i sta
rych, silnych i słabych, która byłaby znakiem
przymierza między ludźmi i Bogiem. Przy
mierza, w które obecnie wierzymy, ale które w
przyszłości, po zmartwychwstaniu, zostanie
przeżyte przez tych, których Bóg powoła. Wy
więc, mówi Jezus, nadajecie sens życiu, zapo
biegacie zniszczeniu i jesteście znakiem Przy
mierza.
Co Jezus chciał przez to powiedzieć? Czy miał
na myśli to, że taka jest nasza natura i że dzię
ki sprawowaniu sakramentów i przekazywaniu
zdrowej nauki, należymy niewątpliwie do tych,
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którzy zachowują świat od zniszczenia i oddają
go pod opiekę Bogu? Niektórzy chrześcijanie
tak właśnie myślą. Ale Jezus miał na myśli
co innego, skoro zaraz dodał: uważajcie, gdyż
możecie stracić swą moc. To, że jesteśmy solą
świata, nie należy do naszej natury, ponieważ
możemy moc utracić. Kiedy Jezus mówi: „jes
teście solą”, rozumie przez to z o b o w i ą ż an i e, abyśmy byli solą ziemi. Wydaje mi się,
że cały kontekst sugeruje takie wyjaśnienie.
Jezus mówi: wskazuję wam zadania do spełnie
nia. Ta sama myśl przewija się i w innych sfor
mułowaniach: „Wy jesteście światłością świata
(...) nie może się ukryć miasto położone na gó
rze (...) nie zapalają świecy i nie stawiają jej
pod korcem”.
Znowu w tych zwrotach odnajdujemy odbicie
konkretnych warunków życia ludu izraelskie
go, wśród którego cieleśnie narodził się Jezus.
W chłopskich chatach żydowskich świeca mu
siała stać wysoko, aby oświetlić wnętrze ca
łego ubogiego domu. Sól, która traci swą moc,
światło, którego nie można chować pod kor
cem... Jezus nie mówi tutaj ani o chwale Koś
cioła, ani o szczególnej substancji duchowej,
z jakiej powstał, ale raczej o absurdalności ta
kiej sytuacji, w której sól nie nadawałaby sma
ku, a świeca — światła. Innymi słowy: jeśli
nie spełniamy swego powołania, dokonujemy
czynu absurdalnego. „Sól” i „światło” są tutaj
znakiem skutecznego świadectwa. Jezus mówi:
wasz pogląd, że można się nie angażować w da
wanie czynnego świadectwa, to absurd, ponie
waż Ewangelia, która nie znajduje zastosowa
nia w życiu, przestaje istnieć — i podobnie jak
sól pozbawiona mocy — nadaje się tylko do wy
rzucenia.
Ostateczny wniosek jest następujący: „Niechaj
światłość wasza świeci przed ludźmi, aby uczyn
ki wasze dobre widzieli i chwalili Ojca wasze
go, który jest w niebiesiech”. Odczytajmy sło
wo „uczynki” w kontekście biblijnym. W Sta*
rym Testamencie to słowo (w polskich tłuma
czeniach występuje jako „dzieła”) odnosi się
do Boga i wskazuje na wszelkie dzieła, których
On dokonał, aby wezwać i poprowadzić swój
lud; a więc wyjście z Egiptu, wyzwolenie z nie
woli babilońskiej i przyszłe nadejście Mesjasza
to chwile, w których Bóg ujawnia swój plan
względem swego ludu i względem historii. W
Ewangeliach słowo „dzieła” odnosi się zazwy
czaj do cudów dokonywanych przez Jezusa: do
uzdrowienia sparaliżowanego, trędowatego, wy

pędzenia demona itp. O ile w Starym Testa
mencie „dzieła” są śladami Boga w historii, a
w Ewangeliach — uzdrowieniami dokonanymi
przez Jezusa, o tyle w odniesieniu do wierzą
cych stanowią one tę część ich działania, która
mieści się w planie zbawienia i wyzwolenia
wspólnoty zwiastowanej przez Mojżesza, a urze
czywistnionej przez Jezusa Chrystusa. W miarę
jak nasze działanie będzie się stawało częścią
planu Bożego i będzie porównywalne z cudami
Jezusa, nasze uczynki zaczną zachęcać pogan,
niewierzących i wątpiących do oddawania Bo
gu chwały.
Co oznacza w Starym Testamencie „oddawanie
chwały Bogu” ? W I Król. 8:35 i u Jeremiasza
3:12—13 czytamy, że oddawanie chwały Bogu
oznacza skruchę i nawrócenie. Oto dlaczego J e 
zus mówi: wasze uczynki — podobnie jak wy
prowadzenie z Egiptu, czy uzdrowienia — ma
ją pobudzać pogan i ateistów do wybrania dro
gi Prawdy. Wasze działanie pozbawione wymia
ru misyjnego nie ma żadnego sensu. Innymi
słowy, Jezus za pośrednictwem Mateusza po
wierza nam zadanie, w którym działanie i zwia
stowanie misyjne są nierozłącznie związane i
nie mogą istnieć oddzielnie. „Wy jesteście solą
ziemi”. Jeśli jednak nie chcecie nadawać „sma
ku” temu światu, jeśli nie chcecie powstrzy
mać go przed pogrążaniem się w zespsuciu, jeś
li odmawiacie mu swej roli znaku przymierza
z Bogiem, to znaczy, że ja na próżno żyłem, na
próżno umarłem i zmartwychwstałem, na próż
no posłałem wam swego Ducha — mówi Je
zus. Jeśli taki jest sens słów Jezusa Chrystusa,
spóbujmy jeszcze zastosować go do,.naszej rze
czywistości. Mamy stanowić „znaczącą mniej
szość”, mniejszość, która nie da się zepchnąć
na margines, ale i nie zidentyfikuje się ze „świa
tem”. Kościół chrześcijański przeżywał w swo
jej historii wahania między dwiema skrajnoś
ciami: w średniowieczu, zarówno w Europie
zachodniej jak i wschodniej, niewątpliwie utoż
samiał się ze światem — chrystianizm był w te
dy ideologią obowiązującą wszystkich. Patrząc
z tego punktu widzenia, można powiedzieć, że
Włochy zaledwie wyszły z okresu średniowie
cza, albo — inaczej mówiąc — z kontrreforma
cji.
Innym niebezpieczeństwem grożącym Kościo
łowi jest odsunięcie się od rzeczywistości. Czyż
zawsze musi on popadać z jednej skrajności w
drugą? Czy możliwe jest istnienie grupy wie
rzących jako mniejszości, która ani nie żyłaby
na marginesie rzeczywistości, ani nie utożsa
miała się ze światem i jego władzami? Mniej
szości, która poczuwałaby się do odpowiedzial
ności, tak jak Abraham czuł się odpowiedzialny
za Sodomę i Gomorę? Mniejszość poczuwająca
się do odpowiedzialności to taka mniejszość,
która w taki sposób apeluje do ludzi, że zmu
sza ich do odpowiedzi (niekiedy odpowiadają

prześladowaniami, niekiedy zaś nawróceniem).
Powołując się na doświadczenia historyczne
Kościoła waldensów mogę chyba powiedzieć,
że „znacząca mniejszość” powstaje jedynie dzię
ki czterem czynnikom:
1. Dzięki wyznaniu wiary, w miarę możności
o charakterze kalwińskim. Dlatego, moi bra
cia, w dialogu ekumenicznym z katolickimi
„wspólnotami podstawowymi” mówimy, że
deklaracja z Barmen jest ważniejsza od po
glądów Bonhoeffera; bez wyznania wiary,
bez wyraźnej linii teologicznej łatwo prze
chodzi się od uczuć ludowej religijności do
teologii sekularyzacji.
2. Znacząca mniejszość powTstaje dzięki związ
kom łączącym zbory; są to związki zrodzo
ne z wyznania wiary j stawiające za cel m i
sję.
3. Potrzebny jest synod. Jeśli bowiem nie ist
nieje zgromadzenie, które kierowałoby jednotą kościelną, wówczas władza przechodzi
w ręce biskupów lub biurokratów; następu
je utrata wolności chrześcijańskiej i zdol
ności podejmowania decyzji.
4 . Znacząca mniejszość musi być obecna w spo
łeczeństwie. Spójrzmy teraz na ograniczenia,
ukazywane nam przez „wspólnoty podsta
wowe” i nowe ruchy ewangeliczne:
a) Choć jesteśmy dziećmi Reformacji, to jed
nak nie czynimy wysiłków w celu pogłębie
nia życia duchowego. Poszukujemy stale
Boga, ale rzadko czytamy Biblię. Dlatego
wielu ludzi czeka, ażeby pastor pomodlił się
za nich, aby także myślał za nich...
b) Uchylamy się przed koniecznością szukania
nowego stylu życia. Prowdzimy tryb życia,
który charakteryzował mieszczaństwo epoki
wiktoriańskiej, przebrzmiałej już od ponad
60 lat. W tym leży jedna z przyczyn nasze
go kryzysu. Potrzeba nam nowego stylu ży
cia, inspirowanego Ewangelią, który stresz
czałby się w trzech słowach: ubóstwo, bra
terstwo, odpowiedzialność. Posiadamy ideały
klas średnich, a one nie są ideałami Jezusa
ani apostoła Pawła. W naszym życiu koś
cielnym brakuje braterstwa. Jeśli zaś chodzi
o odpowiedzialność, to powinniśmy angażo
wać się w sprawy społeczne swego kraju
tak, aby go odbudować; powinniśmy uczest
niczyć z innymi w tym dziele, ale nasz głos
musi być słyszany. Albo więc zmienimy styl
życia i znajdziemy nowe formy życia wspól
notowego, albo Kościoły nasze skazane będą
na uzależnienie od społeczeństwa.
Tłum. Ingeborga Nicwieczcrzał
Ks. Giorgio Bouchard, moderator Kościoła waldensów.
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Pomnik oznaczający miejsce, gdzie
w 1432 waldensi odbyli pierwszy
Synod; w głębi wieś Serre di Angrogna

Ks. GIORGIO TOURN

Szkic dziejów
Kościoła waldensów
Historia waldensów składa się z sze
regu elmentów. Rozciąga się ona na
przestrzeni około ośmiu wieków, od
średniowiecza po czasy dzisiejsze.
Zawiera w sobie rozmaitość do
świadczeń: od rozproszonych nielicz
nych grup aż po zorganizowany
Kościół protestancki.
Wspólnoty
waldensów nosiły na sobie znamię
wyznania
mniejszościowego
we
wszystkich dzielnicach kraju; spy
chane na margines były ofiarami
represji ze strony Kościoła rzymsko
katolickiego.
Jest rzeczą jasną, że ta rozmaitość
doświadczeń w dziejach waldensów
stanowi dla tego małego Kościoła
zarówno wielkie bogactwo, jak za
graża mu pewnymi niebezpieczeń
stwami. Zachodzi wielka dyspro
porcja między tym, co przeżyły mi
nione pokolenia waldensów, a tym,
jak żyją obecnie, co skłania wielu
do ucieczki w przeszłość, aby w niej
szukać wystarczającej motywacji do
istnienia we współczesności, czer
pania z kapitału przeszłości, który
wystarczyłby na usprawiedliwienie
dzisiejszej egzystencji. Jest to ten
dencja niebezpieczna. Z drugiej stro
ny można się zagłębiać w historię
i traktować ją jako
pasjonującą
przygodę, która trwa do dnia dzi
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siejszego, odczuwać przeszłość jako
błogosławieństwo, obecność, powo
łanie. Jest to bogactwo, które nie
zastępuje bogactwa Ewangelii, lecz
je ożywia. Kościół, waldensów z mi
łością pielęgnuje wspomnienia prze
szłości. Prowadzi na jej temat żarli
wy, ożywiony dialog, dyskutuje nad
nią, krytykuje, interpretuje, ale
nigdy o niej nie zapomina.
WALDO

I BIEDACY

Początków należy szukać około ro
ku 1170 w Lionie we Francji, kiedy
to kupiec Valdesius, Valdo (później
przypisano mu imię Piotr), prze
żył kryzys sumienia, który dopro
wadził go do znalezienia rozwiąza
nia swoich problemów w Piśmie
świętym i do wyrażenia woli życia
w ubóstwie, zgodnie z zaleceniem Je
zusa zapisanym w Ewangelii Marka
10:21. Valdo i jego przyjaciel, którzy
nazywali siebie „biedakami”, nie za
mierzali występować przeciw Koś
ciołowi i trzymali się z daleka od
katarów, heretyckiego ruchu w tej
epoce, chcieli jedynie żyć zgodnie z
zaleceniami Ewangelii.
W jednym tylko punkcie ich posta
wa była sprzeczna z tradycyjnym
stanowiskiem Kościoła. „Biedacy”

uważali mianowicie, że mają pra
wo (mężczyźni i kobiety!) głoszenia
Ewangelii, aby wzywać ludzi do po
kuty i ogłaszać im Bożą łaskę, po
zostając przy tym w stanie świec
kim. Hierarchia rzymska jednak tyl
ko sobie przypisywała prawo kaz
nodziejstwa jako wywodzące się z
sukcesji apostoLskiej. „Biedacy” zo
stali więc ekskamunikowani.
Od tej chwili waldensi musieli zejść
do podziemia, aby uniknąć ścigania
przez inkwizycję. Zorganizowali taj
ne wspólnoty starające się zachować
charakter ewangeliczny i nie dające
się odkryć. Ich wędrowni kazno
dzieje regularnie odwiedzali roz
proszone grupy, głosili Ewangelię,
spowiadali, nauczali. Działając w
ukryciu waldensi nie mogli, oczy
wiście, wytworzyć akademickiej te
ologii, która by przeciwstawiała się
teologii katolickiej, tym niemniej
sformułowali dość jasne zasady.
Przede wszystkim uważali, że Koś
ciół żyje w grzechu od czasów Kon
stantyna. Wkroczył on wraz z tym
cesarzem na fałszywą drogę przyj
mując w cesarstwie pozycję religii
oficjalnej. Nie jest już więc Kościo
łem Chrystusa, lecz Złego, anty
chrysta. Przejął władzę i bogactwo,
chociaż wszelka władza w tym
świecie jest pochodzenia diabolicznego. Po drugie uważali, że należy
żyć zgodnie z duchem Ewangelii,
zawartej w słowach Chrystusa, w
Kazaniu na Górze i Wielkiej Karcie
Królestwa Niebieskiego. Nie wolno
przysięgać, kłamać, zabijać. W rezul
tacie waldensi odmawiali wszelkiego
udziału w życiu społecznym swoich
czasów, które wymagało składania
przysięgi, służby wojskowej i są
downictwa, czym wywołali represje
władz politycznych.
Ich koncepcja Kościoła, odmienna od
rzymskiej, zakłada ewangeliczne
braterstwo i odrzuca instytucję sa
kramentalną. Otwierają się przed
nami jedynie dwie drogi: wierność
przejawiająca się w wierze i do
brych uczynkach, która prowadzi
do nieba, i niewierność przejawiają
c a się w złych uczynkach, która
prowadzi do potępienia.
Nauka waldensów dotarła do wielu
krajów europejskich, od Włoch do
Austrii, od Prowansji do Czech, i
pomimo gwałtownych represji, pro-

Wejście do „skalnego kościoła”, gdzie
waldensi chronili się i odbywali
swe nabożeństwa w czasach prześ
ladowań

cesów oraz tortur waldensi razem
z bardzo im bliskimi husytami prze
trwali do wieku XVI. Nie zasklepili
się w przestarzałej teologii, lecz na
dal stawiają przed Kościołem pro
blem wierności Ewangelii. Trzeba
jednak dodać, że w końcu średnio
wiecza skupiska waldcnsów ostały
się jedynie w kilku rejonach połud
niowej Francji i Alp.
W ŁONIE
EUROPEJSKIEGO
PROTESTANTYZMU
W dobie Reformacji zarysowały się
przed waldensami dwie możliwości:
albo zachować swój średniowieczny
charakter dysydencki, albo włączyć
się do Kościołów protestanckich.
Wybrali to drugie
rozwiązanie i
przyjęli reformę szwajcarską kiero
waną przez Oekolampada i Bucera
a następnie genewską pod wpływem
Kalwina. Bardziej jednolita grupa
znajdowała się w Piemoncie i ona
stanęła na czele protestantyzmu na
południe od Alp.
Po kilku latach wolności pod pano
waniem francuskim Kościoły refor
mowane w piemonckich dolinach
waldensów znalazły się w obliczu
kontrreformacji. Pierwszym atakiem
na nich była w 1560 roku wojna
prowadzona przez księcia sabaudz
kiego. Dzięki położeniu geograficz
nemu i polityce prowadzonej w tym
regionie (niedostępne Alpy i grani
ca z Francją) katolicy nie zdołali
podbić reformowanych dolin i ksią
żę musiał pozostawić poddanym
prawo pielęgnowania swego wyzna
nia.
Była to, oczywista, jedynie
ograniczona swoboda, stale zakłóca
na kolejnymi edyktami przeciw nim
skierowanymi, nadużyciami ze stro
ny urzędników, naciskiem jezuitów.
Dwukrotnie, w 1655 i 1686 (w wy
niku odwołania edyktu nantejskiego we Francji) doliny waldensów
przeżyły najazd armii kontrreformacyjnej, kiedy ludność była masa
krowana, więziona, rozpraszana. W
obydwu przypadkach waldensi za
wdzięczają przetrwanie państwom

protestanckim, przede wszystkim
Anglii, które interweniowały na
dworze turyńskim w obronie swych
współwyznawców. Interwencja dy
plomatyczna i militarna przemieniła
się w ciągu XVIII wieku w pomoc
finansową dla zachowania protes
tanckiego charakteru tego miniatu
rowego regionu alpejskiego. Wal
densi liczyli już tylko parę tysięcy
wiernych z dwunastoma pastorami.
Reformowani wieku XVII posługi
wali się argumentem waldensów
przeciw polemistom katolickim do
wodząc, że Reformacja XVI wieku
nie była nową schizmą, lecz dalszym
ciągiem ruchu waldensów, który się
ga daleko w historię Kościoła.
W PAPIESKICH
WŁOSZECH
Dopiero w 1848 waldensi uzyskali
prawa publiczne i zyskali równe
prawa z innymi obywatelami kró
lestwa Sardynii. Pod względem du
chowym znaleźli się w delikatnej
sytuacji, bo uzyskana wolność mo
gła stać się po prostu zwykłym za
dośćuczynieniem za doznane w prze
szłości krzywdy, ale mogła też stać
się okazją do odnowy i otwarcia
drzwi. Jak pierwsze pokolenie „bie
daków”, marzyli dziewiętnastowiecz
ni waldensi o odnowieniu Kościoła
przez głoszenie Ewangelii. Zbory
piemonckie stały się w ciągu kilku
lat źródłem działalności ewangeli
zacyjnej dla całych Wioch, wysyła

jąc ewangelistów i kolporterów
książek i Biblii. Wszystkie istniejące
obecnie we Włoszech zbory powsta
ły dzięki tej działalności misyjnej.
Trzeba tu podkreślić charakterys
tyczny, wyjątkowy rys sytuacji we
Włoszech. Ewangelizacyjny
ruch
waldensów towarzyszył dążeniom li
beralnego mieszczaństwa do jednoś
ci narodowej. Włoscy protestanci
uważali bowiem, że jedność narodo
wa (jak się ją nazywa — „narodo
we zmartwychwstanie”) jest war
tością pozytywną, w której należy
uczestniczyć w imię Ewangelii, aby
głoszenie Ewangelii stało się czyn
nikiem odnowy moralnej i ducho
wej kraju. Rzymski katolicyzm, od
wrotnie, był przeciwny jedności na
rodowej, przeciwny Włochom libe
ralnym, dążył do utrzymania pań
stwa kościelnego i świeckiej władzy
papieża.
Nowoczesne Włochy nie
powstały przy poparciu Kościoła
rzymskiego, lecz wbrew niemu i w
ciągłej walce o wydarcie mu przy
wilejów i władzy. Opozycja katolic
ka ustała dopiero w 1929 w wyniku
konkordatu między Watykanem a
władzami faszystowskimi. Przez p ra
wie trzydzieści lat protestanci zno
sili skutki klerykalno-faszytowskiego przymierza, które ich piętnowało
jako wrogów ojczyzny.
Oprać. ks. B. Tranda
Ks. Giorgio Tourn, Torre Pellice,
autor książki nt. historii waldensów.
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Nawoordynowani pastorzy z mode
ratorem na czele opuszczają kościół
w Torrc Pcllice

granicznych i katolickich, jak Hisz
pania i Austria) i ograniczył je do
wąskich granic państwa watykań
skiego. W tym okresie, dzięki sprzy
jającemu klimatowi wieku liberali
zacji, protestantzym przeżył szczyt
swej ekspansji we Włoszech. Cho
ciaż stulecia panowania katolicyzmu
i działalności kontrreformacji uod
porniły większość Włochów na wszel
kie wpływy poza jedyną znaną for
mą chrzęścijństwa, formą rzymską,
niewielka jego część zapoznała się
po raz pierwszy z głoszoną przez
ewangelików Ewangelią dzięki roz
powszechnieniu Biblii i dzięki
ewangelickim kazaniom. Wtedy to
waldensi mogli wreszcie wyjść ze
swego getta, wtedy też dziewięt
nastowieczna odnowa ewangelicka
przeniknęła do Włoch z zagranicy.
Te szczególne okoliczności histo
ryczne wyjaśniają, dlaczego z w y
jątkiem waldensów protestantyzm
reformacyjny (czyli tak zwane Koś
cioły historyczne) jest prawie nie
obecny w tym
kraju i dlaczego
włoski protestantyzm ma dziś cha
rakter odrodzeniowy, skłonny okre
ślać siebie raczej jako „ewangelic
ki” niż „protestanckiR ów nież Koś
ciół waldensów, klasyczny Kościół
reformowany, dostał się w okresie
ekspansji pod wpływ takich ludzi,
jak Aleksander Vinet, Cesar Malan,
Faliks Neff, reprezentujący szwaj
carską odnowę.

KS. FRANCO GIAMPICCOLI

Mozaika włoska
Protestantyzm w kraju papieży nig
dy nie miał łatwego życia ani wiel
kich możliwości rozwoju. W wieku
Reformacji intelektualiści, duchow
ni i szlachta w rozmaity sposób
zainteresowani, wciągnięci czy poricani przez reformacyjne idee, bar
dzo szybko zostali zmuszeni do mil
czenia przez gwałtowne represje ze
strony inkwizycji i przez groźbę w y
gnania, co zmuszało ich do ukrywa
nia przekonań pod maską prawo-

ia

wierności i konformizmu. Jedynie
ruch waldensów, który w X VI wie
ku przyłączył się do ruchu reformacyjnego, był zdolny do przetrwa
nia wieków kontrreformacji, jed
nakże za cenę ograniczenia się do
alpejskiego getta. Dopiero „Risorgimento”, ruch odrodzeniowy io po
łowie X IX wieku, który przyniósł
Włochom zjednoczenie, wstrząsnął
panowaniem papieża (oraz panowa
niem innych mocarstw, głównie za

Dzięki teologii Karola Bartha kie
runek reformowany zyskał znowu
przewagę wśród waldensów, a tak
że znaczny wpływ na wyznania zbli
żone do Kościoła waldensów. Meto
dyści zespolili się dzisiaj z waldensami na gruncie wspólnego w yz
nania wiary o charakterze reformo
wanym. Również baptyści odkrywa
ją swe korzenie, które w Anglii
obejmowały silny element kalwiński.
Nie można jednak powiedzieć, że
Kościoły reformacyjne — poza ga
łęzią reformowaną reprezentowaną
przez waldensów — są we Włoszech
całkiem nieobecne. Są to jednak
Kościoły cudzoziemskie, zaszcze
pione na gruncie kilku większych
miast włoskich i składające się z
zamieszkałych tam cudzoziemców.
Tak więc mamy: Szkocki Kościół
Prezbiteriański, Szwajcarski Koś
ciół Reformowany, Kościół Angli-

kański, Amerykański Kościół Episkopalny oraz Kościół Luterański.
Jedynie w ostatnim z wymienio
nych Kościołów mieści się element
włoski. Początkowo luteranie re
krutowali się wyłącznie z pracow
ników pruskich ambasad w poszcze
gólnych państwach włoskich przed
zjednoczeniem kraju. Później zor
ganizowali się jako Kościół Lute
rański we Włoszech i przystąpili
do Włoskiej Federacji Kościołów
Ewangelickich. Obecnie liczy ona
około piętnastu zborów, z których
kilka posługuje się językiem włoskim , pozostałe zaś niemieckim.
Wśród działających we Włoszech
Kościołów i ruchów odrodzenio
wych rozróżniamy te, które rozpo
częły działalność w ubiegłym stu
leciu, w okresie „Risorgimento”, i te,
które pojawiły się w nowszych cza
sach, w ciągu X X wieku.
Metodyści rozpoczęli misję w 1861
od działalności dwóch angielskich
misjonarzy, E. Piggota, który dzia
łał na północy kraju, i Jonesa, któ
ry pracował na południu, w rejonie
Neapolu. Dziesięć lat później Towa
rzystwo Misyjne Metodystycznego
Episkopalnego Kościoła z Nowego
Jorku rozpoczęło swoją działalność
posyłając misjonarza w osobie L.
M. Vernona. Obydwie gałęzie icłoskiego metodyzmu założyły wiele in
stytucji społecznych, szczególnie w
zakresie szkolnictwa i wychowania.
Szybko rozwijające się Kościoły
zjednoczyły się pod patronatem Ko
mitetu Misyjnego z Londynu. W
osiemnaście lat później metodyści
włoscy uniezależnili się, a następnie,
w rezultacie procesu
zbliżenia z
Kościołem waldensów, doszło do cał
kowitego zjednoczenia obu Kościo
łów w 1979.
Metodyści we Włoszech, podobnie
jak w innych krajach, rozwijali się
w kierunku pokrewnym tradycji re
formowanej. Dodatkowym czynni
kiem wspierającym taki właśnie roz
wój był fakt, że przez przeszło trzy
dzieści
lat metodyści i waldensi
kształcili swoich duchownych na tej
samej uczelni, na Waldeńskim W y
dziale Teologicznym w Rzymie. Do
unii z waldensami wnieśli meto
dyści swoje charakterystyczne ce
chy, jak umiejętności organizacyjne,
podtrzymywanie bliskich związków
między sąsiednimi zborami, korzy
stanie z pomocy świeckich kazno
dziejów i ich kształcenie. Należą oni
do Światowej Rady Kościołów od jej
założenia w 1948 i do Włoskiej Fe
deracji Kościołów Ewangelickich.

Liczą około czterech tysięcy człon
ków w siedemdziesięciu zborach i
grupach.
Podobnie przedstawia się historia z
baptystami. W 1863 rozpoczęli pra
cę diuaj misjonarze angielscy, Wall
i Ciarkę, a w 1870 misjonarz amery
kański, dr Cote. Obydwa kierunki
rozwijały się równolegle do 1920,
kiedy Anglicy się wycofali, a całą
akcję misyjną kontynuował Połud
niowy Konwent Baptystów z USA.
Później powstała z tego Unia Zbo
rów Ewangelicznych Baptystów, któ
ra stopniowo zyskiwała samodziel
ność, jednakże nie osiągnęła pełnej
niezależności od amerykańskiej m i
sji. Obecnie Unia liczy około sześć
dziesięciu zborów i drugie tyle grup
zrzeszających pięć tysięcy dorosłych
członków.
Cechą szczególną Kościoła baptys
tów, jak powszechnie wiadomo, jest
chrzest osób wierzących i autonomia
zborów (kongregacjonalizm). Te ce
chy szczególne, rozumiane niekiedy
jako sprzeczne z zasadami innych
wyznań, nie przeszkodziły długo
trwałej współpracy boptystów z me
todystami i waldensami, dzięki czemu
mogło dojść do utworzenia Fede
racji Kościołów Ewangelickich. Ta
współpraca doprowadziła do zbliże
nia między trzema wyznaniami za
równo w sferze teologicznej, jak i
na płaszczyźnie organizacji kościel
nej. W w yniku szeregu spotkań kie
rowniczych organów tych wyznań
zredagowano pierwszy dokument na
temat sytuacji baptystów, metodys
tów i waldensów we Włoszech. Do
kument ten przekazano zborom do
szczegółowego przedyskutowania i
przestudiowania.
Bardziej krajowe pochodzenie ma
Ruch Braci. Dwaj jego główni za
łożyciele, Piero Guicciardini i Pię
tro Cola Rossetti, byli rodowitymi
Włochami. Nawrócony dzięki słucha
niu kazań w Kościele Szwajcarskim
we Florencji,
Guicciardini został
wydalony z Włoch po okresie inten
sywnej ewangelizacji w Toskanii.
Osiadł na emigracji w Londynie,
gdzie zetknął się z „braćmi z Ply
mouth”. Pod ich wpływem prowadził
późniejL gdy już powrócił do kraju,
dzieło ewangelizacji wspólnie z Rossettim, zwłaszcza w Piemoncie,
Toskanii i na południu Włoch. Po
dobnie jak w Anglii, lecz bez skraj
ności „darbistów”, bracia charakte
ryzowali się pogardą dla świata, zu
pełnym brakiem zaufania do Koś
ciołów i silnym przywiązaniem do
tekstu biblijnego. W X IX wieku byli

jedyną we Włoszech grupą protes
tancką, która pracowała wśród niż
szych klas społecznych, chłopów,
rzemieślników, robotników. Również
obecnie bracia są znani z dynamiz
mu ewangelizacyjnego. Do zebrań
używają namiotów rozbijanych w
coraz to innych miejscach. Liczba
ich wzrasta i dochodzi obecnie do
10 000 dorosłych członkóio. Wpraw
dzie nadal izolują się od innych
włoskich protestantów, ale są dziś
bardziej otwarci dla dialogu. Przy
najmniej część z nich odczuwa po
trzebę lepiej przygotowanych do
pracy
kaznodziejów,
ściślejszej
struktury organizacyjnej i troski o
młodzież. Od kilku lat bracia współ
pracują w niektórych dziedzinach z
waldensami, z którymi zorganizowa
li parę wspólnych spotkań na szcze
blu krajowym, bardzo pożytecznych
dla wzajemnego zrozumienia i in
formacji.
Włochy były pierwszym europej
skim terenem działania adwentys
tów, przybyłych z kraju swego po
wstania, Stanów Zjednoczonych, któ
rzy w drugiej połowie X IX wieku
rozbudzili oczekiwanie powtórnego
przyjścia Chrystusa. Polski kazno
dzieja, były ksiądz katolicki M. B.
Czechowski, założył pienoszy dom
modlitwy w Torre Pellice, na tere
nie dolin waldensów. Ruch ten roz
winął się później w szeregu w ięk
szych miast, a w 1928 doszło do
zorganizowania Unii Zbrów Adwentystycznych. Adwentyści prowadzą
energiczną działalność ewangeliza
cyjną, szczególnie za pomocą w ę
drownej sprzedaży wydawnictw.
Charakteryzują się oni fundamenta
lizmem biblijnym, zwracaniem uw a
gi na oczekiwanie powtórnego przyj
ścia Chrystusa, a zwłaszcza troską
o zdrowie fizyczne. Popierają kam 
panię przeciw używaniu alkoholu,
tytoniu itd. Fundusze na działal
ność zbierają w postaci dziesięciny.
Dzisiaj liczą około 4000 dorosłych
członków i rozwijają działalność
społeczną przede wszystkim w dzie
dzinie szkolnictwa.
Ostatnim wreszcie ruchem, który
pojawił się we Włoszech w X IX
wieku, jest Armia Zbawienia. Pierw
szy oddział został sformowany w
1889 w Rzymie przez kpt. Vinta.
Z powodu prześladowania początki
tego ruchu były bardzo trudne. Póź
niej rozprzestrzenił się w Piemon
cie, a następnie w innych rejonach
kraju, ale jego działalność była ostro
represjonowana przez faszystów. Li
kwidowano inicjatywy o charakte
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rze społecznymi aresztowano kilku
oficerów. Ruch rozwinął się po woj
nie i obecnie prowadzi swoją cha
rakterystyczną działalność na polu
pomocy społecznej i ewangelizacji
w około piętnastu oddziałach, kilku
placówkach i dziesięciu ośrodkach
pracy społecznej.
Najliczniejszym protestanckim w yz
naniem są zielonoświątkowe „zbory
Boże”, które liczą około 150000
członków. Ruch ten, powstały na
początku stulecia w Walii i Kalif or
ni, przeniósł się do Włoch z inicja
tyw y Giacomo Lombardicgo z włoskojęzyczncgo Kościoła w Chicago,
który gromadził nawróconych Wło
chów podczas odrodzenia religijnego
w Los Angeles w 1906. W wyniku
działalności tego człowieka powsta
ło szereg zborów w Abruzzach, Kalabrii i w Rzymie, a później na ca
łym terytorium Włoch. Zielono
świątkowcy stali się obiektem prze
śladowań. Wydany przez faszystow
skie władze akt prawny stwierdzał,
że ich działalność jest „szkodliwa
dla fizycznego i psychicznego zdro
wia rasy” i wskutek tego miejsca
nabożeństw zostały zamknięte, a
kaznodzieje aresztowani. Stan ten
trwał do roku 1958 pod rządami
chrześcijańskich demokratów i do
piero w 1959 „zbory Boże” zostały
zalegalizowane. Obecnie prowadzą
działalność w spokojnej atmosferze.

Ich siłą jest energiczna akcja ewan
gelizacyjna wśród niższych warstw
społecznych, wspierana przeżyciami
o charakterze charyzmatycznym.
Zbory te wzięły udział w Konferen
cji Ewangelickiej w 1965,
która
zgromadziła dużą część włoskich
protestantów, nie przystąpiły jednak
później do Federacji, która powsta
ła v> 1967. Zajmują również stanouńsko przeciwne Światowej Radzie
Kościołów.
Podobny charakter mają Autono
miczne Zbory Zielonoświątkowe,
które powstały spontanicznie w w y
niku działalności powracających do
kraju emigrantów i na skutek roz
łamu w „zborach Bożych”. Zwykle
nie ma żadnych związków między
poszczególnymi zborami, przeto nie
da się ustalić dokładniej ich liczby.
Mówi się, że gdyby tworzyły jedno
litą organizację, stworzyłyby drugie
co do wielkości wyznanie protes
tanckie we Włoszech, niewiele od
biegające liczbą członków od „zbo
rów Bożych”.
Do grupy zielonoświątkowej należy
również Kościół Apostolski, którego
źródeł należy szukać w odrodzeniu
walijskim z 1905 roku. Podkreśla on
rolę apostołów i proroków w Koś
ciele. Ruch ten pojawił się we Wło
szech w 1927 i rozpoczął działalność
w Grosseto w Toskanii, gdzie wła
dze faszystowskie zamknęły kościół.

SERGIO ROSTAGNO

Struktura Kościoła waldensów
Dopiero w XVI wieku ruch walden
sów mógł się ujawnić i zorganizo
wać na wzór Kościołów reformowa
nych. Odtąd zaczęto publicznie gło
sić Słowo Boże. Powstało trzynaś
cie Kościołów lokalnych. Pierwszy
dokument stwierdzający porozumie
nie między nimi i zarazem ich nie
zależność pochodzi z roku 1561.
Struktura organizacyjna Kościoła
waldensów niewiele się różni od
struktury innych Kościołów refor
mowanych w Europie. Najwyższym
organem jest Synod obradujący raz
w roku, liczący 180 członków. Przyj
muje on sformułowane na piśmie
uchwały, które wytyczają głów
ne linie działania Kościoła w na
stępnym roku. Dawmiej Synod zaj
mował się również ustaleniem miejsc
pracy dla duchownych oraz szcze
gółowymi sprawami finansowymi.
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Obecnie organem, który załatwia
bieżące sprawy oraz przedstawia Sy
nodowi sprawozdanie ze swej dzia
łalności, jest siedmioosobowy tzw.
Tavola Vałdese (Konsystorz) wybie
rany corocznie przez Synod. Odby
wają się także liczne zgromadzenia
religijne, podczas których delegaci
zborów z danego regionu rozważają
problem działalności Kościoła w
diasporze i dyskutują nad sprawami
wewnętrznymi. Istnieje ponad sto
zborów.
Profesor Otto Weber z Getyngi,
znawca struktury Kościołów refor
mowanych, mawiał, żc w tych Koś
ciołach odbywa się stały, nigdy nic
kończący się proces rewizji zasad.
To stwierdzenie znajduje pełne za
stosowanie w naszym Kościele i wy
raża się m. in. częstą zmianą prawa.
W 1971 r. zostało ogłoszone nowe

Po wojnie ruch rozpowszechnił się
i liczy obecnie około 2500 członków
i sympatyków. Przez sześć lat Koś
ciół Apostolski był członkiem sto
warzyszenia Włoskiej Federacji Koś
ciołów Ewangelickich. Wycofał się
z niej w 1976, a obecnie stosunki
zostały ponownie nawiązane.
Spośród mniejszych denominacji,
które pojawiły się po drugiej woj
nie światowej, można wymienić
Kościół Nazarejczyków pochodzenia
mctodystycznego, liczący niec(\ po
nad tysiąc członków, i Kościoły
Chrystusowe wywodzące się z ru
chów odrodzeniowych w Stanach
Zjednoczonych. Liczą one około 1000
członków i drugie tyle sympatyków.
Na kilka słów zasługuje Wspólnota
Wolnych Kościołów Chrześcijań
skich. Powołując się na tradycję
ruchu bardzo aktywnego za czasów
„Risorgimento”, bliskiego włoskim
dążeniom do niepodległości, grupa
zborów braci i baptystów utworzyła
w 1969 Wspólnotę Kościołów. Nie
które z nich przyłączyły się w 1979
do Włoskiej Federacji Kościołów
Ewangelickich i rozpoczęły rozmo>wy z Kościołem waldensów na te
mat porozumienia w sprawie wspól
nej akcji ewangelizacyjnej.
Tłum. ks. B. Tranda
Ks. Franco Giampiccoli, Turyn, na
czelny redaktor tygodnika „La Luce”

„Prawno ogólne”. Zawiera ono prze
de wszystkim stwierdzenie, że wszy
stkie Kościoły waldensów w Urug
waju stanowią wspólnotę, która uz
naje to samo „Prawo ogólne’*, co
Kościół we Włoszech. Ich zgroma
dzenie jest południowoamerykańską
sesją Synodu waldensów.
„Prawo ogólne” z 1974 r. potwierdza
zasadę i praktykę wzajemnej zależ
ności zgromadzeń kościelnych. Zbo
ry będąc niezależne są zarazem wza
jemnie od siebie uzależnione, ponie
waż uznają autorytet zgromadzeń
regionalnych i Synodu. Takie sfor
mułowanie pozwala na organizowa
nie nowych placówek, podobnie jak
to się czyni w niektórych zabaw
kach konstrukcyjnych.
Gdy w diasporze powstaje jakiś
wolny zbór ewangelicki, będzie on
mógł wejść do wspólnoty Kościoła
waldensów na podstawie wzajem
nego porozumienia, które reguluje
w zasadzie zagadnienia teologicz
ne i finansowe, a także sprawę uz
nania „Prawa ogólnego”. Jest to

„Dom waldensów" w Torre Fellicc,
siedziba Synodu oraz biblioteka

problem bardzo aktualny, ponieważ
cztery wolne i autonomiczne zbo
ry ewangelickie, powstałe kilka lat
leniu w regionie Neapolu, związały
się z Kościołem waldensów. Intere
sujący może być fakt, że członko
wie tych spontanicznie powstają
cych czterech zborów wywodzą się
ze środowisk ludowych, lecz zwias
tunami Ewangelii byli studenci his
torii chrześcijaństwa, pochodzenia
chłopskiego, oraz kilku protestanc
kich profesorów. Zdarzyło się to
dzięki temu, że studenci nie oder
wali się od macierzystego środo
wiska. Studiując historię chrześci
jaństwa f poczuli się zmuszeni do
reagowania na konformizm i niewie
dzę pewnych warstw społeczeństwa,
które w większości ulega ponurym
treściom propagowanym przez środ
ki masowego przekazu.
W taki sposób w ciągu ostatnich
stu lat do Synodu Kościoła waldensów przystąpiły zbory innych wyz
nań. Najbardziej znamiennym wy
darzeniem jest tzw. Porozumienie
w sprawach połączenia, przyjęte
przez Synod waldensów i konferen
cję włoskiego Kościoła metodystów
w 1975 r. Zgodnie z jego treścią,
Kościół metodystów przestał istnieć
jako odrębna organizacja, natomiast
jego zbory, zachowując własną tra
dycję i częściowo prawa, utworzy
ły wspólnotę z Kościołem waldcn
sów.
Kościół waldensów opiera swą nau
kę i strukturę na następujących
dokumentach: na „Wyznaniu wiary
z 1655 r., „Prawic ogólnym” z 1974 r.,
„Porozumieniu w sprawie połącze
nia" z 1975 r. oraz na „Zasadach
szczegółowych”
wynikających z
„Prawa ogólnego". Istnieją także
inne struktury i zasady określają
ce poszczególne dziedziny pracy
Kościoła, np. działalność ośrodków
młodzieżowych, szpitali itp. Ponadto
każda organizacja — np. młodzie
żowa, kobieca, kaznodziejów świec
kich — posiada wiasny statut. Do
naszego Kościoła można zastosować
twierdzenie Karola Bartha odnoszą
ce się generalnie do Kościołów rc-

Uczestnicy Synodu opuszczają po na
bożeństwie kościół w Torre Pellice

formowanych: „Kościoły reformo
wane ze swej natury otwarte są
pod względem teologicznym na wią
zanie się z innymi Kościołami".
Po drugiej wojnie światowej wzros
ła wśród świeckich świadomość ich
odpowiedzialności za Kościół. Jest
to warunek niezbędny, szczególnie
w sytuacji Kościoła diasporalnego.
Wiele dyskutowano na temat róż
nych rodzajów służby Kościoła, przy
czym dyskusje te nic pozostały w
sferze teorii, lecz przyniosły prak
tyczne rezultaty. Właściwością Koś
cioła reformowanego jest silna i
ugruntowana wiara jego członków
oraz dobre przygotowanie duchow
nych pod względem teologicznym.
Wydział teologii zapewnia studia na
dwu poziomach: pięcioletnie, zakoń
czone dyplomem magistra teologii,
uprawniające do ordynacji na du
chownego, i krótsze, dające podsta

wową wiedzę teologiczną każdemu
członkowi Kościoła zainteresowane
mu tą dziedziną. Wydział teologicz
ny, o którym mowa, mieści się w
Rzymie.
Kobiety w* Kościele mają takie same
prawa jak mężczyźni. Obecnie dwie
kobiety sprawrują funkcje duchow
nych.
Stosunki między Kościołem i pań
stwem we Włoszech są szczególnie
trudne. Kościół Rzymskokatolicki
podpisał w 1929 r. konkordat z
państwem, w następstwie czego re
żim faszystowski postanowił uregu
lować prawnie swoje stosunki tak
że z wyznaniami niekatolickimi. No
wa konstytucja Republiki Włoskiej,
uchwalona w 1948 r., potwierdza
konkordat z roku 1929, a w odnie
sieniu do niekatolików wspomina o
nowym prawie, które będzie obo
wiązywało po skonsultowaniu go z
zainteresowanymi Kościołami. Jed
nakże po dzień dzisiejszy zasady tc
nic zostały prawnie potwierdzone i
ciągle jeszcze, z niewielkimi wyjąt
kami, obowiązuje praw?o z roku 1929.
Istnieją jednak pewmc oznaki, że ta
sytuacja się zmieni, ponieważ wresz
cie odbyły się „konsultacje" zapo
wiedziane w konstytucji. Wszakże
wyniki ich do chwili obecnej nic
znalazły odbicia w sferze prawnej.
Tłum.
Ingeborga Nicwicczerzał
Sergio Rostagno,
Rzym, profesor
dogmatyki na W aldeńskim Wydziale
Teologii
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Szpital w Torre Pellice

zażądały uznania ich za „publiczne
instytucje charytatywne”, co pozwo
liło im samodzielnie
dysponować
środkami uzyskiwanymi z zagranicy
aż do obecnych czasów.
SZKOŁY I FORMY POMOCY
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

KS. FRANCO DAV1TE

Diakonia
i działalność społeczna
Diakonia w Kościele Waldensów, po
dobnie jak w innych środowiskach
miejszościowych zwalczanych przez
otoczenie należące do wyznaniowej
większości, zrodziła się z następu
jących powodów: z jednej strony
trzeba było bronić najsłabszych
członków wspólnoty (dzieci, chorych
i starców) przed naciskami środo
wiska, z drugiej zaś należało żyć
zgodnie z wiarą ewangeliczną
i
świadczyć o niej wobec środowiska,
to znaczy spełniać funkcję ewange
lizacyjną. Tak się złożyło, że te dwa
czynniki zadecydowały o działalnoś
ci społecznej Kościoła.
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Najdawniejsza działalność diakonalna sięga połowy XVII wieku, czasu
ekspedycji wojskowych, których ce
lem było wytępienie protestanckiej
ludności mieszkającej w dolinach
alpejskich. Spustoszenia i grabieże
dokonywane przy tej okazji spowo
dowały skrajną nędzę pozostałej przy
życiu ludności. Kościoły ewangelic
kie w Anglii i Niderlandach, które
w pierwszym okresie interweniowa
ły na płaszczyźnie politycznej, póź
niej zaczęły przychodzić z pomocą
gospodarczą i finansową. Aby móc
przyjmować tę pomoc i rozdzielać
otrzymywane dary, rady zborowe

„Nie do pomyślenia jest fakt, aby
ewangelik nie umiał czytać Biblii”.
To twierdzenie, zrodzone z naj
głębszego przekonania,
stanowiło
impuls do nauki czytania i pisania,
prowadzonej szeroko wśród miesz
kańców dolin waldensów w XVI
wieku, tj. w czasach kiedy 95% lud
ności stanowili analfabeci, i gdy
prawo groziło karą śmierci każde
mu, kto by się uczył czytania i pi
sania bez zgody księcia! Nauka od
bywała się w stodołach, zimą, gdy
spadły śniegi, i prowadzona była
przez najzdolniejszych ludzi w każ
dej wsi, którym płacono w naturze,
aby im wynagrodzić stracone godzi
ny pracy zarobkowej. W XVII wie
ku istniały szkoły parafialne z za
wodowymi nauczycielami, wynagra
dzanymi przez Kościół podobnie jak
duchowni. Uczęszczały do nich dzie
ci najzdolniejsze, które miały potem
uczyć się za granicą.
Wielki rozwój szkolnictwa walden
sów nastąpił w połowie ubiegłego
stulecia; w dużej mierze przyczynił
się do tego Anglik, generał Beckwith, który z wielkim zapałem po
pierał szkolnictwo w dolinach i po
święcił na ten cel poważne sumy
pieniędzy. W wyniku tej akcji każ
da osada górska miała własną szko
łę mieszczącą się w jednej skromnej
sali, zdolnej jednak zapewnić miej
sce wszystkim uczniom z wioski;
natomiast każda parafia posiadała
dużą szkołę, do której uczęszczali
starsi i zdolniejsi uczniowie. W koń
cu ubiegłego stulecia istniało ponad
200 takich mniejszych i większych
szkół. W Torre Pellice założono tak
że seminarium nauczycielskie przy
gotowujące nauczycieli zwłaszcza dla
większych szkół.
Aby zapewnić wykształcenie kadr
duchownych i zawodowych, jeszcze
przed uzyskaniem wolności w 1843 r.,
dzięki pomocy innego Anglika, ks.
Gilly, otwarto w Torre Pellice «Ko
legium”, zaś w Pomaretto „Szkołę
łacińską”. Pierwsza z nich jest usy
tuowana u wylotu doliny Pellice,
druga u wylotu Germanasca. to zna-

Szkoła w Pomaretto, która istnieje
ponad sto lat

czy dwóch najważniejszych dolin
waldeńskiego regionu w Piemoncie.
Obie funkcjonują do dzisiaj jako
szkoły średnie pod zarządem Koś
cioła, przygotowujące młodzież, za
równo ewangelicką jak i katolicką,
do studiów uniwersyteckich. Jedy
nie te dwie szkoły pozostały jeszcze
przy życiu spośród wielkiej liczby
podobnych instytucji, szczególnie w
szkolnictwie podstawowym, stwo
rzonych i utrzymywanych przez Koś
ciół waldensów niemal wszędzie,
gdzie zakładano parafie na terenie
Włoch. Był to ogromny wysiłek na
polu głoszenia Ewangelii i kultural
nego oddziaływania w kraju o nie
zwykle wysokim procencie analfa
betów, zwłaszcza na południu Włoch.
Ewangelizacja w ubiegłym stuleciu
była prowadzona pod hasłem: w każ
dej parafii szkoła. Działalność ta
została znacznie ograniczona w cza
sach faszystowskich, kiedy wszyst
kie szkoły podstawowe w dolinach
i większość w pozostałej części
Włoch zostały upaństwowione. Nie
liczne szkoły pod zarządem kościel
nym istniały jeszcze kilka lat po
ostatniej wojnie. Obecnie poza do
linami działają szkoły w ośrodkach
w Riesi i Palermo na Sycylii.
W okresie powojennym przez pe
wien czas funkcjonował inny rodzaj
szkół o charakterze zawodowym. Ich
źródła sięgają 1854 r., kiedy w Torre
Pellice założono szkołę gospodars
twa domowego dla dziewcząt. Po
dobna szkoła gospodarstwa domo
wego funkcjonowała od 1946 w Lusorna San Giovanni, równolegle ze
szkołą rolniczą dla chłopców. Obie
wspierane były materialnie przez
Kościoły ze Szwajcarii romańskiej.
Na południu kraju istniały jeszcze
inne szkoły zawodowe, w których
dziewczęta uczyły się krawiectwa i
haftu, a chłopcy mechaniki. W związ
ku ze znacznym rozwojem szkol
nictwa we Włoszech większość szkół,
które dotychczas znajdowały się
pod zarządem kościelnym, została
przekazana państwu bądź zamknię
ta.
Podobnie sprawa przedstawia się w
odniesieniu do wychowania przed

Dom dla nieuleczalnie chorych w
Luserna San Giovanni, „Rifugio
Carlo Albero”

szkolnego. Również w tej dziedzi
nie przetarto drogi, po których póź
niej poszło państwo. Na początku
XIX wieku w Torre Pellice otwar
to tzw. freblówkę, której nazwa po
chodzi od nazwiska ewangelickiego
pedagoga niemieckiego *. Dopiero
jednak po drugiej wojnie świato
wej wiele parafii w dolinach wal
densów i w inych częściach Włoch
utworzyło przedszkola, kiedy pań
stwo jeszcze nie prowadziło tego ro
dzaju działalności. Obecnie jednak
przedszkola te (z wyjątkiem regio
nu Apalii i Sycylii) zostały prze
kazane pod zarząd gmin bądź pań
stwa.
Poważny problem dla Kościoła sta
nowiło zawsze zapewnienie opieki

sierotom, których szczególnie dużo
było we Włoszech w ubiegłym stu
leciu. W połowie XIX wieku zało
żono sierociniec dla dziewcząt w
Torre Pellice, a nieco później dla
chłopców w Pomaretto. Utworzono
także we Florencji Instytut Ferretti
dla dziewcząt,
zaś dla chłopców
udostępniono stary, renesansowy
pałacyk. Dzięki zaangażowaniu i po
parciu zrodzonemu z chrześcijań
skiej miłości pani Boyce, Angielki,
można było założyć domy sierot w
Yallecrosia (na włoskiej Riwierze),
regionie zamieszkanym wówczas
wyłącznie przez katolików. Obec
nie istnieje tam parafia Kościoła
* Friedrich Wilhelm August Frobel

waldensów. W Neapolu Kościół me
todystów założył wielki ośrodek
zwany „Domem Matki”, w którym
znajduje się szkoła i pomieszczenie
służące różnorodnej pracy młodzie
żowej. Swą działalnością obejmuje
on ubogą ludność z przedmieścia
Portici.
Dawne sierocińce uległy różnorod
nym przeobrażeniom. Po drugiej
wojnie światowej część z nich za
mieniono na ośrodki skupiające
młodzież szkół średnich; inne zaś
przekształcono na domy dla tzw.
sierot społecznych — dla dzieci po
rzuconych przez rodziny czy pocho
dzących z małżeństw rozwiedzionych.
W takich rodzinnych domach dziec
ka, o ograniczonej liczbie wycho
wanków, można stworzyć lepszą,
bardziej rodzinną atmosferę niż w
internacie czy sierocińcu. W byłym
sierocińcu w Valecrosia w lecie od
bywają się kolonie dla dzieci i obo
zy dla młodzieży z kraju i zagrani
cy; w innych porach roku przyjeż
dżają do niego na odpoczynek rodzi
ny i ludzie starsi, korzystający ze
wspaniałego klimatu włoskiej Riviery. W Luserna S. Giovanni (położonej
w dolinach waldensów) Kościół
wspólnie ze służbą zdrowia prowin
cji turyńskiej prowadzi dom opieki
dla dzieci opóźnionych w rozwoju
i nienormalnych.
Szczególne miejsce należy poświęcić
omówieniu pracy ośrodka diakonackiego w Palermo. Piętnaście lat te
mu pastor waldeński, Valdo Panascia, poruszony warunkami, w jakich
żyło wiele opuszczonych dzieci w
tym mieście, zaczął organizować so
lidarną pomoc dla tych dzieci. W
miarę jak poznawano potrzeby śro
dowiska, przy znacznej pomocy
Kościołów z RFN, działalność ta
nabrała wielkiego rozmachu i obej
muje szkoły podstawowe i średnie,
internat, schronisko dla najmłod
szych i ośrodek spotkań dla całej
ludności jednej
z najuboższych
dzielnic tego sycylijskiego miasta.
Na zakończenie tego rozdziału na
leży wspomnieć jeszcze o istnieniu
„gościńców”, tanich hoteli w Torre
Pellice, w Villar Perosa w dolinach
waldensów, w Wenecji, a także w
innych miastach włoskich.
OPIEKA NAD CHORYMI
I STARCAMI
W ciągu stuleci szpitale i schronis
ka dla starców były własnością
Kościoła katolickiego i „heretycy”,
którzy z konieczności tam się zna
leźli, poddawani byli wielkiej presji
wyznaniowej, szczególnie w wypad
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ku zbliżającej się śmierci. Od 1820 r.
Kościół waldensów zaczął czynić
wielkie wysiłki, aby przyjść z po
mocą braciom znajdującym się w
tak trudnych warunkach. Dzięki po
mocy Anglików, Holendrów, Szwaj
carów, a nawet cara Rosji wybudo
wano dwa szpitale — w Torre
Pellice i w Pomaretto. Najpierw
otwarto w Torre Pellice pawilon
wyposażony jedynie w dwa łóżka
(sic!), w szybkim tempie jednak
zgromadzono ich 20, zaś obecnie po
siada on 50 łóżek. Później obok
głównego szpitala wzniesiono pawi
lon dla 28 chorych na guźlicę.
Obecnie już gruźlicy tam się nie le
czy, więc przeznaczono ten pawilon
dla 28 kobiet, które po wyzdrowie
niu opuściły szpitale psychiatryczne,
ale są pozbawione rodzin i własnego
domu. Szpital w Pomaretto został
ostatnio powiększony do 75 łóżek.
Jednakże oba szpitale nie są w sta
nie pomieścić wszystkich chorych,
którzy się do nich zgłaszają.
W Turynie istnieje szpital założony
przez Kościół jeszcze przed 1848 r.
z tych samych powodów, co inne
szpitale. Uszkodzony podczas wojny
przez bomby lotnicze, został odbudo
wany i obecnie służy jako szpital
dzielnicowy, wyposażony w oddzia
ły o najważniejszych specjalnoś
ciach.
Natomiast w Genui znajduje się
międzynarodowy szpital protestanc
ki, założony pierwotnie dla chorych
marynarzy ewangelickich, prawo
sławnych, a także innych wyznań,
którzy zatrzymywali się w porcie.
Dysponuje on lekarzami najważniej
szych specjalności oraz 150 łóżkami.
Po drugiej wojnie światowej, dzię
ki pomocy amerykańskiej, na jed
nym z ubogich przedmieść Neapolu
wybudowano inny międzynarodowy
szipital protestancki, który oddaje
wielkie usługi mieszkańcom tej
części miasta. Przoduje on w walce
z chorobami wieku dziecięcego, któ
re ciągle jeszcze pochłaniają wiele
ofiar, a sukcesy swe zawdzięcza m.in.
nowoczesnej aparaturze, niedawno
zainstalowanej.
Reforma służby zdrowia, jaka do
konała się we Włoszech, objęła tak
że szpitale w Torre Pellice i Poma
retto. Służą one mieszkańcom dolin
odpowiednimi do potrzeb specjalis
tami. Ze względu na znaczą licz
bę ludzi w podeszłym wieku za
mieszkujących ten region oba szpi
tale specjalizują się szczególnie w
takich dziedzinach, jak kardiologia
czy fizjoterapia; są też odpowied

nio wyposażone w nowoczesną apa
raturę, m. in. do reanimacji, zdjęć
rentgenowskich, rehabilitacji. Spra
wują również opiekę nad górnika
mi
wydobywającymi w dolinach
talk i grafit (są wśród nich także
Polacy); wreszcie prowadzą dzia
łania zapobiegawcze i badania nau
kowe w dziedzinie chorób genetycz
nych (jak cukrzyca), co stawia je w
rzędzie najlepszych szpiatli we Wło
szech.
Większość domów starców została
założona w końcu ubiegłego stule
cia. Jedne z nich znajdują się w
dolinach, inne we Florencji i na Sy
cylii. We Florencji stara budowla
została odrestaurowana przez miej
scowego architekta ewangelickiego.
WNIOSKI
Działalność
społeczna
Kościoła
mniejszościowego, takiego jak nasz,
jest z jednej strony koniecznością,
ale z drugiej strony naraża na pew
ne niebezpieczeństwa. Konieczna jest
dla zachowania tożsamości Kościo
ła i otoczenia opieką ludzi najsłab
szych, znajdujących się w trudnych
warunkach; naraża na niebezpie
czeństwo ulegania pokusie robienia
rzeczy zbędnych (dzięki nadchodzą
cej z zagranicy pomocy), aby dawać
upust swego rodzaju triumfalizmowi, nawet nieświadomemu.
Często Kościół jest prekursorem
akcji społecznych, które później po
dejmuje państwo; czasami wprowa
dza pewien styl pracy czy charak
ter stosunków między ludźmi dotąd
nieznany lub nie praktykowany;
niekiedy wypełnia próżnię w dzie
dzinie nietkniętej przez państwo.
Wydaje się, że w tych wypadkach
działalność Kościoła, który nie ogra
nicza jej tylko do swych członków,
lecz w miarę możności niesie po
moc wszystkim potrzebującym, ma
ogromne znaczenie. Jednakże Koś
ciół musi być przygotowany na za
niechanie w każdej chwili swojej
społecznej pracy czy też przekazanie
pod zarząd państwowy instytucji,
które nie muszą już być prowadzone
przez Kościół. Odpowiednia posta
wa w tych sprawach wymaga wiel
kiej wrażliwości i nie jest łatwa w
realizacji, ale niezbędna, jeśli dzia
łalność społeczna ma być praktycz
nym znakiem wiary i służby wobec
najsłabszych,
nie zaś narzędziem
władzy czy prestiżu Kościoła.
Tłum. Ingeborga Niewieczerzal
Ks. Franco Davite, S. Secondo, kie
rownik instytucji szpitalnych Koś
cioła waldensów.

FRANCA COISSON

Z życia
parafii
wiejskiej

Angrogna, rozległa gmina gór
ska w dolinie Pellice, położona
60 km od Turynu liczy dzisiaj
zaledwie 850 mieszkańców, ży
jących w małych wioskach i
fermach rozproszonych po ca
łym terenie. Ich domy są jesz
cze dość często pozbawione pod
stawowych wygód, niezbędnych
w codziennym życiu. Brak dróg
dojazdowych, światła elektrycz
nego, sieci telefonicznej, prze
kaźników telewizyjnych itp.
Te małe osady górskie są tak
zaniedbane, ponieważ nie odgry
wają znaczniejszej roli w gos
podarce narodowej. Gmina An
grogna aż do czasów powojen
nych żyła jedynie ze swego ubogiego rolnictwa, zupełnie nie
rentownego, w dodatku właści
ciele mają ziemię rozrzuconą w
drobnych kawałkach, nie do
stosowaną do intensywnej upra
wy. W rezultacie nastąpiło ma
sowe wyludnienie. Mieszkańcy
przenieśli &ię bliżej bogatszych
równin, w okolice przemysłowe
i do Turynu, gdzie znajdują się
fabryki Fiata, które mogą za
pewnić stałą pracę i niezłe za
robki. Wielu ojców przeniosło
swoje rodziny w pobliże nowe
go miejsca pracy. Inni codzien
nie wyjeżdżają rano do pracy
i wracają wieczorem, stwarza
jąc w ten sposób powszechne
zjawisko jeżdżących tam i z polurotem robotników. Jeszcze in
ni pozostali w górach, aby w
coraz bardziej ograniczonej li
czbie walczyć z ciągle wzrasta

jącymi trudnościami, pomnożo
nymi jeszcze przez ubytek mło
dej siły roboczej i stałym, nie
ubłaganym starzeniem się miej
scowej
ludności. Porzucono
więc absolutnie nieopłacalną uprawę zbóż i zajęto się głównie
hodowlą zwierząt, bardziej od
powiednią do warunków, gdzie
ziemia jest nieurodzajna, ale
bogata w łąki i pastwiska.
W wyniku tych przemian na
stąpiło zupełne przekształcenie
się trybu życia. Wieśniacy prze
mienili się w „chłoporobotników” i teraz występują napię
cia między tendencją chłopów,
żyjących w większej izolacji, a
tendencją robotników, zmuszo
nych do wydajniejszej produ
kcji, nęconych pokusami społe
czeństwa konsumpcyjnego. Sys
tem patriachalny został zastą
piony przez małe komórki ro
dzinne, zredukowane liczebnie,
pozbawione autorytetu, dążące
do podniesienia poziomu życia
idącego w parze z postępem,
ze stale rosnącymi wymagania
mi i potrzebami socjalnymi.
W ostatnich dziesięciu latach na
skutek kryzysu w przemyśle
sytuacja nieco się ustabilizowa
ła. Ludność zaczęła zdawać so
bie sprawę ze swej roli i odpo
wiedzialności, z konieczności
przywrócenia człowiekowi jego
godności, uświadomienia mu je

go zdolności i możliwości, aby
przez odpowiedni wybór mógł
oddziaływać na tkankę nadwąt
lonego i rozdartego społeczeń
stwa.
W takim to klimacie zaczęto
zastanawiać się nad różnymi
problemami i poszukiwać dróg
wyjścia. Narodziły się z tego
pewne inicjatywy, które rzuca
ją promyk nadziei na przy
szłość. Nie chodzi o powrót do
dawnych dobrych czasów, ale
o utrwalenie sytuacji, która by
w sposób nieodwołany przyśpie
szyła przemiany. Nie ma co żyć
iluzjami. Wyżyny Angrogna
wyludniają się całkowicie z po
wodu wymierania mieszkań
ców, rolnictwo straci wszelką
siłę roboczą, której nie będzie
kim zastąpić. Coś nowego jed
nak się ruszyło. Powstała spół
dzielnia skupu mleka, skąd się
je transportuje do czterech
spółdzielni mleczarskich u w y 
lotu doliny. Tam mleko jest
rozlewane do spożycia albo
przetwarzane. W ten sposób
Angrogna wciąga się w nurt co
raz bardziej ożywionej działal
ności, która pozwala na rozwa
żenie rozmaitych problemów i
poszukiwanie rozwiązań już nie
indywidualnych, lecz zespoło
wych.
Najodpoiciedniejszym do tego
miejscem jest „Wspólnota Gór-

Kościół w wiosce Pra del Torno <975 m npm) w górnej Angrogni, główny ośrodek oporu w czasach prześladowań.
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ska” zrzeszająca dziewięć gmin
w dolinie Pellice, które łączy
wspólne górskie położenie. Jej
celem jest ochrona terenów
oraz praw i godności zamie
szkujących tam ludzi. Zarząd
tej organizacji, w skład któ
rego wchodzą po trzy oso
by z każdej gminy, podej
muje decyzje przynoszące ko
rzyści chłopom z gór. Biuro te
chniczne załatwia różne sprawy
gospodarzy, koordynuje ich ini
cjatywy, kieruje organizowa
niem spółdzielni i nadzoruje ich
działalność, zajmuje się zespo
łową sprzedażą i zakupami,
współpracuje przy usuwaniu
śniegu w rejonach najgorzej
zaopatrzonych w sprzęt do usu
wania śniegu, aby drogi były
przejezdne itd.
Ponadto „Wspólnota Górska”
rozwija inicjatywy, które mają
na celu zwalczanie chorób i ochronę zdrowia, zwłaszcza dzie
ci, ludzi upośledzonych i wieko
wych, zakłada poradnie pedia
tryczne, dentystyczne, gineko
logiczne, psychiatryczne, geria
tryczne itp. Niektóre z nich są
scentralizowane, inne zdecen
tralizowane i rozrzucone po

gminach, aby mogły objąć jak
największą liczbę osób. Trzeba
tu podkreślić działalność ko
ordynacyjną i informacyjną
„wizyt rodzinnych” dla stwier
dzenia, jakie są warunki posz
czególnych rodzin. Zebrane in
formacje zbiera się w ośrodku
centralnym, gdzie zostają pod
dawane analizie, aby znaleźć
odpowiedni sposób rozwiązania
problemu. Stworzono również
dom opieki należący do Kościo
ła waldensów, wynajęty admi
nistracji terenowej, aby osobom
starszym, znajdującym się w
najtrudniejszych warunkach za
pewnić opiekę podczas miesięcy
zimowych.
Dla podtrzymania kontaktu gó
rali z ich środowiskiem admini
stracja terenowa założyła linię
autobusową biegnącą wzdłuż
całej doliny. Autobus służy
wszystkim mieszkańcom, zwła
szcza osobom starszym i mło
dzieży udającej się do przed
szkoli oraz szkół podstawowych
w bliskim sąsiedztwie i do szko
ły średniej położonej poza do
liną.
W przekonaniu, że jedynie do
kładna i stała informacja może

Ks. GIUSEPPE PLATONE

Realia i perspektywy
parafii w Angrogna

zapewnić powszechny udział w
życiu wspólnoty, administracja
wydaje specjalny biuletyn w y 
syłany do wszystkich mieszkań
ców. Na równi ze zgromadze
niami, dyskusjami i programa
mi kulturalnymi pozwala on
mieszkańcom na podtrzymywa
nie kontaktów między sobą i z
ludźmi w gminach sąsiednich.
Miejscowa
grupa
teatralna
przyczyniła się w wielkim sto
pniu do dojrzewania tej małej
społeczności. Za pomocą szoku
jących nieraz inscenizacji na
suwa ona myśl o zerwaniu ze
skorumpowanym światem i zbu
dowaniu nowego społeczeństwa.
Cała ta działalność, zmierzają
ca do podniesienia poziomu ży
cia w dolinie Angrogna, opiera
się na założeniach ewangelicz
nych.
Tłum. ks. Bogdan Tranda
Franca Coisson, urodzona w Turynie
19 V 1941, profesor literatury w li
ceum publicznym w Luserna San
Giovanni, jest merem w Angrogna,
wiceprzewodniczącą do spraw rol
nictwa we „Wspólnocie Górskiej”,
od dziesięciu lat członkiem Kole
gium Kościelnego parafii walden
sów.

Aż do drugiej wojny światowej
istniały w Angrogna dwie para
fie waldensów, gdzie pracowali
dwaj pastorzy i wikariusz.
Obecnie, w wyniku odpływu
ludności — zwłaszcza młodzie
ży — do pasa przemysłowego
wokół Turynu, jeden pastor
zajmuje siię całą parafią. Liczy
ona 600 osób wśród 850 miesz
kańców i rozciąga się na rozleg
łym terenie ponad 38 km*, dzie
li się na 12 osad, gdzie znajdują
się cztery świątynie. Dwie
z nich pochodzą z XVI wieku.
Zostały zbudowane jako pierw
sze miejsca kultu w dolinach
waldensów.
Do roku 1848 waldensi nie ko
rzystali z wolności religijnej
i dlatego nie mieli dostępu do
szkół publicznych. Sytuacja
zmieniła się we wspomnianym
roku dzięki edyktowi toleran
cyjnemu króla Karola Alberta.
Do tej chwili mniejszość pro
testancka była ograniczona do
Kościół Serie di Angrogna

26

zamkniętego regionu alpejskie
go. Przy pomocy braci z zagra
nicy zbudowali waldensi szkoły
we wszystkich osadach. Dlate
go jeszcze dzisiaj każda osada
ma należący do Kościoła lokal
publiczny, wykorzystywany na
zebrania biblijne. Jest to chyba
jeden z najżywotniejszych' i
najbardziej interesujących prze
jawów naszego życia kościelne
go. Mieszkańcy osady regular
nie zbierają się w dawnej szko
le i po wysłuchaniu medytacji
biblijnej, prowadzonej przez
pastora albo przez kogoś świec
kiego, albo też przez grupę pa
rafialną, dyskutują nad różny
mi problemami lokalnymi i
sprawami o szerszym zasięgu,
nasuwającymi się w związku
z omawianym tekstem biblij
nym. Jeśli wziąć pod uwagę
liczbę uczestników, to można
powiedzieć, że nasi parafianie
czują się lepiej na tych zebra
niach o charakterze rodzinnym,
kiedy biorą bezpośredni udział
w dyskusji ndż na nabożeństwie
niedzielnym, z jego bardziej
formalną i sztywną liturgią.
Dawny schemat pracy parafial
nej pozostał prawie nietknięty,
chociaż liczba ludności zmniej
szyła się więcej niż o połowę
(zwłaszcza w latach pięćdziesią
tych, kiedy przemysł wchłonął
wiele rąk do pracy). Wszystko
dzieje się jak dawniej, tyle że
z mniejszą liczbą uczestników.
Działalność pastora rozwija się
w dwóch kierunkach. Z jed n e j
strony stara się on ożywić kaz
nodziejstwo działalnością kul
turalną. Trzeba brać pod uwa
gę, że góral z Angrogna jest
mało związany ze światem zew
nętrznym (odbiorniki telewizyj
ne są rzadkim zjawiskiem) i z
wielkimi problemami współ
czesnego świata. Oczekuje więc
ustnej informacji, która by

wzbudziła jego zainteresowa
nie. Z drugiej strony pastor
stara się całkowicie rozproszo
ną (górska diaspora) i przywią
zaną do swych osad ludność
skleić w jedną całość. Do tego
dochodzi cały wachlarz obiek
tywnych trudności wynikają
cych ze stopniowego starzenia
się ludności (na 500 członków
konfirmowanych jedna trzecia
liczy ponad 60 lat), co prowadzi
do uczucia rezygnacji, zwłaszcza
w obliczu nowych inicjatyw.
Na tym tle wielkiej wagi na
bierają wizyty duszpasterskie,
zwłaszcza w miesiącach zimo
wych, kiedy śnieg i brak komu
nikacji zwiększają poczucie
opuszczenia i odizolowania. Pa
rafia waldensów próbuje roz
wiązać częściowa ten problem
przez dobudowanie do domu
parafialnego małych mieszka
nek dla ludzi starych i przez
wynajęcie gminie domu i stwo
rzenie tam gminnego ośrodka
dla najstarszych i najbardziej
odizolowanych mieszkańców do
liny na czas zimy.
Czy dla tej okolicy, pełnej ludzi
starych i dzieci, opuszczonej
przez średnie pokolenie, które
przeniosło siię gdzie indziej w
poszukiwaniu pracy, nie ma już
żadnej nadziei? Można przewi
dzieć, że miejsca najwyżej po
łożone i najbardziej odcięte od
świata, pozostawione przez sta
rych gospodarzy, nigdy już nie
zostaną zajęte. Życie tam jest
zbyt twarde i wymaga zbyt
wielkiego poświęcenia. Brak za
interesowania rządu dla rolnic
twa górskiego powiększa tylko
ten problem. Mimo to istnieją
pewne oznaki, które mogą za
jakiś czas odmienić oblicze spo
łeczne w Angrogna. Poza okreś
loną grupą rolników istnieje
stale rosnąca grupa jeżdżących
tam i z powrotem robotników,
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którzy przekładają trudy co
dziennych przejazdów nad za
mieszkanie w osiedlach prze
mysłowych. Między tymi dwo
ma biegunami (osiadłych rolni
ków i podróżujących robotni
ków) znajduje się grupa ludzi
starych, którzy mając trady
cyjną wizję Kościoła czynnie
uczestniczą w jego działalności.
Jest to charakterystyczny rys
życia kościelnego waldensów.
Innym szczególnym rysem pa
rafii jest ,»kościelna turystyka”.
W Angrogna znajdują się za
bytkowe budynki i miejsca
historyczne o wielkim znacze
niu dla dziejów waldensów,
które przyciągają co roku setki
turystów. Często organizuje
się, z udziałem przyjaciół z za
granicy, zebrania ;i dyskusje,
które pozwalają uświadomić
sobie międzynarodowe wymiary
protestantyzmu. Skądinąd wia
domo, jak bardzo protestanci
e urope jscy solidaryzowali się
z waldensami i ich sprawą pod
czas
„mrocznych
wieków”
prześladowań i masakrowania
przez inkwizycję. Obecnie, dzię
ki zainteresowaniu i solidarnoś
ci międzynarodowego protes
tantyzmu, powstaje truta j świa
domość, że pomimo zamknięcia
wśród gór i pomimo ogromnych
problemów wynikających z
przemian społecznych, walden
si z dolin, są nadal włoską ga
łęzią europejskiego protestan
tyzmu d nieustannym punktem
odniesienia dla wszystkich wy
znań protestanckich we Wło
szech, nawet jeśli różnią się
między sobą pod względem teo
logicznym i organizacyjnym.
Tłum. ks. Bogdan Tranda
Ks. Giuseppe Platone jest pastorem
w Angrogna od 4 lat i członkiem
komitetu redakcyjnego „La Luce”,
tygodnika waldensów i metodys
tów.
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KS. ALDO COMBA

ZA M IA S T KONKLUZJI

Aby dać polskim czytelnikom w miarą adekw atny
obraz Kościoła waldensów we W łoszech , trzeba by d o 
rzucić jeszcze parą uwag do tego, co napisali moi
koledzy.
CHRZEŚCIJANIE W MIASTACH
Mamy więc artykuł o życiu wspólnoty waldensów na
wsi, ale b rak przedstaw ienia zborów, niekiedy dość
licznych, w miastach. Od T urynu do Triestu, od Me
diolanu do Palerm o nie ma znaczniejszego miasta,
gdzie n i e ’by loby jakiejś grupy protestantów, najczęś
ciej wraldensów. Pod względem liczebnym są to grupy
bardzo różnorodne.
W Turynie, na przykład, żyje kilka tysięcy w alde n
sów, m ają dw a kościoły, z których jeden jest budo
wlą zabytkową, oraz szereg sal na przedmieściach.
Wspólnocie tej usługuje szereg pastorów, a radzie p a 
rafialnej przewodniczy człowiek świecki. Jeszcze kilka
lat temu n a czele rady parafialnej stał z urzędu p a s
tor. W w y niku zmiany przepisów kościelnych mam y
coraz więcej świeckich, którzy zajm ują kierownicze
stanowiska.
Parafii turyńskiej nie zagraża zejście na margines, ale
dla wielu mniejszych grup, liczących czasem tylko kil
kanaście osób, jest to niebezpieczeństwo całkiem r e a l
ne. Wiele zależy od miejscowych w arunków i od du
cha, jaki ożywia ludzi. Niejedna wspólnota z powodu
w yjazdu młodzieży za granicę lub do wielkich miast
starzeje się i jest skłonna zamykać się w swoim w łas
nym gronie. P rzypom inam sobie taką właśnie grupę
na Elbie. K ierow ała nią przeszło osiemdziesięcioletnia
pani, energiczna, wderząca, światła. Dopóki ona żyła,
małem u gronu nie groziło zejście na margines, bo
jego członkowie brali żywy udział we wszystkim,
co działo się w miasteczku.
P arafie miejskie składają się przeważnie, ale nie w y 
łącznie, z rodzin stanu średniego. Niekiedy, jak w^e

Księgarnia domu wydawniczego „Claudiana” w Tury
nie; jest to najstarsze włoskie wydawnictwo ewange
lickie.
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Florencji, parafia ma długą historię. W ubiegłym u d e 
ku większość jej członków należała do proletariatu.
Jednakże dążenie do oświaty, które jest cechą cha
rakterystyczną wraldensów, sprawiło, że w trzecim lub
czw artym pokoleniu młodzież kończyła studia u n i
wersyteckie, a w konsekwencji podjęła zawody ch a
rakterystyczne dla klasy średniej. Biorąc pod uwagę
w ielką rozmaitość w aru n k ó w można zauważyć, że
niektóre zbory miejskie żyją jakby w duchowej oazie,
nieco na uboczu spraw tego świata. Na ogól jednak
widać wysiłek zmierzający do naw iązyw ania k o n ta k 
tów, do udziału w życiu społecznym i kulturalnym ,
do w ystępow ania z rozmaitymi inicjatywami, tak że
glos w aldensów jest słyszany. Trzeba powiedzieć, że
zwykle ludzie młodzi znajdują właściwą drogę. Starsi
m a ją skłonność do pow tarzania raczej starych, w y 
próbow anych wzorów, które dobre były kiedyś. J e 
żeli je dnak pragnie się głosić Ewangelię ludności
miejskiej, trzeba brać pod uwagę szybkie zmiany, j a 
kie zachodzą w jej stylu życia, w sposobie zacho
w an ia i porozumiew ania się. W wielkich miastach
dochodzi do tego jeszcze problem życia w rozprosze
niu. P ow stają ta m różne nowe pomysły, jak tw orze
nie grup dzielnicowych, zebrania w domach p r y w a t
nych i odziaływanie świeckich na zasadzie „naczyń
w łosow atych’’. Pomysły takie nabierają coraz w ięk
szego znaczenia.
ODMIENNA DZIAŁALNOŚĆ
Z pewnością byłoby lepiej, gdyby historię grupy Cinisello-Balsamo z przedmieścia Mediolanu opowie
dział ktoś, kto tam mieszka. J a spędziłem tam zaled
wie kilka dni, gdy razem z kilku kolegami kręciłem
film dla protestanckiego program u włoskiej telew i
zji, co pozwoliło mi przyjrzeć się życiu tej grupy
z bliska.
Przeszło dziesięć lat temu młodzi mediolańscy protes
tanci postanowili zająć się robotnikam i — wielu z
nich jest protestantam i — których wioski „cud ekono
miczny” w y rw a ł ze wsi na południu k ra ju i zagnieź
dził na przedmieściach przemysłowych m iast Północy.
Nie zaczęli swej działalności od otw arcia kaplicy,
tylko od ankiety na tem at najbardziej palących po
trzeb, jakie ci robotnicy odczuwali. Okazało się, że
najbardziej pożądana była szkoła wieczorowa dla do
rosłych, aby robotnicy mogli uzyskać dyplomy pozw a
lające im n a awans w pracy.
Dokoła tej szkoły osiadła ekipa wspólnotowa, której
życie regulowały ściśle określone, ale elastyczne, prze
pisy. W jej skład wchodziły osoby samotne, małżeń
stw a i rodziny z dziećmi. Wszyscy mieli zapewnioną
możliwość wspólnych posiłków i spędzania wolnego
czasu razem z inymi członkami grupy, ale jednocześ
nie szanowano potrzebę prowadzenia życia p r y w a t
nego przez jednostki i rodziny. Każdy członek ekipy
był zobowiązany do składania określonej części za
robków do wspólnej kasy. Ten w kład finansow y na
rzecz wspólnoty stopniowo się powiększał w w yniku
decyzji wszystkich członków. Role szkoły i osiadłej
przy niej wspólnoty określa się m ianem
„służby”
i „obecności”. „Nie przybyliśmy do was, do klasy ro 

botniczej — mówią — aby czegoś od was żądać-, tylko
po to, aby usłużyć wam tym, co sami uznaliście za
konieczne. Nie chcemy przy tym mieszkać gdzieś w
zamożnych dzielnicach miasta i zjawiać się wśród wras
na kilka godzin tygodniowa i rozdawać wam naszą
wiedzę jak jałmużnę. Chcemy mieszkać tu, gdzie wy,
przekazywać wam to, co sami umiemy, i dzielić co
dzienne sprawy waszego życia”. Życie zaś oznacza
mówienie. — Kiedy się razem żyje, w końcu zaczy
na się mówić o rzeczach zasadniczych.
Grupę w Cinisello (została ona nazwana imieniem
Jacopo Lombardiniego, metodystycznego kaznodziei
świeckiego, który podczas wojny był kapelanem par
tyzantów waldeńskich i zginął w Mautchausen na
dzień przed wyzwoleniem) tworzą waldensi, katoli
cy, chrześcijanie bez przynależności
wyznaniowej,
zwykli ateiści i wojujący marksiści. Dzięki temu, że
biorą udział w życiu kulturalnym, związkowym, poli
tycznym regionu, dali się poznać wszystkim jako lu
dzie szczerze zaangażowani. Religia nie jest dla nich
czynnikiem wyobcowania; przeciwnie, stanowi impuls
do wciągania się w różne konkretne sprawy ludzkie.
Marksizm zaś nie jest w tym przypadku „abstrakcyj
ną ideą” ani „systemem dominacji”, lecz przedmio
tem studiów i narzędziem intelektualnym, niezastąpio
nym przy poznawaniu realiów społeczeństwa klaso
wego, w jakim żyjemy. Są w tej grupie robotnicy, sy
nowie robotników i synowie inteligentów. Gdy mówią
o społeczeństwie klasowym i o walce klas, bardzo
dobrze wiedzą, co to znaczy. Nie chodzi tu o pochle
bianie Kościołom czy partiom politycznym. Po pros
tu doświadczenie tych rzeczy na własnej skórze zmu
sza do traktowania ich całkiem serio.
Skoro grupa dwudziestu, dwudziestu pięciu osób jada
przy jednym stole, nie sprawia im różnicy, czy będą
dwie osoby więcej czy mniej. Nietrudno też znaleźć
w razie potrzeby dodatkowe łóżko czy choćby poło
żyć materac na podłodze. Grupa jest dostatecznie
mała, aby mogła tworzyć „dużą rodzinę” i ustrzec się
przed anonimowością instytucji dobroczynnej. Jest
jednocześnie dostatecznie duża, aby przyjęcie dodat
kowej osoby nie sprawiało tu kłopotu, a przyjęta osoba
nie miała poczucia, że przeszkadza. Dlatego pewna licz
ba młodzieży skłóconej ze swymi rodzinami (a to się
zawsze zdarza wśród ludności nagle przeniesionej ze
wsi do osiedla na przemysłowym przedmieściu) może
być przez tę grupę przyjęta. Znajdują tam stół, gdzie
nikt ich nie pyta o zapłatę, a gdy uczestniczy w stu
dium biblijnym, nikt od nich nie żąda, aby się na
wrócili. Chcesz się modlić? Chcesz wierzyć? To twoja
sprawa. My dajemy ci to, co mamy, a ty jesteś wolny i możesz z tym zrobić, co chcesz. Taka postawa ce
chuje tę grupę. Jeśli jest się gotowym wychodzić ko
muś naprzeciw, to nie znaczy, że się jest głupcem.
Gdyby ktoś przypadkiem pomyślał, że mógłby wy
zyskać dobroć ofiarowywaną
przez grupę, bardzo
szybko zostałby posłany na grzybki. Zwykle jednak
z miłym zdziwieniem można stwierdzić, że otwarta
postawa gotowości prawie zawsze wywołuje u innych
podobną reakcję. Duszą tej grupy był do niedawna
pastor Giorgio Bouchard, obecnie moderator Kościoła
waldensów. Zastąpił go młody architekt.

si na Sycylii, gdzie inna grupa, prowadzona przez
pastora Tullio Vinaya, od dawna walczy z zacofa
niem w tym regionie. Pastor Tullio Vinay zajmuje
się od lat również więźniami politycznymi z Połud
niowego Wietnamu sprzed wyzwolenia i obecnie jest
senatorem Republiki. Należy on do „niezależnej le
wicy”, został wybrany senatorem z listy wyborczej
Włoskiej Partii Komunistycznej, choć nie jest podpo
rządkowany dyscyplinie partyjnej.
Chciałbym jeszcze na koniec wspomnieć, aby dać peł
ny obraz mego Kościoła, o zjawisku diaspory, rozpro
szenia. Jestem przekonany, że czynniki kierownicze
naszego Kościoła jeszcze nie zdają sobie sprawy, jak
szerokie i jak ważne jest to zjawisko. Ostatnio doko
nana we Francji statystyka wykazała, że choć protes
tanci uważają, że ich liczba wynosi 800.000, to w an
kiecie socjologicznej dwa miliony osób odpowiedzia
ło: jestem protestantem. Wynika z tego, że przeszło
połowa tych, którzy deklarują się jako protestanci, nic
ma formalnej przynależności do swego Kościoła. Czy
można po prostu zostawić ich samym sobie? A może
trzeba wymyślić jakieś bardziej „świeckie”, bardziej
„nowoczesne”, bardziej „elastyczne” (nie w odniesieniu
do doktryny czy moralności, ale do organizacji) meto
dy działania Kościoła? Nie zamierzam odpowiadać na
pytania, tylko po prostu stwierdzam, że jeżeli sprawy
tak się przedstawiają we Francji, w o wiele większym
stopniu odnoszą się one do sytuacji we Włoszech.
WŁOSI A PAPIEŻ
Niestety, nie można pisać dla Polaków o włoskich
sprawach religijnych, żeby nie wspomnieć o papie
żu Polaku. Z całą szczerością — i to z punktu widze
nia włoskiego ewangelika — trzeba powiedzieć, że
polska narodowość dodaje uroku jego osobowości. Jed
nakże sam fakt, że jest papieżem, a do tego konser
watystą, sprawia, że żaden włoski ewangelik nie może
go zaakceptować. Trzeba przy tym dodać, że protes
tanci włoscy, a zwłaszcza waldensi, nie mają postawy
antykatolickiej, tylko antypapieską. Papiestwo rozpo
wszechnia przekonanie o identyczności papiestwa i ka
tolicyzmu. Jeśli chodzi o nas, to gdy spotykamy się
z wiernymi katolickimi, którzy wierzą w Jezusa Chrys
tusa i czytają Biblię, zupełnie zapominamy o istnie
niu papieża. Nie sprawia nam przy tym żadnej istot
nej różnicy, czy papieżem jest Włoch czy Polak, czar
ny czy żółty. Papiestwo jest w naszych oczach zja
wiskiem sprzecznym z Ewangelią, ponieważ jako auto
rytet stawia papież siebie ponad wierzącymi, zamiast
być wierzącym pośród wierzących, równym pośród
równych.
Wyobrażałem sobie, że każdy z tych tematów zostanie
szerzej omówiony przez moich kolegów. Niestety, nie
było to możliwe i dlatego postarałem się objąć jed
nym rzutem oka kilka spraw z życia włoskich wal
densów, które nie zostały poruszone przez innych
autorów. Pozostaje mi wyrazić w imieniu włoskich
protestantów wdzięczność, że „Jednota” podjęła taką
inicjatywę, i mieć nadzieję, że kiedyś podobna inicja
tywa przyjmie kierunek odwrotny i po zalewie infor-macji o Polsce katolickiej dowiemy się czegoś o pol
skim protestantyzmie.
Tłum. ks. Bogdan Tranda

DIASPORA
Opowiedziałem o grupie w Cinisello, ponieważ pozna
łem ją z bliska. Mógłbym również opowiedzieć o Rie-

Ks. Aldo Comba, Genewa, sekretarz Wydziału Współ
pracy i Świadectwa w Światowym Aliansie Kościołów
Reformowanych.
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Dawidowe

korzenie

A więc i Jezus łak się modlił ?
Siostra Annc-Catherinc znana już jest
Czytelnikom z rozmowy poprzedniej.
SIOSTRA KINGA — Wspomniała Siostra poprzednio,
żc „Szema Izrael”, codzienna modlitwa Żyda, to spo
ry pakiecik tekstów do każdorazowego odmówienia.
Co składa się na ich treść?
SIOSTRA ANNE-CATHERINE — To jest dobre pyta
nie, bo my czasem myślmy, że Szema to tylko nie
wielka formułka, a tymczasem pełny tekst składa sie
z trzech paragrafów i błogosławieństw, choć oczy
wiście Szema — Słuchaj, Izraelu — jest tekstem za
sadniczym, w którym streszcza się cała Tora.
S.K. — Czy obok jedyności i miłości Boga jest tam
mowa także o miłości bliźniego?
S. A-C. — W samym tekście nie, jest natomiast w ko
mentarzu, w jednym z trzech paragrafów. Kiedy się
więc czyta całość Szema, łatwo spostrzec, że chodzi
tam o jedyność Boga, miłość Boga i bliźniego. Stąd
płynie doniosłość przykazań, które są środkami uś
więcenia narodu żydowskiego. Paragraf 3 przypomi
na, że trzeba o nich pamiętać i dlatego mówi rów
nocześnie o mitzwa frędzli *

bieta cierpiąca na krwotok dotknęła frędzli szat
Jezusa. Były to na pewno te właśnie frędzle przepi
sane przez Biblię. Kiedy Żydzi w synagodze przygoto
wują się do modlitwy, zbierają cztery rogi szala i ca
łują wszystkie frędzle razem. Podobnie kiedy przed
i po czytaniu obnosi się Torę w zgromadzeniu litur
gicznym, dotyka się jej frędzlami. A kiedy Żyd prak
tykuje mitzwa, mówi: „Bądź błogosławiony, Panie,
który uświęciłeś nas swomi przykazaniami”, albo:
,,który nakazałeś nam palić świece”, albo: „który na
kazałeś nam zakładać szal do modlitwy” itp. Musimy
się do tych praktyk odnosić z szacunkiem, nie wyś
miewać ich, jak to się czasem zdarza, bo ich celem
jest przypomnienie o Bogu w każdym najmniejszym
akcie życia.
Naszym środkiem uświęcenia, wg św. Pawła, jest Je
zus Chrystus. Rozumiemy dlaczego. Bo On, będąc
pełnią Tory, jest pełnią przykazań. Jak więc dla Ży
dów środkiem uświęcenia jest Tora, tak dla nas
Chrystus. W pewnym sensie jest to jedno i to samo.
Bo pełnia objawienia zawiera się w tym, aby żyć
osobą Chrystusa. A co to znaczy żyć osobą Chrys
tusa? To znaczy zachować przykazania.
S.K. — A frędzle to wizualny znak, który o tym mó
wi...
S. A-C. — Tak, i myślę, że myśmy powinni przejąć
niektóre rzeczy z tradycji żydowskiej, zwłaszcza z ry
tów żydowskiej liturgii. Dla nich nie są to puste zna
ki, lecz znaki pełne sensu, w które wkładają całe
serce. A my upraszczamy liturgię, coraz bardziej ogo
łacając ją z rytów.

S.K. — Co znaczą te frędzle?

S.K. — Czy mogłaby Siostra wyjaśnić znaczenie waż
niejszych liturgicznych rytów żydowskich?

S. A-C. — To, co Szema mówi o frędzlach, zapożyczo
ne jest z V Mojż. 15:38—44: „Powiedz synom Izraela,
niech sobie zrobią frędzle na krajach szat swoich (...)
A gdy na nie spojrzycie, przyomnicie sobie wszyst
kie przykazania Jahwe (...), byście w ten sposób
0 wszystkich moich przykazaniach pamiętali, pełniąc je,
1 tak byli świętymi wobec Boga swojego”. Frędzle
Żydzi przyczepiają na 4 rogach szala, używanego w
czasie modlitwy, lub szala, który w ciągu dnia nosi
się pod ubraniem. Są one tak rozłożone, żeby w su
mie było 613 nitek. Oznacza to liczbę przykazań. Ta
kie wyjaśnienie znajduje się w Torze ustnej.

S. A-C. — A więc: filakterie są znakami przepisany
mi przez Szema i V Mojż. 6:6—9: „Niech pozostaną
w twym sercu te słowa, które ja ci nakazuję (...)
Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech ci
cne będą ozdobą między oczyma.
Wypisz je na
odrzwiach swego domu”. Żydzi biorą to dosłownie
i noszą w czasie modlitwy porannej w małych skó
rzanych pochewkach, przymocowanych paskami do
czoła i ramienia. Są tam cztery fragmenty Biblii, w
których jest o tym mowa.

S.K. — Zapewne do tych frędzli robi aluzję Jezus
piętnując obłudę faryzeuszy i uczonych w Piśmie?
S. A-C. — Oczywiście. Te frędzle w tradycji żydow
skiej mają wielkie znaczenie. Komentarz do IV Mojż.
15:37 mówi, że mitzwa frędzli dorzuca coś do świętoś
ci Izraela. Dlaczego? Bo jeśli się pamięta o przyka
zaniach, wypełnia się je. A frędzle, które każdy Żyd
widzi na własnym ubraniu i na ubraniu bliźniego,
przypominają mu o przykazaniach, które są środkiem
uświęcenia Izraela.
S.K. — W jakimś sensie są one także wyznaniem wia
ry?
S. A-C. — Frędzle przypominają Szema Izrael, a Ste
rna Izrael przypomina i wyjście z Egiptu, i przykaza
nia. Dlatego są tak ważne. Ewangelia mówi, że ko
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S.K. — Ale należało je chyba rozumieć w znaczeniu
symbolicznym, nie zaś dosłownym?
S. A-C. — One mają znaczenie symboliczne nawet
wtedy, kiedy bierze się je dosłownie. Bo przecież cho
dzi o to, by przykazania przeniknęły do myśli i serca;
dlatego nie ma obowiązku nosić ich w pudełeczku,
Żydzi jednak tak robią. Podobnie filakterie przy
wiązuje się symbolicznie do lewego ramienia, bo ono
jest bliżej serca, na znak, że zarówno serce jak cala
aktywność mają być przeniknięte Bożymi słowami.
Jeden z pasków okręca się wokół palca, mówiąc for
mułę z Ozeasza (2:21.22): „Poślubię cię sobie na wieki,
poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość
i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a po
znasz Jahwe”. Na odrzwiach natomiast umieszczają
* Mitzwa — za ch owanie przykazań i przepisów; praktyka.

słowa Boże, aby pamiętać, że Bóg jest we drzwiach
domu, aby go strzec, że świętość Boża winna w nim
mieszkać, tzn., że należy tam żyć zgodnie z przyka
zaniami.
Szal do modlitwy oznacza przyoblekanie się w obec
ność Bożą. Przypomina, że choć wszystko jest sakral
ne, a całe życie człowieka święte, to przecież, kiedy
mówi on do Boga, wchodzi w dziedzinę jeszcze bar
dziej świętą. Bo na tym świccie istnieje granica mię
dzy sacrum i prophanum.
S.K. — A świece?
S. A-C. — Żydzi używają kilku rodzajów świeczni
ków: dwie świece na sabat; menorah, czyli świecznik
sicdmioramienny, który jest wspomnieniem świątyni;
na święto Hannuka lampy składają się z ośmiu świec,
bo to święto obchodzi się przez osiem dni. Wszystkie
lampy świąteczne i sabatowe oznaczają radość świę
ta, światło Boże i owo sacrum, w które wchodzi się
wraz z dniem świątecznym.
S.K. — A inne jeszcze elementy modlitwy żydowskiej?
S. A-C. — Bardzo ważne i podziwu godne jest
u Żydów znaczenie błogosławieństw. U nich oznacza
ją one jednak coś zupełnie innego niż u nas. Nie są
wypraszaniem mocy Bożej dla jakiejś osoby lub rze
czy — dla domu, mieszkania, pola itp. U Żydów bło
gosławieństwa są uznaniem, że wszystko należy do
Boga, że wszystko jest święte. Dlatego cieszyć się
czymś bez błogosławieństwa, to postępować jak zło
dziej, a nawet jak świętokradca, który kradnie Bożą
własność. Dlatego Żydzi błogosławią wszystko, począ
wszy do momentu, kiedy wstają rano: „Bądź błogo
sławiony, który dajesz światło moim oczom; bądź bło
gosławiony, który dajesz mi ubranie; bądź błogosła
wiony, który wywodzisz chleb z ziemi'’. Bardzo to
jest piękne i — jeśli się tym żyje — nabywa się
i pomnaża w sobie wdzięczność. My w zgromadzeniu
wprowadzamy niekiedy elementy tych błogosławieństw
podczas modlitwy porannej. A ludzie w naszym mias
teczku, w Ain Karem, gdzie północnoafrykańscy Ży
dzi pozostali bardzo bliscy autentycznej żydowskiej
wierze, zawsze mają na ustach błogosławieństwo albo
mówią: „Jeśli Bóg tak chce”. Bóg jest po prostu part
nerem ich życia.
S.K. — A cźy nic ma w tym niebezpieczeństwa zwer
balizowania religii?
S. A-C. — Niebezpieczeństwo istnieje wszędzie, u nas
także. Przychodzi mi na myśl co innego, co zarzuca
się Żydom. To mianowicie, że kiedy modlą się w sy
nagodze, odmawiają modlitwy bardzo szybko i na
prawdę nie mają czasu na koncentrację uwagi. Ale
to nie wynika z pośpiechu, lecz z zupełnie innej kon
cepcji modlitwy. Oni sądzą, że trzeba wymówić każ
de słowo, d o s ł o w n i e k a ż d e , od A do Z. Nie
zatrzymują się więc, aby pomyśleć o tym, co mówią.
Dla nich jest to swego rodzaju ruch, który wciąga
i unosi. Chodzi tu o ogólną intencję serca skierowaną
ku Bogu. Od czasu do czasu wpadają nawet w unie
sienie i albo rozpędzają się jeszcze bardziej, albo
mówią coraz głośniej. Skoro na ranną modlitwę skła
da się pakiecik stron, nie ma innego sposobu, jak tyl

ko odmawiać ją w szybkim tempie. Nie chodzi o re
fleksję nad tym, co się mówi. Nie, nie. Chodzi właś
nie o powtarzanie. Szema Izrael zresztą nakazuje:
„Słowa, które mówię do ciebie dzisiaj, będziesz po
wtarzał”. Będziesz powtarzał! Mocą powtarzania Ży
dzi uczą się ich na pamięć. Jest to w gruncie rzeczy
metoda ustnej tradycji, tzw. miszny. Już samo sło
wo miszna zawiera w sobie rdzeń szana, co znaczy
właśnie „będziesz powtarzał”. Przez powtarzanie te
słowa przenikną ci do serca i będziesz o nich myślał
nieustannie. W czasach Jezusa i w czasach pojezusowych tak rabini nauczali swoich uczniów. Wszystkie
modlitwy umieli na pamięć. Do dziś zresztą powtarza
się co dzień to samo, wyjąwszy dni świąteczne. Nie
ma reform liturgicznych, więc
przez cale wieki
i wieki powtarza się te same teksty.
S.K. — A zatem i Jezus tak się modlił?
S. A-C. — Z całą pewnością. Modlił się wymawiając
wszystkie słowa w rytm skłaniającego się ciała. Dla
czego Żydzi „kiwają się” przy modlitwie? Bo chcą,
aby uczestniczyło w niej całe ciało. Kiedy już umie
ją słowa na pamięć, nie chcą trwać w bezruchu, w
pozycji zastygłej, jak my to często robimy. U nich
mówi się nawet, przy pewnych określonych modlit
wach, że aby prawidłowo wymówić imię Boga, trzeba
poruszyć krę-gosłup, wszystkie kręgi. Oczywiście, rytm
ruchu jest pomocny także w zapamiętywaniu słów,
ale głównym jego przeznaczeniem jest udział w mo
dlitwie całego człowieka wraz z ciałem.
S.K. — Z problemem modlitwy łączy się bezpośrednio
problem imion Bożych. Czy mogłaby Siostra coś
o nich powiedzieć?
S. A-C. — Najważniejsze jest imię Boga objawione
Mojżeszowi: Ehje aszer ehje — „Będę tym, kim będę”
Temu imieniu wg żydowskich kabalistów odpowiada
paralelne imię: Rachamim — „W Bogu miłosierdzie”.
S.K. — Czy czas przyszły: „Będę, kim będę”, oznacza
realizację Bożego działania na rzecz Izraela?
S. A-C. — Znaczy to tyleż, co: „Będę tym, co zoba
czysz” albo: „Kim będę, zobaczysz przez to, co uczy
nię”; lub jeszcze inaczej: „Będę, kim będę, a zoba
czysz, że będę Miłosierdziem”. Imieniu El przypi
sywano w kabale Hesed — Dobroć. Imieniu Elohim —
Sedeąa, czyli Sprawiedliwość. A imieniu wyrażonemu
przez tetragram JHWH — co zresztą pochodzi z Ehje
aszer ehje — Emet-Szalom — Prawda i Pokój. Bar
dzo pięknym imieniem Boga jest także Maąom —
Miejsce, ponieważ Bóg jest wszechobecny. Ja osobiś
cie „przedłużam” to imię i mówię, że to jest Miejsce,
gdzie zbiegają się wszystkie problemy i wszystkie roz
wiązania. Mówi się, że na końcu czepsu my sami
będziemy maąom ąadosz — miejscem świętym, za
mieszkałym przez Bożą świętość. Dla nas, chrześcijan,
bardzo ważne jest imię Szekina — Obecność. Bóg jest
blisko człowieka i bliski człowiekowi. No, i jeszcze
imię Bereąa — Błogosławieństwo. W nowoczesnym ję
zyku hebrajskim oznacza to basen z wodą, ale ma
znaczenie zbiornika wody. Słowo bereąa ma dokład
nie ten sam rdzeń, co beraąa, dlatego nazywa się Bo
ga — Bereąa, jako źródło, błogosławieństwa — beraąot.
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S.K. — Czy kiedy Jezus mówił o wodzie jako żywym
źródle, mógł — opierając się na tradycji żydowskiej —
myśleć o Duchu Świętym?
.
S. A-C. — Tak, i jest to bardzo bogata tradycja z ra
cji święta Sukkot, czyli święta Namiotów. Czerpano
wówczas wodę ze źródła Siloe, aby zanieść ją do świą
tyni w celu rytualnych obmywań. Święto Sukkot
obchodzone jest z wielką radością. To właśnie ostat
niego dnia tego święta Jezus powiedział: „Kto prag
nie, niech do mnie przyjdzie i pije (...) Strumienie
wody żywej popłyną z jego wnętrza” (Jan 7*37—38).
I św. Jan dodaje, że „mówił to o Duchu Świętym”.
Otóż w tradycji żydowskiej mówi się o Duchu Świę
tym w związku z wodą święta Namiotów. „Co czer
pali z sadzawki Siloe? — mówi miszna. — Poszli
czerpać tam Ducha Świętego — Ruah haąadosz. Dla
czego nazwano to święto radością miejsca, gdzie czer
pie się wodę? Bo stamtąd mieli zaczerpnąć Ducha
Świętego”. Tę samą tradycję znajdujemy w związku
ze studnią Jakubową. Jest w tej tradycji bardzo pięk
na alegoria do I Mojż. 29, gdzie mowa jest o tym, że
Żydzi poszli do studni Jakubowej napoić swoje sta
da: I wprowadzono tu alegorię, że trzy stada, to są
trzy święta pielgrzymkowe. ,,A co to jest pole?: „Po
co poszli do studni Jakubowej? Napoić swoje stada”. To
jest góra Synaj. Co to jest woda ze studni? — To
Duch Święty”. Kiedy więc odczytujemy tekst o Sa
marytance (Jn 4:14), nasz tekst o wodzie u Jana 7:37
i o wodzie, która wytrysnęła z boku Chrystusa na
krzyżu (Jn 19:34), i mówimy, że jest to symbol Ducha
Świętego, to widzimy tu także niezwykle bogactwo
tradycji — od korzenia począwszy aż po jej wypełnie
nie.
S.K. — A więc możemy raz jeszcze skonstatować, żc
lepiej rozumie się Jezusa w świetle judaizmu.
S. A-C. — Właśnie. Kiedy mówimy, że Jezus wypeł
nił Prawo, to znaczy, że wypełnił Pismo czytane w

JAN TURNAU

Matka Jezusa
„Potężnych czynów dokonał swym ramieniem.,
unicestwił zamiary pysznych,
strącił władców z ich tronów,
a pokornych wywyższył,
głodnych nakarmił do syta,
a bogatych pozbawił wszystkiego...”

Nie podałem miejsca, skąd pochodzą te słowa,
tak przecież znane. Ewangelista Łukasz wło
żył je w usta Marii, Matki Jezusa, jako hymn
„Magnificat”. Jest mało prawdopodobne, by
Maria wyśpiewała dokładnie taki tekst swej
krewnej Elżbiecie. Ale też nie ma powodu są
dzić by te rewolucyjne myśli nie były myślami
Dziewczęcia z Nazaretu.
Wybrałem ten właśnie cytat mariologiczny z
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ramach tradycji. Bo Żyd nie oddziela Pisma od tra
dycji. My, chrześcijanie, błądzimy, gdy czytamy Pis
mo w oderwaniu od sposobu, w jaki Żyd je czyta.
Czegoś nam wówczas brakuje. Bo nie ma przejścia
ze Starego do Nowego Testamentu bez ustnej tradycji
żydowskiej. Ciągłość bez tej tradycji jest niemożli
wa, bo wówczas fałszuje się Pismo. Żydzi mieli bo
wiem własny sposób jego rozumienia. Przykład z wo
dą jest tylko jednym z wielu. Tradycja o studni Ja
kubowej jest wprawdzie późniejsza od Jezusa, ale
pochodzi od innej, wcześniejszej, a tamta — jeszcze od
wcześniejszej. Przekazywana jest z pokolenia na poko
lenie i nie wiadomo, kiedy się ostatecznie zrodziła.
Zresztą jest to mało ważne: wcześniej? czy póź
niej? Jedna z dawnych egzegez rabinackich mówi,
że wobec Tory nie istnieje „przedtem” i „potem”.
S.K. — Przypomina mi to Pawiowe: „Chrystus wczo
raj, dzisiaj, ten sam i na wieki”.
S. A-C. — Oczywiście. Na płaszczyźnie teologicznej
Żydzi są przed Chrystusem. Nie na tym samym pla
nie, co my. Ale dziś żyją z nami w tym samym cza
sie. Dzięki istnieniu Narodu Wybranego mamy szansę
znać korzeń przeszły i ten sam, współczesny nam,
korzeń żywy. Przy końcu świata, wg św. Pawła, cały
Izrael się nawróci (Rzym. 11:26), nastąpi więc przesu
nięcie czasu teologicznego. Ale teraz, sądzę, że rolą
narodu żydowskiego wobec nas, chrześcijan, podob
nie jak naszą wobec nich, jest to, abyśmy siebie wza
jemnie pobudzali. Paweł mówi, że trzeba pobudzać
Żydów do współzawodnictwa. I to prawda, że oni
nam niekiedy zazdroszczą. Ale i dla nas są także
elementem pobudzającym. Stawiają nam prawdziwe
pytania o naszą wiarę, o Chrystusa, o Trójcę Świętą,
o sposób czytania Pisma. I czujemy, że wierzymy w
to samo, ale zarazem w coś tak bardzo nowego.
Rozmawiała S. Kinga Strzelecka, OSU

Pisma nie tylko dlatego, że czasy są rewolucyj
ne. Także dlatego, że czasy są ekumeniczne, że
ekumeniczne jest to nabożeństwo.
Przeczytałem niedawno powieść ks. Mieczysła
wa Malińskiego pt. „Matka Jezusa”. Autor
przypisuje Marii bardzo dużą rolę w kształto
waniu postawy i poglądów Jej Syna, który
był największym rewolucjonistą w dziejach.
Pokazuje jednocżeśnie, że Dziecko przerosło nie
skończenie Matkę, że niezmiernie trudno było
Jej zrozumieć Jego powołanie. W powieści ks.
Malińskiego Maria z Nazaretu jest osobą nie
zmiernie zwyczajną, a zarazem całkiem niezwy
kłą.
Otóż taki obraz Marii bardzo pasuje do mej
prywatnej mariologii. Do mej mariologii, która
opiera się o mądrość ludową, mówiącą, iż nie
daleko pada jabłko od jabłoni, czyli że po owo
cu poznajemy drzewo, które go zrodziło („Po
ich owocach poznacie ich...”). Do mej mariologii,
która próbuje wyciągnąć wszystkie konsekwen
cje z wiary, że Jezus był prawdziwym człowie-

kiem, podległym prawom genetyki i pedagogiki.
Nieskończona wielkość Jezusa świadczy jakoś
o skończonej wielkości Jego Matki.
Taki obraz Marii, osoby całkiem zwyczajnej a
zarazem zupełnie niezwykłej, wydaje mi się ja
koś syntetyzować doktrynę obu Kościołów Tra
dycji, Wschodniego i Rzymskiego, z doktryną
Kościołów żyjących samym Pismem.
Nie chcę zacierać wyznaniowych różnic. Na
miarę mych skromnych możliwości chcę nato
miast robić to, co np. czynił rok temu w ,,Ty
godniku Powszechnym” bp Ignacy Tokarczuk,
przypominając katolikom polskim, w oparciu o
pisma kardynała Wojtyły, że Matka Jezusa jest
najświętszym i najbliższym Bogu człowiekiem,
ale t y l k o człowiekiem... Chcę robić to, co czy
ni raz po raz Jan Paweł II, stwierdzając na
spotkaniach z protestantami, że Jezus jest j ed y n y m pośrednikiem między nami a Bogiem.
Czyli że — jak dopowiadają teologowie — po
średnictwo Marii, o którym tyle i tak mocno
mówią katolicy i prawosławni, trzeba umiejsca
wiać jakoś „w ramach” pośrednictwa Jezuso
wego (,,in Christo” a nie ,,ad Christo”). Chcę
czynić to, co z drugiej strony — w tym d w u 
s t r o n n y m ruchu dośrodkowym — czynią
ewangelicy i to przecież nie tylko z Taize...

P R Z E G L Ą D
Z

Szukajmy tego, co łączy. A zarazem pozwalaj
my innym być sobą. Dopuszczajmy możliwość
różnic, także w oddawaniu czci Matce naszego
Zbawcy. Przecież nawet Ewangeliści byli w róż
nym stopniu „maryjni”. Łukasz i Jan bardziej
niż Mateusz czy Marek. Myślę, że Maria z Na
zaretu martwi się znacznie mniej tym, że Ją
różnie czcimy, jedni mniej, drudzy bardziej, niż
tym, że kłócimy się o to, jak Ją czcić należy.
Nie wypominajmy sobie nawzajem naszych od
rębności, jeśli już nie w imię miłości bliźniego,
to przynajmniej w imię miłości do Jezusa — i
do Jego Matki. Amen. Niech się tak stanie!
Kazanie to zostało wygłoszone na nabożeństwie eku
menicznym w kościele ewangelicko-reformowanym
w dniu 3 maja 1932.
SPROSTOWANIE
W numerze 2/82 naszego pisma w artykule prof. Rafała
Leszczyńskiego „Walerian Otwinowski, zapomniany
poeta ewangelicki z XVII w.” na s. 12 w szpalcie 2,
wierszu 26 od góry w trakcie procesu drukarskiego
zakradł się błąd. Synod w 1635 r. oczywiście odbył 'się
w Glinianach, a nie w Gliwicach.
Za powyższy błąd Autora i Czytelników przepraszamy.

E K U M E N I C Z N Y

ZAGRANICY

# Sekretarz generalny Światowej
Rady Kościołów, dr Filip Potter,
otrzymał 13 marca br. doktorat ho
norowy na Uniwersytecie im. Hum
boldta w Berlinie (NRD). W akcie
nadania stwierdzono, że w ten spo
sób Uniwersytet daje wyraz uzna
nia dla działalności dr. Pottera w
krzewieniu nowego zrozumienia pra
cy ekumenicznej oraz dla jego za
angażowania w sprawach pokoju i
równouprawnienia narodów. Kie
rownik Sekcji Teologicznej Uniwer
sytetu, prof. Heinrich Fink, podkre
ślił w laudatio osobisty wkład Fi
lipa Pottera w programy ŚRK —
zwalczania rasizmu i militaryzmu.
Dr Potter spotkał się również z Za
rządem Związku Kościołów Ewan
gelickich w NRD oraz z delegata
mi na VI Zgromadzenie
Ogólne
Światowej Rady Kościołów w Van
couver (Kanada) w 1933. Podczas
nabożeństwa ekumenicznego wygło
sił kazanie.
# „Kościół Rzymskokatolicki i Koś
cioły członkowskie Światowej Rady
Kościołów uczestniczą w jednym ru
chu ekumenicznym i w coraz więk
szym stopniu kierują się wspólnym

zrozumieniem celu, jakim jest wi
dzialna jedność Kościoła” — tak
brzmi konkluzja dorocznego posie
dzenia Wspólnej Grupy Roboczej
Światowej Rady Kościołów i Koś
cioła katolickiego, które odbyło się
w Ariccia k. Rzymu od 29 marca
do 2 kwietnia br. Głównym zada
niem Wspólnej Grupy Roboczej było
przygotowanie piątego dokumentu
oceniającego sytuację ekumeniczną
od czasu V Zgromadzenia Ogólnego
ŚRK w Nairobi (1975). Stwierdza się
w nim między innymi: „Poszukiwa
nia jedności Kościoła nie da się od
dzielić od walki o pokój i sprawied
liwość społeczną”. Ustalono, że w
VI Zgromadzeniu Ogólnym ŚRK w
Vancouver weźmie udział 20 przed
stawicieli Kościoła Rzymskokatolic
kiego ze statusem delegatów-obserwatorów.
Przyszłe Zgromadzenie
określono jako okazję do odnowy
ekumenicznego zobowiązania Kościo
łów.
# W Colombo (Sri Lanka) miało
miejsce na przełomie marca i kwiet
nia spotkanie 60 chrześcijan i m u 
zułmanów z 40 krajów. Padła propo
zycja utworzenia wspólnego stałego
komitetu, który wspierałby przyszły
dialog i współpracę. Patronat nad ko

mitetem roztoczy Światowa Rada
Kościołów i Światowy Kongres Mu
zułmański. Do współpracy zaproszo
no Kościół Rzymskokatolicki oraz
różne międzynarodowe organizacje
muzułmańskie. Uczestnicy spotkania
wydali zalecenie w sprawie uchodź
ców oraz mniejszości narodowych i
religijnych. Opowiedzieli się za pra
wem mniejszości do powrotu do oj
czyzny. Podkreślili, że pomoc dla
uchodźców nie może być wykorzys
tywana jako ośrodek konwersji lub
prozelityzmu i musi być udzielana
wszystkim sprawiedliwie.
9 W Genewie odbyła się (31 III —
2 IV 82) konferencja poświęcona pro
blemom rozbrojenia, z udziałem
przeszło 400 przedstawicieli orga
nizacji pozarządowych, w tym wie
lu organizacji chrześcijańskich i koś
cielnych, jak Światowa Rada Koś
ciołów, Konferencja Kościołów Euro
pejskich, Światowy Alians Kościo
łów Reformowanych, Światowa Fe
deracja Luterańska, Chrześcijańska
Konferencja Pokojowa. Obradom
przewodniczył dr Filip Potter, se
kretarz generalny ŚRK. W ogłoszo
nym apelu uczestnicy konferencji
wystąpili z żądaniem, by państwa
dysponujące bronią nuklearną po
czyniły konkretne kroki w celu jej
zredukowania w związku z II sesją
specjalną ONZ w sprawie rozbro
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jenia, która zbiera się w czerwcu
br. Do uczestników przyszłej sesji
zaapelowano, by „zważali na rosną
cy głos rozsądku, otrzegający przed
nuklearnym samounicestwieniem”.

0 Od 10 do 11 lutego br. odbyło
się w St. Gallen (Szwajcaria) posie
dzenie Wspólnego Komitetu Konfe
rencji Kościołów Europejskich oraz
Rady Konferencji Episkopatów Eu
ropy., Komitet wypowiedział się za
tym, aby Nicejsko-Konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary nabrało
konkretnego wyrazu we wspólnym
świadectwie Kościołów oraz wezwał
do modlitwy o jedność i pokój w
Europie, zagrożonej kryzysem w sto
sunkach między Wschodem a Za
chodem. Ustalono, że III Europej
skie Spotkanie Ekumeniczne przed
stawicieli KKE i RKEE odbędzie się
w 1934 r.
0 W Bukareszcie obradowała od 22
do 26 marca br. 60-osobowa grupa
przedstawicieli Konferencji Kościo
łów Europejskich na temat: „Tęsk
nota stworzenia — chrześcijanie eu
ropejscy „ w poszukiwaniu odpo
wiedzialności za dzień dzisiejszy”.
Debatowano nad zadaniami chrześ
cijan w obliczu niszczycielskiej eks
ploatacji całej natury oraz o ich ro
li w politycznej dyskusji na temat
pokoju. Domagano się, aby na pod
stawie chrześcijańskiej nauki o stwo
rzeniu oraz osiągnięć współczesnej
nauki, która radykalnie zmieniła
pogląd na materię, wypracować no
wy stosunek człowieka do otaczają
cego go świata. Wezwano Kościoły,
aby popierały wszelkie inicjatywy
rozbrojeniowe, które mogłyby spo
wodować odprężenie w Europie i na
świecie.

0 Komitet konsultatywny Konfe
rencji Kościołów Europejskich przy
gotowuje na marzec 1984 r. konsul
tację teologiczną poświęconą isla
mowi w Europie. Pierwsza tego ty
pu konferencja — „Kościół a obec
ność muzułmanów w Europie” — od
była się w 1978 r. w Salzburgu.

0 Obecnie żyje na świecie 69,7 min.
luteran. Światowa Federacja Luterańska zrzesza 53,9 min. wiernych
z 97 Kościołów. Poza Federacją po
zostaje 15,8 min. luteran, głównie
członków ewangelickich Kościołów
unijnych w RFN i NRD oraz Koś
cioła Luterańskiego Synodu Missou
ri w USA. W 1981 r. liczba luteran
na świecie wzrosła o 100 tys, Uby
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wa ich w Europie i Ameryce Łaciń
skiej, przybywa w Afryce i Azji.

0 Trwający od 12 lat dialog katolicko-anglikański na płaszczyźnie
światowej został obecnie zakończo
ny. Opublikowano sprawozdanie
końcowe z prac Międzynarodowej
Komis jii
Anglikańsko-Katolickiej.
Już wcześniej Komisja uzyskała
zgodność poglądów w tak zasadni
czych kwestiach teologicznych, jak
Eucharystia, urząd kościelny i ordy
nacja duchownych. Nie porozumiano
się w kwestii autorytetu Kościoła
oraz papieża.
W sprawozdaniu
stwierdza się, że „prawdziwy autory
tet polega na utrzymaniu Kościoła
w prawdzie Ewangeli.” „Anglikańska
Wspólnota Kościelna — stwierdza do
kument — nigdy nie odrzucała zasady
1 praktyki prymatu”, jednakże w dal
szym ciągu otwarta pozostaje kwes
tia nieomylności papieża, gdyż nie da
się jej wyprowadzić z wiary biblijnej.
Z tego samego powodu autorzy
sprawozdania nie mogli osiągnąć
porozumienia w kwestii mariologii.
Uważa się jednak, że różnice te da
dzą się przezwyciężyć. Jeśli reakcja
obu Kościołów na sprawozdanie
końcowe będzie pozytywna, wówczas
powołana zostanie nowa komisja,
która przygotuje projekt dochodze
nia do pojednania.

0 Synod Holenderskiego Kościoła
Reformowanego zaaprobował udział
katolików w reformowanej Wiecze
rzy Pańskiej. Ustawa kościelna z
1969 r., ustosunkowując się do prak
tykowanej już wtedy interkomunii,
stwierdzała, że zanim Kościół ofi
cjalnie zaaprobuje tę praktykę,
pragnie najpierw otrzymać opinię
biskupów katolickich. Po 13 latach
bezskutecznych oczekiwań na ofi
cjalną wypowiedź Kościoła katolic
kiego członkowie Synodu doszli do
przekonania, że nie można dłużej
wysuwać zastrzeżeń wobec lokalnie
praktykowanej interkomunii, gdyż
tymczasem nastąpiło dalsze zbliże
nie międzywyznaniowe.
0 23 marca br. w Utrechcie intronizowano nowego starokatolickiego
arcybiskupa Utrechtu, Antoniusa Ja 
na Glazenmakera. Nowy honorowy
zwierzchnik Wspólnoty Kościołów
Starokatolickich Unii Utrechckiej
(w skład której wchodzi Kościół
Polskokatolicki w Polsce oraz Pol
ski Narodowy Kościół Katolicki w
USA i Kanadzie) był dotychczas
biskupem Deventer. Jest on następ

cą abp. Marinusa Koka, który z
końcem ub. r. przeszedł na emerytu
rę. We wrześniu tego roku odbędzie
się w Wiedniu, zwoływany co cztery
lata, Międzynarodowy Kongres Sta
rokatolików.

0 Liczba języków, na które prze
tłumaczono przynajmniej fragmenty
Biblii, wzrosła w 1981 r. o 29 i wy
nosi obecnie 1739. Całą Biblię prze
łożono na 277 języków, Nowy Testa
ment — na 518. Dane te opubliko
wał niedawno Światowy Związek
Towarzystw Biblijnych.
0 4 marca br. odbył się w Paryżu
pogrzeb 77-letniego Jeana Courvoisiera, b. prezydenta Federacji Pro
testanckiej we Francji. Sprawował
on tę funkcję jako pierwszy nieteolog w latach 1970—1977. J. Courvoisier wniósł duży wkład do dia
logu z francuskim Kościołem ka
tolickim. Łączyła go osobista przy
jaźń z arcybiskupem Paryża
—
kard. Marty.

0 Kościoły i liczne ogranizacje
chrześcijańskie w Wielkiej Brytanii
pragną w przyszłości jeszcze aktyw
niej uczestniczyć w pracy pokojo
wej.
Do takiego wniosku doszli
uczestnicy pierwszej konsultacji po
kojowej, która odbyła się w Lon
dynie z inicjatywy Wydziału Spraw
Zagranicznych Brytyjskiej Rady
Kościołów.
0 W miejscowości Burgscheidungen
k. Naumburga (NRD) obradowała
od 3 do 13 kwietnia br. III Euro
pejska Konferencja Ekumeniczna
Młodzieży pod hasłem:
„Wiara i
sprawiedliwość”. W obradach uczest
niczyło 200 młodych chrześcijan z
17 krajów Europy. W grupach ro
boczych dyskutowano nad następu
jącymi tematami: pokój i rozbro
jenie; praca, bezrobocie i izolacja
społeczna; solidarność w ochronie
środowiska naturalnego człowieka;
rola młodzieży w społeczeństwie. Od
nośnie
przedostatniego
tematu
stwierdzono: „Musimy uświadomić
sobie, że nasz świat znajduje się na
krawędzi. Jeśli zrobimy krok na
przód, grozi nam zagłada. Naszym
obecnym zadaniem jest budowanie
nowego świata w realiach tej ziemi,
w czym może nam pomóc nadzieja
dana nam przez Krzyż”.
Z

KRAJU

0 Na zaproszenie Komisji Charyta
tywnej Episkopatu Kościoła Rzym
skokatolickiego i Polskiej Rady Eku

menicznej
przebywała w Polsce
(17—22 II br.) delegacja Kościołów
chrześcijańskich z Holandii w skła
dzie: ks. Wilhelmus Rood — zastęp
ca sekretarza Episkopatu Kościoła
Katolickiego, Hermanus van der Laar
— dyrektor Caritas Nederlandica,
Johan Stellingwerf — sekretarz ge
neralny Biura Pomocy Kościoła Re
formowanego i Susan van Kleef —
przedstawicielka Kościoła Staroka
tolickiego. Celem wizyty było zapoz
nanie się z życiem Kościołów w Pol
sce oraz potrzebami w zakresie po
mocy humanitarnej. Gości przyjął
prymas Polski, ks. abp. Józef Glemp
oraz Prezydium Polskiej Rady Eku
menicznej, któremu przewodniczył
ks. prof, dr Witold Benedyktowicz.
Delgacja złożyła wizytę w Minister
stwie Zdrowia i Opieki Społecznej i
w Urzędzie ds. Wyznań. Podczas roz
mów goście stwierdzili, że Kościoły
holenderskie pragną zwiększyć po
moc dla Polski, przekazywaną za
pośrednictwem Komisji Charyta
tywnej Episkopatu i Polskiej Rady
Ekumenicznej.
# 28 kwietnia br. w Kurii Metro
politarnej w Warszawie obradowała
po raz szesnasty Komisja Mieszana
Polskiej Rady Ekumenicznej i Ko
misji Episkopatu ds. Ekumenizmu.
Wiele uwagi poświęcono przebiego
wi tegorocznego Tygodnia Modlitwy
o Jedność Chrześcijan. Z zadowole
niem stwierdzono, że nabożeństwa
cieszyły się wysoką frekwencją i do
brą atmosferą. Przedstawiciele obu
stron byli zgodni, że wydarzeniem
jedynym w swoim rodzaju była wi
zyta, jaką na zakończenie Tygodnia
Modlitwy złożył w katedrze prawo
sławnej w Warszawie ks. abp. Józef
Glemp, prymas Kościoła Rzymsko
katolickiego. Katoliccy członkowie
Komisji Mieszanej przyjęli z zado
woleniem fakt, że również Kościoły
zrzeszone w PRE uzyskały prawo
transmitowania nabożeństw przez
radio. Kolejnym punktem obrad by
ła pomoc humanitarna, udzielana
naszemu krajowi przez Kościoły za
chodnie za pośrednictwem Komisji
Koordynacji Pomocy PRE i Komisji
Charytatywnej Episkopatu. Z za
dowoleniem stwierdzono, że współ
praca obu komisji układa się bar
dzo dobrze, co przyczynia się do po 
prawy atmosfery ekumenicznej w
naszym kraju. Ustalono, że następ
ne posiedzenie Komisji Mieszanej
odbędzie się 10 listopada br. w sie
dzibie PRE.

# Od 29 kwietnia do 4 maja br.
przebywała w Polsce delgacja Aka
demii Ewangelickiej w Berlinie Za
chodnim w składzie: Franz von
Hammerstein — dyrektor Akademii,
prof. dr Norbert Weber i Jürgen
Vietig. Podczas pobytu w Warsza
wie członkowie delegacji spotkali się
z prezsem PRE — ks. prof. dr Wi
toldem Benedyktowiczem, biskupem
Kościoła Ewangelicko-Augsburskie
go — ks. Januszem Narzyńskim,
rektorem Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej — ks. prof. dr. Janem
Niemczykiem. Odbyli też rozmowy
w Ministerstwie Spraw Zagranicz
nych, Ministerstwie Oświaty i Wy
chowania, Urzędzie ds. Wyznań, Pol
skiej Akademii Nauk i Żydowskim
Instytucie Historycznym. Delegacja
przebywała również na Mazurach,
gdzie przeprowadziła rozmowy z se
niorem diecezji mazurskiej Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego ks. Pa
włem Kubiczkiem. Akademia Ewan
gelicka w Berlinie
Zachodnim
współpracuje od wielu lat z Polską
Radą Ekumeniczną oraz z różnymi
instytucjami naukowymi w naszym
kraju. Zorganizowała
dotychczas
wiele spotkań i sympozjów poświę
conych problemom polsko-niemiec
kim.
# W Warszawie 14 i 15 maja odby
ło się XV posiedzenie wspólnej
Komisji Kontaktów Polskiej Rady
Ekumenicznej i Rady Kościołów
Ewangelickich Republiki Federalnej
Niemiec (EKD). Przedmiotem obrad
były zagadnienia związane z roz
wojem sytuacji społeczno-politycz
nej i kościelnej w obu krajach oraz
problematyka wzajemnych stosun
ków kościelnych pomiędzy Polską
a Republiką Federalną Niemiec.
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W drugim numerze „Jednoty” z te
go roku (maj) poświęciliśmy rubry
kę „Co wy na to?” niepokojącym
zjawiskom, jakie dają się zaobser
wować w różnych środowiskach spo
łecznych (także kościelnych) w
związku z akcją darów zagranicz
nych rozprowadzanych za pośred
nictwem różnych Kościołów w Pol
sce. Okazuje się, żc analogicznych
spostrzeżeń dokonuje i do po
dobnych wniosków dochodzi ks. bp
Czesław Domin, przewodniczący Ko
misji
Charytatywnej Episkopatu
Polski. Ujawnia on swoje obawy i

Strona polska złożyła obszerną in
formację o rozwoju sytuacji spo
łeczno-politycznej w kraju, jak rów
nież poinformowała o działalności
Kościołów w dążeniu do osiągnię
cia stabilizacji życia politycznego.
Przedstawiciele Rady
Kościołów
Ewangelickich w Republice Federal
nej Niemiec poinformowali o sytua
cji wewnętrznej w swoim kraju oraz
o echach wydarzeń polskich. Oświad
czyli, że Kościoły Ewangelickie w
RFN są przeciwne stosowaniu san
kcji gospodarczych wobec Polski.
Komisja Kontaktów zapoznała się
z działalnością ewangelickiej funda
cji „Znaki nadziei”, powołanej do
życia przez zachodnioniemieckie śro
dowiska ewangelickie i niosącej po
moc polskim ofiarom narodowego
socjalizmu.
W niedzielę, 17 maja, przedstawicie
le Rady Kościołów Ewangelickich w
RFN uczestniczyli w nabożeństwach
w parafiach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na terenie Warsza
wy. Kolejne posiedzenie Komisji ma
odbyć się na początku przyszłego
roku w RFN.
Z ramienia Polskiej Rady Ekume
nicznej w pracach Komisji uczest
niczą: ks. prof. dr Witold Benedyk
towicz — Prezes Rady, ks. Janusz
Narzyński — biskup Kościoła Ewan
gelicko-Augsburskiego, ks. prof. Jan
Niemczyk — rektor Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej, red. An
drzej Wójtowicz — kierownik Wy
działu Zagranicznego PRE.
Ze strony Rady EKD członkom Ko
misji Kontaktów przewodniczy ks.
Helmut Hild, biskup Kościoła Ewan
gelickiego Hesji i Nassau, wiceprze
wodniczący Rady EKD.

niepokoje w wywiadzie udzielonym
przedstawicielowi redakcji „Prze
kroju”, Wacławowi Kaczmarczyko
wi („Przekrój” nr 1922, s. 5). Cy
tujemy poniżej kilka fragmentów
tej rozmowy.
PRZEKRÓJ — Ekscelencjo! Tysiące
ton żywności, lekarstw i paczek na
pływających z zagranicy wzbudzają,
proporcjonalnie do wzrastającej ich
ilości, coraz większe emocje i kon
trowersje. Niemal wszędzie słychać
dziś pytanie: dla kogo są te paczki?
Ks. bp CZESŁAW DOMIN — Właś
nie dlatego Komisja Charytatywna
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Episkopatu jest przeciwna paczkom.
_
— Niech pan nie sądzi, że zmęczy
ła nas już organizacja rozdzielnict
wa darów, które przyjmujemy z ser
deczną wdzięcznością, bo są dzisiaj
krajowi naprawdę potrzebne. Nie
muszę też chyba przypominać, że
akcje
charytatywne,
udzielanie
wszelkiej możliwej pomocy będącym
w potrzebie, to jedna z najważniej
szych misji Kościoła. Dziś trapią nas
jednak nie tyle kłopoty techniczne
(pakowanie, roznoszenie itp.) — bo
te są do pokonania — ile moralne,
bo stawia się Kościół w sytuacji po
dejrzenia, że dary dzielimy niespra
wiedliwie.
— Proszę o wybaczenie, ale słowa
krytyki trafiają dziś do wszystkich
organizatorów akcji charytatywnych.
Spór o kryteria rozdziału paczek pa
nuje nie tylko w kolejkach po te
paczki, lecz staje się ulubionym te
matem obrad różnorakich komisji,
organizacji i namiętnych dyskusji
prasowych.
— Dlatego powiedziałem panu, że
nie lubimy paczek. A dokładniej —
to ludzie nie lubią paczek. Zwłasz
cza wtedy, kiedy pan otrzyma taką
paczkę, a nie pański sąsiad, który
uważa, że należała się jemu, a nie
panu, bo to on ma trudniejszą sy
tuację, więcej dzieci, mniejsze do
chody itp. Nie jesteśmy w stanie
wytłumaczyć wszystkim, że jeśli
przychodzą paczki imiennie adreso
wane, to musimy uszanować wolę
ofiarodawcy i przekazać paczkę te
mu, dla kogo ją wysłano — bez
względu na jego sytuację m aterial
ną. Nie każdemu trafia wtedy do
przekonania, że to nie proboszcz,
bądź członkowie zespołu charyta
tywnego
postanowili
obdarować
„swojego” człowieka [...]
— Nadal jednak napływają paczki
i takie bez imiennego adresu, i nie
tylko na adres kurii czy parafii,
lecz również do PCK, PKPS, FJN
i in.
— Talki problem pojawia się wów
czas, kiedy organizatorzy akcji za
granicą, najczęściej prywatni, przy
syłają dary bez uprzednich z nami

konsultacji. Najczęściej w takich SWOIM NIEDOSTATKIEM. Musi
przypadkach otrzymujemy właśnie my się w tym jednoczyć, bo zapaczki, zawierające nierzadko towa chłonność nas rozbija i może fatal
ry luksusowe, i te wTaśnie stają się nie zaciążyć na losach całego naro
powodem największych emocji i du. Kryzys przezwyciężyć możemy
kontrowersji. A przecież nie jest jedynie zjednoczeni wzajemną mi
zadaniem Kościoła ludziom sytym łością, dzieląc się wszystkim — tak 
dać jeszcze kawę i salami. Celem że swoim niedostatkiem [...]
wszelkiej działalności charytatyw ...Dary przysyłają nam rzesze pros
nej, czy to kościelnej czy świeckiej, tych, nawet nieznanych nam z naz
jest głodnych nakarmić, ubogim po wiska ludzi. Pomagają organizacje
móc przeżyć czasy najtrudniejsze [...] charytatywne i polonijne z najodle
— Tymczasem pojawiają się nadal, glejszych kontynetów, z Australii,
również w prasie, protesty, np. ta Brazylii, Kanady czy USA. Pomocy
kie: do parafii przyjechała kobieta udzielają nam, z wyjątkiem Fin
w eleganckim futrze i dostała mle landii, Grecji, Albanii i Jugosławii
ko w proszku!
wszystkie kraje europejskie. Dary
—■Z wielkim smutkiem wy słuchu ję przychodzą także z krajów niekato
takich ‘właśnie głosów — tamten lickich oraz z Kościołów w krajach
nie powinien dostać, bo mnie się socjalistycznych...
Wszystko
to
NALEŻY. Kiedyś przyszła tu do utwierdza nas w przekonaniu, jak
mnie niewiasta z żądaniem poświad wielu mamy przyjaciół którzy posta
czenia na piśmie, że jej NALEŻY nowili — bezinteresownie i bez żad
się paczka, bo ma już 67 lat. To nych warunków politycznych — po
miał być decydujący argument, bo móc przyjaciołom w biedzie. Dziś
ani na zdrowie, ani na sytuację ma możemy im tylko z całego serca po
terialną nie mogła narzekać. Dlate dziękować, także dziękczynną mo
go uważam, że nie poniża nas to, dlitwą i serdecznym BÓG ZAPŁAĆ!
że dzisiaj przyjmujemy zagraniczną Następnie ks. bp Domin rozmawia
pomoc. Poniżający jest natomiast z dziennikarzem na temat zalecanej
rodzaj pojawiającej się chciwości. przez komisję
wicepremiera OzDuża część społeczeństwa jakby za dowskiego tzw. Karty Pomocy Spo
traciła poczucie honoru, chociaż to łecznej, które to rozwiązanie mia
może zbyt mocne słowo. Poczucie łoby rzekomo zapobiec pobieraniu
godności osobistej — o niej właśnie paczek przez różnych cw an iacy .
zbyt łatwo i zbyt wielu ludzi za Wywiad, przeprowadzony tuż przed
pomina, domagając się, żądając dla Świętami Wielkanocy, Ksiądz Bis
siebie czegoś, co niezbędne jest kup kończy następującymi życze
biedniejszemu sąsiadowi.
niami dla ofiarodawców i dla nas —
— Nie bronię chciwych, ale czy kry ofiaroodbiorców:
zys, jaki przeżywamy, ogólny nie ... Dziękując wszystkim serdecznie
dostatek, brak podstawowych nawet chciałbym także przekazać im naj
towarów, czy to wszystko nie wyz lepsze świąteczne życzenia. Także i
wala u całkiem przyzwoitych lu takie, aby doczekali tej chwili, kie
dzi, zdeterminowanych sytuacją, zu dy my, Polska, pomagać będziemy
pełnie dla nich samych nieoczeki krajom w potrzebie. Tak jak oni
wanych,
nieobliczalnych reakcji? nam teraz pomagają, tak my bę
Prawda, że tracimy gdzieś poczucie dziemy czuć się w obowiązku odda
godności walcząc o paczki, ale cza nia kiedyś tej pomocy narodom bar
sem potrzebuje ich nawet wytwor dziej potrzebującym.
nie ubrana pani.
A swoim rodakom chciałbym ży
— Dlatego właśnie ponawiamy ape czyć, abyśmy wszyscy zmartwych
le do społeczeństwa, abyśmy w tym wstali. Zmartwychwstali duchowo z
trudnym okresie potrafili trakto narastającej, materialnej zachłan
wać się ze wzajemną serdecznością ności. Abyśmy lepiej dostrzegali po
i miłością, aby nauczyć się DZIELIĆ trzeby bliźniego.
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