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Rocznik XXVII (XLII)

C O W Y N A TO ?

C z y chodzi o tolerancję?
Powszechnie uważa się, że tolerancja jest postawą świadczącą o wysokim
poziomie moralnym człowieka albo o wielkim wyrobieniu i otwartości
społeczeństwa. Szczycimy się tolerancją, jaka panowała w szesnastowiecznej Polsce,, dzięki czemu mogli u nas znaleźć schronienie ludzie gdzie
indziej nie tolerowani, prześladowani i wypędzani. Ludzie nietolerancyjni
wywołują naszą niechęć, natomiast tolerancyjni budzą sympatię.
Tolerancja odegrała w przeszłości ważną rolę i w określonych warunkach
była wielkim krokiem naprzód, witanym z ulgą i radością przez prześla
dowanych. Tak się stało na przykład w roku 1781, kiedy cesarz austriacki,
Józef II, wydał tzw. patent tolerancyjny, w wyniku czego utajeni na zie
miach habsburskich ewangelicy mogli wyjść z ukrycia. Ku niemiłemu
zdziwieniu władz ujawniło się ponad 73 000 osób ewangelickiego wyznania.
Zastanówmy się jednak, czy tolerancja jest pojęciem właściwie określają
cym stosunki między Kościołami i chrześcijanami różnych wyznań, czy
nasze współżycie przepojone duchem ekumenizmu powinno charaktery
zować się tolerancją.
Najpierw przypomnijmy sobie znaczenie tego słowa, które pochodzi od
łacińskiego tolerare, wytrzymywać, znosić coś. Tolerancja oznacza więc
cierpliwe znoszenie poglądów, wierzeń, praktyk różnych od obowiązują
cych w określonym środowisku.
Cierpliwe znoszenie i wstrzymywanie się od prześladowania nie musi
jednak być równoznaczne z pozbyciem się wrogich uczuć. Motywacja
tolerancji bywa zaś różna. Może wynikać z przekonania, że zwalczana grupa
przestaje być już groźna, więc nie trzeba wobec niej stosować środków
najostrzejszych, można sobie pozwolić na jej tolerowanie, czyli cierpliwe
znoszenie, często równoznaczne z lekceważeniem. Innym źródłem tolerancji
bywa obojętność. Znosimy cierpliwie czyjeś postępowanie, poglądy, prak
tyki dlatego, że nic nas to nie obchodzi. Żyjemy jak gdyby obok i nie
dostrzegamy, co się dokoła dzieje. Jeszcze innym motywem może być
poczucie bezsilności wobec zwalczanych i konieczność pogodzenia się z ich
istnieniem.
W stosunkach ekumenicznych między Kościołami nie życzylibyśmy sobie
tolerancji zabarwionej ukrytą wrogością, wywołaną bezsilnością wobec zbyt
mocnego „przeciwnika” czy bezradnością wobec prawa, które go chroni
przed przemocą, ani też spowodowanej jego lekceważeniem, jako zbyt
słabego, więc niegroźnego. Również obojętność nie jest postawą, którą
można byłoby przyjąć jako zjawisko pozytywne.
Mimo że chlubimy się dawną polską tolerancją religijną, chcemy ją —
wbrew powszechnej opinii traktującej tolerancję jako postawę godną
pochwały — zakwestionować co najmniej w odniesieniu do ruchu ekume
nicznego. Wyczuwamy w niej bowiem posmak lekceważenia i poczucia
wyższości wobec ludzi innych wyznań. W stosunkach ekumenicznych zaś
musimy sobie okazywać wzajemny szacunek jako dla partnerów.
Co więc proponujemy zamiast tolerancji? Proponujemy w o l n o ś ć . Czło
wiek ma prawo do wierzenia zgodnego ze swym sumieniem, do szerzenia
poglądów, które uznaje za słuszne, do praktykowania kultu, jaki odpowia
da jego duchowej formacji. To prawo nie może być ograniczane ani siłą,
ani środkami administracyjnymi, chyba że wierzenia, poglądy i wynikające
z nich praktyki prowadzą do czyjejś krzywdy, zniewolenia albo wręcz
zbrodni.
Uznanie prawa do wolności jest postawą o wiele bogatszą od tolerancji.
Mieści się w niej szacunek dla człowieka wyznającego inne poglądy i wie
rzenia, co nie musi oznaczać podzielania tych poglądów ani zgadzania się
z nimi. Pozwala na polemikę i przekonywanie partnerów o popełnianych
przez nich błędach, wyklucza natomiast stosowanie jakichkolwiek metod
niegodnych, skierowanych przeciw ludziom, takich jak administracyjne
zakazy, cenzura, dyskryminacja i prześladowanie.
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NUMERZE?

Znów opóźniony (za co bardzo Czy
telników przepraszamy), ale za to
podwójny numer ,,Jednoty” w dużej
części poświęcony jest bratniemu
Kościołowi reformowanemu w Zu
rychu i kantonie zuryskim (s. 6—
21). Znajdują się w nim artykuły
omawiające cele Kościoła, jego stru
kturę i organizację wewnętrzną,
formy pracy parafian świadczonej
na rzecz bliźnich, rolę i miejsce K o 
ścioła w społeczeństwie, związki z
innymi chrześcijanami w kraju i na
świecie, działalność społeczną i w y
dawniczą.
Ilustracją
powszedniej
pracy w typowej parafii jest re
portaż opisujący codzienne zajęcia
wiejskiego pastora. Wszystkie teksty
0 Kościele zuryskim pisane są przez
Szwajcarów a tłumaczone przez
Wandę Mlicką.
Sądzimy, że Czytelników zainteresu
je nowy cykl, który rozpoczynamy
w tym numerze, zatytułowany Za
pisali karty historii. Jego autorem
jest Marek Ruszczyć, ktory prezen
tować będzie sylwetki wybitnych
Polaków, i tych powszechnie zna
nych, i tych mniej lub wcale nie
znanych — wszystkich zaś jako
członków
Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego. Pierwszą prezen
towaną postacią jest generałowa
Katarzyna Sowińska, która czyniła,
jak kazał Pan (s. 22).
Nasz dotychczasowy cykl Dawidowe
korzenie zbliża się już do końca.
Modlitwa yogi (s. 31) jest przed
ostatnią rozmową przeprowadzoną
w jego ramach.
Do końca zbliża się również stu
dium biblijne Obrazy życia, publi
kowane w związku ze Zgromadze
niem SRK w Vancouver. W tym
numerze
zamieszczamy
piąte
1 szóste studium — Skarb życia oraz
Korona życia <s. 28—30).
Ponadto nasze stałe rubryki. A rty 
kuł redakcyjny Co wy na to? roz
waża znaczenie słowa tolerancja
i jego adekwatność do stosunków
ekumenicznych między Kościołami.
Kazanie ks. bp. Zdzisława Trandy
Pełnia mocy w słabości (s. 3), w y
głoszone podczas nabożeństwa radio
wego, a także modlitwa za udręczo
nych (s. 4), nawiązują do słów ap.
Pawła: „albowiem kiedy jestem sła
by, wtedy jestem mocny” . Te same
słowa
odniesione
są do osoby
Maksymiliana Kolbego w krótkiej
recenzji książki biograficznej autor
stwa
Kingi
Strzeleckiej
(Wśród
książek, s. 33).
Numer zamykają wiadomości Prze
glądu ekumenicznego (s. 34) i ru
bryka Z pra^sy, zawierająca frag
menty rozważań Jerzego Grzybow
skiego („Znak” ) na temat prawdy
(s. 36).

NASZA

OKŁADKA:

Słynna katedra zuryska, w któ
rej kazania wygłaszał reforma
tor Ulryk Zwingli (s. 6— 21 —
„Reformowani w Szwajcarii”)

Ks. bp ZDZISŁAW TRANDA

Pełnia mocy w słabości
„Bym się z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił,
wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by
mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie
trzy razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. Lecz powie
dział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem
pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlu
bić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrys
tusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach,
w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa;
albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny,,.
II Kor. 12:7— 10

Znowu spotykamy się dzięki rozległej wspólno
cie i możemy wszyscy uczestniczyć w naszym
nabożeństwie. Ja — w kościele, a Wy, Drodzy
Bracia i Siostry, jedni razem ze mną też w
kościele, inni — przy głośnikach radiowych.
Niektórzy z Was-są radośni, pogodni, szczęśliwi,
zadowoleni z pomyślności i powodzenia w ży
ciu. Inni zaś są smutni, słabi, chorzy, cierpiący,
samotni, opuszczeni, często zrezygnowani, a mo
że i załamani. Do Was, samotnych i cierpią
cych, kieruję przede wszystkim te słowa, które
mają Wam przynieść pociechę. Kieruję je wraz
z serdecznym pozdrowieniem, wyrażając jedno
cześnie radość, że ta nasza wspólnota, dzięki
radiu, jest możliwa.
Przeczytałem Wam słowa apostoła Pawła, któ
re w pierwszej chwili mogą budzić zdziwienie.
Jak to: ,,...kiedy jestem słaby, wtedy jestem
mocny” ? „...pełnia mej mocy okazuje się w sła
bości” ? a nawet: „mam upodobanie w słaboś
ciach, w zniewagach, w prześladowaniach, w
uciskach dla Chrystusa” ? Jak to rozumieć? To
nie jest bynajmniej lubowanie się w przeżywa
nym lub wręcz zadawanym sobie cierpieniu!
Apostoł Paweł, jak wynika nie tylko z przeczy
tanego tekstu, miał niełatwe życie, zwłaszcza
od czasu, gdy się nawrócił i został apostołem
Jezusa Chrystusa. Przeżywał wiele prześlado
wań i przeciwności, był wielokrotnie torturo
wany i w różny sposób upokarzany. Ponadto
doznawał jakiegoś cierpienia, którego bliżej nie
określa, tylko mówi o nim jako o cierniu
w swoim ciele, o posłańcu szatana, który go
policzkował. Była to prawdopodobnie jakaś
dotkliwa choroba. Nie chodzi więc o to, że ap.
Paweł pragnął cierpieć dla samego cierpienia
i w tym znajdował upodobanie, gdyż takiej in
terpretacji przeczą cytowane przed chwilą ne
gatywne określenia dolegliwości, na którą cier
piał, jak i jego modlitwy o to, aby owa dolegli
wość ustąpiła. Chodzi natomiast o to, że w cier
pieniach, i tych zadawanych mu przez ludzi —
jego przeciwników i wrogów, a więc w prześla
dowaniach, uciskach, torturach i upokorzeniach,

i tych wywołanych chorobą, zmęczeniem, w y
padkami losowymi — odkrywał ciągle na nowo,
że — jak to napisał w Liście do Filipian —
wszystko może w Tym, który go wzmacnia,
w Chrystusie (Flp. 4:13). Odkrywał, że właśnie
wtedy, gdy wyczerpały się jego własne siły,
jego hart, odwaga, kiedy nie mógł już liczyć
na siebie, swoje doświadczenie, mądrość, nagle
pojawiała się w nim moc, która pozwalała mu
dalej działać ze zdwojoną energią, odważnie,
wytrwale. W sytuacjach, w których wielu by
się załamało i wycofało z trudnej służby, a wie
lu innych ugięłoby się pod ciężarem trudu
i cierpienia, ap. Paweł nieustannie przekonywał
się, że objawiona mu i darowana przez Boga
pełnia Jego mocy, objawiająca się w słabości,
jest wspaniałą, cudowną rzeczywistością. Dzięki
temu nie załamywał się ani nie uginał pod cię
żarami życia, przeciwnie — mógł z mocą sta
wiać czoła przeciwnościom i cieszyć się darowa
nym mu zwycięstwem. Świadom tego pisze w
II Liście do Koryntian: ,3ogu niech będą dzię
ki, który nam zawsze daje zwycięstwo w
Chrystusie!” (II Kor. 2:14). Dlatego mógł złożyć
owo paradoksalne wyznanie: „kiedy jestem sła
by, wtedy jestem mocny” . Kiedy moje ludzkie
siły są słabe, Bóg mnie posila swoją mocą.
A mógł mówić o upodobaniu w słabościach,
w prześladowaniach, w uciskach, ponieważ był
świadom, że znosi je dla dobrej sprawy, dla
sprawy Ewangelii, i że właśnie wtedy sam
Chrystus udziela mu mocy. „Dosyć masz, gdy
masz łaskę moją” — najważniejsze, że możesz
przeżywać i rozpoznawać dowody łaski Bożej.
Ap. Paweł składa w tych słowach osobiste w y
znanie o tym, czego Bóg dokonywał w jego ży
ciu. Nie dlatego jednak tak pisał, żeby szczy
cić się swoją wiarą, ufnością, doświadczeniem
łask Bożych, lecz aby to samo, co on przeży
wał, stało się udziałem również innych ludzi.
A my dzisiaj czytamy jego wyznania nie dlate
go, żeby jedynie podziwiać, w jaki sposób on
odnajdował źródło mocy, ale żeby nauczyć się,
gdzie mamy my sami szukać oparcia i sił w na3

szych słabościach, cierpieniach, komplikacjach
życiowych, trudach i przeciwnościach.
I wśród Was, którzy znajdujecie się tutaj w
kościele, i wśród Was, którzy słuchacie teraz
radia, jest wielu z różnych powodów cierniących. Choroby, czasem nieuleczalne, bolesne,
przykuwające do łóżka lub wózka inwalidzkie
go, niepokojąca, nieraz wręcz przerażająca
perspektywa operacji, samotność i opuszczenie,
komplikacje życiowe, konflikty w rodzinie, w
pracy, poczucie krzywdy doznanej od ludzi —
ileż najróżniejszych powodów cierpienia, rezyg
nacji, załamania. Myśl<^ teraz o bardzo konkret
nych osobach. Myślę:
— o Tobie, który wikłasz życie swoje i swoich
najbliższych przez nałóg pijaństwa,
— o Tobie, która mówisz, że z różnych powo
dów straciłaś chęć do życia,

U

— o Tobie, który skomplikowałeś sobie życie
różnymi nierozważnymi krokami, a teraz nie
umiesz znaleźć rozwiązania i nie wiesz, co z so
bą począć,
— myślę o Tobie, która dźwigasz ciężar samot
nej starości, gasnący wzrok napełnia Cię lę
kiem, a w dodatku boleśnie wspominasz tra
giczną śmierć jedynego syna,
— o Tobie, która od lat ciężko chorujesz, dłu
gimi okresami jesteś przykuta do swego łóżka;
nabierasz nadziei, gdy pojawiają się znamiona
poprawy i znowu pogrążasz się w zwątpieniu,
gdy czujesz się gorzej,
— o Tobie, która masz jedyną córkę daleko
poza krajem, tęsknisz do niej i oczekujesz z nie
cierpliwością na możliwość spotkania z nią,

d r ę c z o n y c h
Panie Jezu Chryste,
Ty przyszedłeś na świat jako światłość,
aby nie pozostał w ciemności nikt,
kto wierzy w Ciebie.
To Ty zapewniasz,
że jesteś z nami po wszystkie dni,
dlatego prosimy Cię dzisiaj
szczególnie za tymi, którzy cierpią
z powodu zagubienia, zrezygnowania,
choroby, lęku przed śmiercią,
za udręczonymi ciężarami życia,
starością, samotnością, ciężkimi przeżyciami.
Panie Jezu,
dodawaj im wiary i ufności,
mocy i wytrwałości,
Twego światła w mrokach życia.
Zmiłuj się nad nimi.
Ty wiesz, jakiego spustoszenia dokonuje grzech.
Jezu,
pomóż tym, którzy toną w grzechu,
aby ujrzeli w Tobie Tego,
który ratuje i wyzwala,
który ma moc,
aby zbawić i odrodzić.
Prosimy Cię
o braterstwo Kościołów,
0 miłość wzajemną
mimo dzielących nas różnic.
Prosimy Cię
za naszą Ojczyzną,
za całym narodem,
wyzwól nas
z wszelkich niebezpieczeństw i zagrożeń
1 zaprowadź na drogi
prawości, uczciwości i sprawiedliwości.
Prosimy Cię, Jezu,
spraw, aby nasz naród
był wierny Tobie
zawsze i wszędzie.
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— myślę także o Tobie, który — skrzywdzony
przez ludzi — od miesięcy leżysz ze złamanym
kręgosłupem w szpitalu.
Do Was wszystkich odnoszą się te pocieszające
słowa ap. Pawła: „Wszystko mogę w Tym, któ
ry mnie wzmacnia, w Chrystusie” . Doświadczał
tego nie tylko ap. Paweł. Jego historia powta
rza się i dziś. Dlatego myślę teraz również
0 konkretnych osobach, które doznawały i do
znają ożywiającej, mobilizującej, dźwigającej
mocy Bożej.
— Myślę o Tobie, która mimo nieuleczalnej,
ciężkiej choroby znajdujesz wytrwałość w
cierpieniu i nie tylko sama masz głęboki pokój
wewnętrzny i pociechę, ale tych, którzy Twój
dom odwiedzają, pocieszasz i umacniasz tą po
ciechą, której Ty doznałaś,
— o Tobie, która leżysz od lat sparaliżowana
1 zadziwiasz swoim spokojem i cierpliwością,
— o Tobie, który zostałeś wyzwolony z nałogu
pijaństwa i związanej z tym strasznej osobistej
i rodzinnej tragedii,
— myślę o matce mego przyjaciela, która stra
ciła wszystkich swoich najbliższych, łącznie
z ukochanymi synami, podczas okupacji i w
powstaniu warszawskim, a mimo wszystko od
nalazła spokój i równowagę,
— myślę o tym z moich parafian, który przed
laty odszedł przedwcześnie z tego świata, ale
odszedł pełen spokoju i pewności, że nie jest
sam i że idz.ie do swego Pana,
— myślę także o 14-letnim chłopcu, który jako
jedyne dziecko po ciężkiej operacji serca, umierając pocieszał swoich zrozpaczonych rodziców,
— myślę wreszcie o Tobie, który od urodzenia
jesteś dotknięty straszliwym upośledzeniem fi
zycznym, który opowiadałeś mi o tragicznej
sytuacji ludzi niepełnosprawnych, a przy tym
powiedziałeś: „A ja mimo to jestem zadowo
lony, bo wiem, że nie jestem sam” — nie mia
łeś przy tym na myśli ludzi, którzy Ciebie ota
czają, ale Pana Jezusa, którego obecności jesteś
pewien.

Można by długo mówić o ludziach, którzy zna
leźli pociechę i siły w swoich tragediach, cier
pieniach lub którzy zostali wyzwoleni z mocy
zła i grzechu. Zarówno słowa Pisma św. i do
świadczenia ludzi żyjących w czasach Chrys
tusa i apostołów, jak też liczne^ przykłady
współczesne mówią dobitnie, że trwanie w re
zygnacji i poczuciu beznadziejności nie musi
i nie powino być stanem ostatecznym trudnych,
nieraz bardzo trudnych sytuacji ludzkich. Prze
ciwnie, te słowa i te doświadczenia są zachętą,
a nawet wezwaniem do szukania lepszych,
wspanialszych rozwiązań.
Obecny okres roku kościelnego przypomina
0 tym, że nie jesteś sam. Niedawne święto
Zmartwychwstania Pańskiego, święto Wniebo
wstąpienia sprzed kilku dni i Zesłanie Ducha
Świętego, które niedługo będziemy obchodzić,
przynoszą nam zwiastowanie o żywym, zmart
wychwstałym, działającym Jezusie Chrystusie.
To do nas Chrystus mówi: „Dana mi jest
wszelka moc .na niebie i na ziemi... ja jestem
z wami po wszystkie dni aż do skończenia
świata” , to nas także dotyczy obietnica Chrys
tusa: „...otrzymacie moc Ducha św. ...i będziecie
moimi świadkami... aż po krańce ziemi” . To nie
są tylko obietnice. To jest zaproszenie, że mo
żesz liczyć na Jezusa, który chce i może stać się
Panem Twojego życia, tzn. ogarnie Cię swoim
wpływem i da Tobie, właśnie Tobie, tę moc,
której potrzebujesz, rozwiązanie Twoich utra
pień i niepokojów, rozstrzygnięcie największe
go Twojego problemu, jakim jest Twój grzech,
1 to wszystko, co z grzechem i jego skutkami
się wiąże. Możesz i Ty doświadczyć tego, co
słyszałeś w przeczytanym na początku psalmie:
„Pan światłością moją i zbawieniem moim: ko
góż bać się będę? Pan ochroną życia mego, ko
góż mam się lękać?” Tę równowagę i ten spo
kój chce i mpże Ci dać nie kto inny, lecz właś
nie Jezus Chrystus. I Ty — przez Chrystusa
i dzięki Chrystusowi — możesz przeżyć to pa
radoksalne doświadczenie, a potem pełen mocy
wyznawać: kiedy jestem słaby, wtedy jestem
mocny; a także: moc Boża okazuje się w sła
bości, również w mojej słabości. Amen.
Kazanie wygłoszone podczas
przez PR 15 maja br.

nabożeństwa

nadanego

Uprzejmie przypominamy, że najbliższa transmisja radiowa
nabożeństwa ewangelicko - reformowanego nastqpi w nie
dzielę 7 sierpnia o godzinie 18 na falach średnich Polskiego
Radia (program II)
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Ks. ERNST M EILI
PREZES R A D Y K O ŚCIO ŁA

Drogi i cele Kościoła
W ostatnich miesiącach ubiegłego roku wielo
krotnie wymieniano i dyskutowano publicznie
uchwały i działalność władz Kościoła krajo
wego.
Uroczystości 450-lecia śmierci Ulryka Zwingliego skłoniły nas do zastanowienia się nad
przeszłością i teraźniejszością naszego Kościo
ła, przy czym na nowo uświadomiliśmy sobie
obowiązki wypływające z naszego reformować
nego dziedzictwa.
Decyzja Synodu, aby nadal przyczyniać się do
utrzymywania samorządnego Centrum Mło
dzieży w Zurychu (AJZ) i przeznaczyć na to
przez dwa następne lata 600 000 franków, w y
wołała rosnącą falę krytyki. Pewna liczba
członków odwróciła się z tego powodu od na
szego Kościoła.-Niestety, często nie bierze się
pod uwagę, że utrzymywanie AJZ — w czym
oprócz Reformowanego Kościoła krajowego
udział bierze również Kościół Rzymskokatolicki
i Pro Juventute — ma na celu przyczynienie
się do rozwiązania tego ciążącego wszystkim
problemu. Nie chodzi tu ani o aprobatę niegod
nych czynów, ani o solidaryzowanie się z ludź
mi łamiącymi prawo, ale o pełnienie służby
w trudnej sytuacji.
Z wielkim zaangażowaniem dyskutowano za
równo na synodzie, jak i na forum publicznym
nad uchwałą Światowej Rady Kościołów w Ge
newie o zerwaniu stosunków z dwoma bankami
szwajcarskimi; dała się przy tym wyraźnie zau
ważyć polaryzacja poglądów.
Te trzy wymienione wyżej wydarzenia nie po
winny jednak przysłaniać całej reszty — pracy
wszystkich służb kościelnych i współpracowni
ków w zborach, jak również ochotniczej pomo
cy udzielanej przez wielu chrześcijan.
Prawo kościelne ujmuje to zwięźle i trafnie:
,»Kościół krajowy opiera się na zborach” .
Typowe dla Kościołów Reformacji i ważne za
równo wczoraj, jak i dziś jest ż y c i e w z b o 
r a c h i ż y c i e z b o r ó w . I jak Kościół kra
jowy — jako całość — opiera się na zborach,
tak życie w zborach powstaje dzięki różnorod
nym formom pracy odpowiedzialnych współ
pracowników i członków zboru. Należą do nich
również ci wszyscy, którzy świadczą dobro
i modlą się za zbór, za bliźnich i za uciśnionych
ńa całym świecie.
JEDNOŚĆ

W

RÓŻNORODNOŚCI

Nasz Kościół krajowy jest Kościołem narpdowym, wciąż jeszcze — i miejmy nadzieję, że
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jeszcze długo — opierającym się na narodzie
i dla narodu otwartym. Podstawą ustroju koś
cielnego, samą istotą ustroju Kościoła krajowe
go, jest niewzruszona zasada, że służba Kościoła
jako całości pełniona jest przez zbory i ich po
szczególnych członków. Służba ta, to zwiasto
wanie Słowa Bożego w kazaniach, udzielanie
chrztu i Wieczerzy Pańskiej, nauczanie, dusz
pasterstwo i uczynki miłości.
Kościół nasz tak właśnie rozumie swoje zada
nie: zwiastowanie Słowa Bożego również w
służbie duszpasterskiej i uczynkach miłości.
Tym samym c a ł e ż y c i e Kościoła, zborów i
poszczególnych członków Kościoła rozumiane
jest jako służba Bogu, jako ukazywanie Jego
woli, która jest wolą bezgranicznej miłości.
Kto świadczy dobro, pomaga bliźnim, zajmuje
się cierpiącymi, spostrzega i łagodzi nieszczęś
cia — ten zwiastuje Słowo Boże, ten żyje i po
stępuje jak człowiek, który zrozumiał, czego
chciał i czego dzisiaj chce Jezus; jednym sło
wem, człowiek ten idzie drogą naśladowania
Jezusa.
Niewątpliwie w naszym narodowym Kościele
istnieją i współistnieją najróżnorodniejsze po
glądy, sądy i przekonania, również w dziedzi
nie reformowanego rozumienia wiary. Ta róż
norodność jest nam potrzebna, wymaga od nas
tolerancji i stawia przed nami pytanie, czy
jesteśmy gotowi zrozumieć, uznać i kochać in
nego człowieka w jego odmienności.
Kościół nasz na wszystkich płaszczyznach żyje
z miłości Chrystusa, z tej miłości, która jest
otwarta, oddaje siebie całą i przez to właśnie
wzrasta. Oddając wszystko — wszystko się za
chowuje.
Nie mógłbym być prezesem Rady Kościoła nie
mając nadziei, że wszyscy członkowie zboru,
a zwłaszcza ci odpowiedzialni, którzy pełnią
służbę, piastują urzędy i sprawują władzę, że
wszyscy oni nie kroczą wspólną drogą i nie
utwierdzają się wciąż na nowo w dążeniu do
wspólnego celu. Nadzieja moja wypływa z prze
konania, że i w naszych czasach ,,Pan ochrania,
swój Kościół” , jak powiedział pełen ufności
Zwingli. Boli mnie jednak, gdy współwyznaw
cy odwracają się od Kościoła i przestają tym
samym brać udział w urzeczywistnianiu wspól
nego zadania.
Jedność w różnorodności — tak pragnąłbym
określić przyszłą drogę naszego Kościoła. Róż
nice poglądów są znaczne i dlatego należy pod
kreślić to, co jest wspólne, nie opowiadając
się jednak za monopolem na sposób myślenia.
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W Kościele krajowym musi zawsze być miej
sce na rozmowy przyczyniające się do wzajem
nego zrozumienia i pokoju. Należy przeciwdzia
łać w naszym Kościele tendencjom do usuwa
nia niewygodnych poglądów. Przeważająca
liczba ludzi należących do naszego Kościoła
zgodzi się' z tymi wytycznymi.
PRZYSZŁE

ZADANIA

10 listopada 1983 protestantyzm będzie obcho
dził 500-lecie urodzin Marcina Lutra. Wkrótce
potem, w dzień Nowego, 1984, Roku reformo
wani będą świętowali 500-lecie urodzin Ulryka
Zwingliego. W tym okresie nasz Kościół krajo
wy powinien zostać zainspirowany przez sze
roko zakrojone i, miejmy nadzieję, pogłębione
dysputy. W okręgach, regionach i zborach po
winniśmy dążyć do zrozumienia, co to znaczy

być chrześcijaninem i czym jest Kościół. Wia
ra nasza powinna być fundamentem, na którym
będziemy się opierali rozpoczynając obecne
i przyszłe zadania z tą otwartością, która moż
liwa jest dzięki zakorzenieniu w tradycji. Do
zadań tych należy bezsprzecznie utrzymywanie
stosunków z innymi Kościołami i społecznościa
mi, podtrzymywanie dobrych, na szczęście, sto
sunków z naszym państwem, szerszy dialog ze
znaczącymi prądami w społeczeństwie i pomoc
ludziom, gdziekolwiek by jej od nas potrzebo
wali.
Kościół żyje zasilany Bożą mocą. Wszelako
prawdą jest też stwierdzenie, że Kościół tylko
wtedy może skutecznie pełnić swoją służbę, je
żeli gotowi są ją pełnić jego członkowie. My
jesteśmy Kościołem, a Kościół składa się
z obietnicy Bożej i naszego ułomnego człowie
czeństwa.

BERNARD RAHN
PREZES SY N O D U

Synod wczoraj i dziś
Jezus wezwał swoich uczniów,
aby czynili uczniami wszy
stkich ludzi. Tym, który podjął
to zadanie, był przede wszy
stkim Paweł; w trakcie swo
je j działalności założył zbory
chrześcijańskie w całej wschod
niej części Imperium Rzymskie
go. Początkowo zbory te intere
sowały się głównie życiem wła
snej społeczności, jednak już
niebawem wystąpiły różnice
zdań między nimi, np. między
zwolennikami apostoła Piotra, a
zwolennikami Pawła. Sprawy
te musiały być wyjaśnione na
wspólnych spotkaniach, które
już w drugim stuleciu nosiły
nazwę synodów albo soborów.
Tak więc synody, tzn. zgroma
dzenia przedstawicieli zborów
z mniejszego lub większego ob
szaru, zbierające się, aby omó
wić sprawy obchodzące wszy
stkich
znane były już w cza
sach pierwotnego chrześcijań
stwa. Tradycji tej przestrzega
no mniej lub bardziej skrupu
latnie przez całe średniowie
cze. Czwarty Sobór Laterański
(1215) zobowiązywał nawet bi
skupów do zwoływania raz do
Toku synodu diecezjalnego. Wy
raźna wola reform w Kościele
późnego średniowiecza prowa

dziła więc nie tylko do już zna
nych, a w końcu nie wieńczo
nych sukcesami soborów refor
mujących, ale również do sy
nodów lokalnych, na których
ostatecznie miano rozstrzygać
nasuwające się problemy.
Tradycja ta podjęta została w
Zurychu przez Zwingliego: 21
kwietnia 1528 na ratuszu ze
brał się pierwszy synod Refor
mowanego Kościoła Zuryskiego. Burmistrz i rajcowie wez
wali wszystkich pastorów oraz
doświadczonych mężów — po
jednym lub dwóch z każdego
zboru: „Bogu na chwałę, ku ochronię i stosowaniu Jego wie
cznego Słowa, aby było ono u
nas wszędzie jednomyślnie gło
szone i słuchane oraz aby u
zwiastujących ono Słowo wszel
kie zgorszenie, jeśli by jakie
było, usunięte teraz i na przy
szłość zostało” .
To wstępne sformułowanie poz
wala jasno poznać zamiary
Zwingliego. Widział on w sy
nodzie (podobnie jak później
Bullinger) środek albo organ
służący przeprowadzeniu Refor
macji oraz odparciu radykal
nych tendencji nowochrzczeńców. Bardzo prędko synod stał
się również pewnego rodzaju

forum, na którym duchowni
składali
sprawozdania,
przy
czym w czasach ortodoksji
główną uwagę zwracano wła
śnie na prawowierność i cnotli
wy styl życia duchownych.
Wysuwano ostre zarzuty, je
śli pastor zaniechał dalszego
kształcenia się albo zbytnio fol
gował sobie w jedzeniu, piciu i
rozrywkach. Ba, w 1552 roku
pewien pastor w W interthur
musiał w czasie tej tak zwanej
kontroli znieść poważną naga
nę, ponieważ „żona jego wyle
guje się w łóżku do siódmej, a
nawet ósmej godziny” .
Znaczący wkład do reform
wniósł synod z 1528, który —
jak uprzednio Druga Dysputa
Zuryska w 1523 — był syno
dem mieszanym, składającym
się z duchownych i świeckich.
Po śmierci Zwingliego, już w
1532 świeccy nie są więcej wy
mieniani. Było to ustępstwo na
rzecz księży, którzy mogli od
tąd zbierać się wyłącznie we
własnym gronie.
Synod był więc wewnątrzkościelną sprawą pastorów; jed
nakże rząd Federacji reprezen
towany był na nim przez ośmiu
asesorów synodalnych. Legisla
cyjna władza kościelna, tzn.
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podejmowanie decyzji w spra
wie
przepisów
dotyczących
księży, wyznania, śpiewników,
a nawet zagadnień wiary —
należała jednak do Rady Dwu
stu, a tu czasach późniejszych
do W ielkiej Rady. Dopiero pra
wo kościelne z 1831 przywróci
ło synodowi w szerokim zakre
sie kościelne uprawnienia de
cyzyjne. Synod pozostał jednak
nadal synodem duchownych,
podczas gdy Wielka Rada —
oczywiście wtedy jeszcze w
pełni jednolita wyznaniowo —
uważała siebie za przedstawi
ciela wiernych wobec synodu
i dlatego zastrzegła sobie for
malne kompetencje ustanawia
nia praw kościelnych. Wresz
cie w 1895, po dziewięciokrotnych daremnych próbach, utworzono do dziś istniejącą for
mę synodu mieszanego; jest to
analogiczna do Rady Kantonalnej kościelna
reprezentacja
wiernych, złożona z pastorów
i świeckich. Zwierzchnik (antistes), późniejszy prezes Rady
Kościelnej, został również za
stąpiony własnym prezesem
synodu, którym dziś, zgodnie z
tradycją, powinien być czło
wiek świecki. Tym samym za
sada rozdziału władzy została
wprowadzona również w Refor
mowanym Kościele Zuryskim.
W ostatnich dziesięcioleciach
zakres kompetencji synodu, a
tym samym jego odpowiedzial
nośći, stale się rozszerzał, prze
de wszystkim na mocy prze
prowadzonej w 1963 rewizji
prawa kościelnego oraz istnie
jącej obecnie tendencji decen
tralizacji. Synod liczy dziś 180
członków i wybierany jest co
cztery lata w 25 okręgach wy
borczych na zasadzie systemu
majoryzacyjnego. Liczba dele
gatów z każdego okręgu wy
borczego zależy od liczby jego
mieszkańców. Pastorów wolno
wybierać do synodu, jednakże
w żadnym okręgu wyborczym
nie mogą oni stanowić więk
szości; obecnie jest 44 teolo
gów synodalnych.
Synod zbiera się co najmniej
dwa razy do roku, jednakże z
reguły są to cztery zebrania
do sześciu; zgodnie z tradycją,
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zebrania odbywają się w zury
skim ratuszu. Przed synodem
stoją zadania przekraczające
ramy poszczególnych zborów.
Wybiera on Radę Kościoła i
oddaje do je j dyspozycji po
trzebne środki finansowe z ka
sy centralnej, zasilanej skład
kami poszczególnych zborów.
Omawianie sprawozdań rocz
nych Rady pozwala na regular
ną kontrolę życia kościelnego,
wyławianie
jego
braków i
wprowadzanie ulepszeń. Stosu
jąc system postulatów i wnio
sków synod może zlecać Radzie
Kościoła różne zadania, a przez
interpelacje i pytania może żą
dać od niej informacji na te
mat aktualnych
problemów
oraz wydawanych przez nią za
rządzeń.

poglądami. Dążymy natomiast
do tego, aby w żadnym wy
padku nie była to jedynie wy
miana ciosów, ale poważna,
prawdziwa rozmowa prowadzą
ca do podjęcia odpowiedzialnej
decyzji, którą mniejszość mo
głaby przyjąć na zasadzie de
mokracji. Członkowie synodu
ponoszą odpowiedzialność za
podjęte decyzje i mają obowią
zek przedstawić je i wyjaśnić
swoim
wyborcom.
Krytyka
uchwał synodu zawsze przy
czynia się do ożywienia życia
zborów i powinna wyostrzać
nasze wyczucie spraw. Nato
miast występowanie z Kościo
ła pod wpływem irytacji pro
wadzi do zubożenia odchodzą
cego i odbiera mu jego demo
kratyczne prawo głosu.

Metody pracy synodu są prak
tycznie identyczne z metodami
pracy Rady Kantonalnej. Po
nieważ jednak trzy ugrupowa
nia (Związek Synodalny, Ugru
powanie Liberalne i Ugrupo
wanie
Religi jno-Społeczne)
spełniają w synodzie mniejszą
rolę niż partie w parlamentach
państwowych, przeto w czasie
obrad częściej dochodzi do
zmiany poglądów poszczegól
nych członków. Z reguły każ
dy stara się jeszcze w tej de
cydującej fazie obrad uwzględ
nić argumenty innych. Nieste
ty, dzisiejsza tendencja do po
laryzacji odmiennych poglą
dów nie ominęła również na
szego Kościoła krajowego, a
tym samym synodu. Wystarczy
tu wspomnieć o stosunku K o
ścioła do polityki, o dyskusjach
na temat udziału Kościoła w
utrzymywaniu
samorządnego
Centrum Młodzieży ( A J Z ), o
zagadnieniach dotyczących kie
runku, w jakim zmierza Stu
dyjne Centrum Boldern
czy
Światowa
Rada
Kościołów.
Przy czym fakt, że istnieją
przeciwieństwa jako takie, nie
jest godny pożałowania, te bo
wiem z natury rzeczy są nie
uniknione, a ponieważ w K o
ściele Reformowanym nie ist
nieje urząd zobowiązujący do
posłuchu, więc synod jest m.in.
miejscem, gdzie należy dysku
tować nad przeciwstawnymi

Dla Zwingliego Kościół Refor
mowany to taki Kościół, który
musi się wciąż na nowo refor
mować. Instrumentem tej sta
łej odnowy może i powinien
być synod. Nie wolno mu nig
dy ograniczaćf swojej działalno
ści do zarządzania Kościołem
krajowym i do wybierania Ra
dy Kościoła. Powinien raczej '
— jak sformułował to Zwingli
— pomagać ludziom „radośnie
i owocnie w s p ó ł ż y ć Z a k r e s '
działalności
naszego synodu
obejmuje oczywiście
przede
wszystkim Kanton
Zuryski.
Jednakże poprzez Związek Ewangelickich Kościołów Szwaj
carskich i Światową Radę K o
ściołów — Zuryski Kościół
związany jest z wszystkimi K o
ściołami na świecie, wolno mu
dzielić ich radości i powinien
brać udział w ich kłopotach.
Synod powinien więc spełniać
również pewne zadania zwią
zane z „polityką zagraniczną”
i podtrzymywać stosunki z
bratnimi Kościołami. I tak np.
udało się nam zatrudniać przez
kilka lat w naszym kantonie
kameruńskiego pastora, Aarona
Su, którego w najbliższym cza
sie zastąpi pastor indonezyjski,
a w lecie ubiegłego roku mie
liśmy wizytę moderatora... K o
ścioła, w Kamerunie.
Od pewnego czasu przyczynia
nam zmartwień nasz stosunek
do Światowej Rady Kościołów.
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W gruncie rzeczy nie ma w
tym nic dziwnego, jeżeli zwa
żyć, z jak niesłychanie różno
rodnych (pod wzglądem kultu
rowym, społecznym i politycz
nym) środowisk wywodzą się
je j Kościoły członkowskie ze
Wschodu i Zachodu, Północy
i Południa, w ogólnej liczbie
280. Zadanie Kościoła Zu ryskiego polega na tym, aby w
krytycznej solidarności zacho
wać z naszymi braćmi i siostra
mi aktywne
więzi. Musimy

przy tym przyjąć do wiadomo
ści, że jesteśmy tylko jednym
spośród prawie 300 Kościołów,
wobec czego często pozostaje
my z poglądami naszymi w
gronie mniejszości. Z drugiej
strony chcemy wytrwale i uporczywie dążyć do tego, aby
krytyczne głosy tej mniejszo
ści były również słyszane i
uwzględniane.
Chrystus obiecał, że będzie obecny wszędzie tam, gdzie

dwóch albo trzech zbierze się
w Jego imieniu. Przyrzeczenie
to dotyczy naszych zborów, K o
ścioła kantonalnego i jego Sy
nodu, ale łączy nas również z
wszystkimi
zborami
chrze
ścijańskimi na całym świecie.
Obejmując swój urząd, człon
kowie synodu ślubują „służyć
Kościołowi krajowemu w peł
nieniu jego zadań i w ten spo
sób w miarę sił swoich przy
kładać się z pomocą Bożą do
sprawy Jezusa Chrystusa” .

Zadania i organizacja Rady Kościoła
SŁUŻBA D LA ZBORÓW

Zgodnie z ustrojem Ewangelic
ko-Reformowanego
Kościoła
krajowego w kantonie zuryskim, Rada Kościoła reprezen
tuje go na zewnątrz, wykonuje
uchwały Synodu i sprawuje
nadzór nad życiem kościelnym
okręgów i zborów. Rada Koś
cioła jest więc organem wyko
nawczym. Jednakże na pierw
szym planie jej działalności
stoi nie zarządzanie i admini
strowanie, ale służba zborom,
ich członkom i tym, którzy zbo
rom służą.
W drugim artykule prawa koś
cielnego czytamy, że Kościół
potrzebuje porządku odpowia
dającego jego misji. Ma on sta
nowić ramy i narzędzie działa
nia. Podstawą Kościoła zuryskiego jest Ewangelia i obowiąz
kiem jego — zgodnie z ustro
jem — jest kontynuowanie Re
formacji zapoczątkowanej przez
Ulryka Zwingliego i urzeczy
wistnianej poprzez uchwały Ra
dy Kościoła. Zgodnie ze swoją
misją Kościół krajowy uważa
siebie za Kościół narodowy, a
na mocy historii i konstytucji
stosunek jego do państwa-kantonu Zurych jest szczególnego
rodzaju. Kościół zuryski opiera
się na zborach, z których każ
dy wypełnia zadania Kościoła
w swojej miejscowości.

Aby spełniać swoje posłannic
two, Kościół musi mieć rów
nież świeckie struktury. Nie
może także obyć się bez pie
niędzy pochodzących z podat
ków oraz częściowo z kasy pań
stwowej. Konieczna jest rów
nież administracja. (Przypom
nijmy, że na początku Bożona
rodzeniowej Ewangelii mówi się
o bardzo prozaicznej sprawie —
0 spisie ludności.)
Cała administracja kościelna li
czy trzy tuziny osób zatrudnio
nych w pełnym wymiarze czasu
1 około dwa tuziny pracowni
ków na pół etatu. Po otwarciu
Domu Medytacji w Kappel licz
ba pełnych etatów została po
większona o dalszych 15 miejsc.
Nie wliczamy tu sześciu zatrud
nionych na pół etatu radców.
W chwili wejścia w życie pra
wa kościelnego z 1963 cała służ
ba kościelna składała się jedy
nie z kancelarii Rady Kościoła
i trzech służb specjalnych, któ
re obejmowały wtedy: Instytut
Muzyki Kościelnej, duszpaster
stwo dla głuchych i duszpaster
stwo dla włoskich ,,gastarbeite
rów” . Po uchwaleniu nowego
prawa kościelnego, dzięki któ
remu Kościół krajowy został uznany publiczno-prawnie, na
stąpił szybki rozwój działalno
ści, w związku z czym pojawiły
się nowe potrzeby. Doprowa

dziło to do utworzenia całego
szeregu służb specjalnych.
Kościół zuryski nie chce jednak
dopuścić do nadmiernego roz
budowania centralnych orga
nów, chociaż wynikające coraz
to nowe problemy domagają się
tworzenia coraz to nowych
służb. „Centralizacja jest nam
obca — oznajmił sekretarz Ra
dy Kościoła, Johannes Westermann. — Głównym zadaniem
Rady Kościoła jest udzielanie
pomocy służbom zborowym i
przygotowywanie
do
pracy
'duszpasterskiej“ . Rada Kościoła
zbiera się na całodzienne posie
dzenia co 14 dni; przed reorga
nizacją zbierała się na całotygo
dniowe obrady.
„Rada Kościoła dąży do ścisłej
współpracy ze zborami” — po
wiedział dalej sekretarz Rady
Kościoła. Zarówno jemu, jak i
prezesowi Rady zależy na nasi
leniu kontaktów ze zborami:
„Górze administracji musi być
wiadome, jakie problemy mają
poszczególne zbory” . Ważną
dziedziną pracy zborowej są
konferencje rad parafialnych
(odpowiednik polskich kolegiów
kościelnych — przyp. red.); w
roku bieżącym przewidzianych
jest ich pięć, a poświęcone będą
tematowi „Życie kościelne a
życie publiczne” . Dalsze możli
wości zacieśnienia kontaktów ze
9
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zborami dają konferencje z
dziekanami i spotkania z w y
branymi na wiosnę prezesami
rad parafialnych.
Kościół zuryski, jako cząstka
obejmującego cały świat Koś
cioła, nie prowadzi życia zamk
niętego w obrębie własnej spo
łeczności. Wobec tego Rada
Kościoła utrzymuje również ożywione stosunki zewnętrzne.
Kościół zuryski reprezentowany
jest przez 8 delegatów w
Związku Ewangelickich Kościo
łów Szwajcarskich, który przy
czynia się do umacniania jedno
ści i sił szwajcarskiego protes
tantyzmu.
Ponadto
krajowy
Kościół zuryski jest członkiem
Światowej Rady Kościołów (co
w ostatnich czasach nastręcza
pewne problemy) oraz utrzy
muje ścisłe stosunki z kościel
nymi akcjami pomocy, żeby
wymienić tu tylko HEKS i
,,Brot für Brüder” (Chleb dla
Braci).
Ponadto Kościół krajowy jest
członkiem
tzw.
Konferencji
Kościołów Szwajcarii Niemiec
kojęzycznej, która zajmuje się
przede wszystkim zagadnienia
mi Kościołów z niemieckiego
obszaru językowego. W zakres
jej
zainteresowań
wchodzi
współudział w finansowaniu
akcji kościelnych, publicystyka
kościelna oraz kształcenie i do
kształcanie pastorów. Wymie
nić tu również należy liczne
bezpośrednie kontakty z po
szczególnymi Kościołami kantonalnymi, co prowadzi do częstej
i owocnej wymiany poglądów.
Bardzo ścisłe stosunki utrzymy
wane są z Wydziałem Teologii
Uniwersytetu Zuryskiego. Co
najmniej raz do roku urządzane
są spotkania poświęcone zagad
nieniom młodej kadry i kształ10

cemu pastorów oraz innym za
wodowym problemom. Liczny
udział nauczycieli akademic
kich tego Wydziału w komi
sjach i gremiach krajowego
Kościoła zuryskiego przyczynia
się do żywych związków uczel
ni z praktyką.
1 wreszcie, Kościół zuryski mo
że, powinien i musi działać
również poza granicami kraju.
Utrzymujemy żywe kontakty z
bratnimi Kościołami za grani
cą, zwłaszcza z diasporą i Koś
ciołami Wschodu. W izyty na
Węgrzech, w NRD, Austrii, A l
zacji, u Waldensów we Wło
szech czy ewangelików w Hisz
panii wzbogacają znacząco obie
strony.
R AD A KOŚCIOŁA

Radę Kościoła wybiera Synod
raz na cztery lata. Składa się
ona z sześciu radców działają
cych w ramach półetatowego
zatrudnienia oraz z prezesa,
który pracuje na pełnym etacie,
przy czym ten najwyższy urząd
kościelny tradycyjnie piastowa
ny jest przez teologa. Radę
Kościoła można porównać do
Rady Ministrów. Sekretarz Ra
dy, Westermann, dodaje jednak
natychmiast: ,,Rada Kościoła
zainteresowana
jest
przede
wszystkim współczesną misją i
służbą Kościoła” . A więc za
dania dotyczące zarządzania i
administrowania, choć nie moż
na się od nich uchylać, nie są
jednak wysuwane na plan
pierwszy.
Godzinowe obciążenie radców
Kościoła jest ogromne. Dotych
czas wynosiło bite 1400 godzin
rocznie. W wyniku studiów nad
zagadnieniem organizacji pracy
znaleziono możliwość zreduko
wania ilości poświęcanego przez
nich czasu. Nasuwa się jednak

pytanie, czy godziny zaoszczę
dzone dzięki racjonalizacji nie
zostaną pochłonięte przez nowe
zadania. Dążymy do ogranicze
nia liczby godzin do 700— 800
rocznie.
Rada Kościoła zajmuje się rów
nież nader prozaicznymi spra
wami, jak np. zarządzanie bud
żetem. Dochody i wydatki w
wysokości 25 milionów franków
(preliminarz na rok 1982) sta
wiają krajowy Kościół zuryski
w rzędzie poważnych przedsię
biorstw, zwłaszcza jeżeli zważy
my, że pensje duchownych w y
płacane są z kasy państwowej.
K A N C E L A R IA R A D Y KOŚCIOŁA

Jak już wspomnieliśmy pokrót
ce, struktura Kancelarii Rady
Kościoła i służb kościelnych ja
ko całości została ostatnio zreor
ganizowana.
Stworzone
ze
względu na bieżące potrzeby
poszczególne placówki rozwinęły
częściowo własną inicjatywę, z
tendencją nieumieszczania w
centrum swojej działalności in
teresów ogólnych. Kancelaria i
ogóinokościelne służby zostały
scalone.
Sekretarzowi
Rady
Kościelnej przypadła w niej
funkcja kierownicza. W ścisłym
kontakcie z kierownikami ins
tytutów
i
pełnomocnikami
troszczy się on z jednej strony
o właściwą koordynację i prze
pływ informacji, a z drugiej
strony, przygotowując zadania
dla Rady Kościoła i wykonując
jej postanowienia — odciąża
członków Rady Kościoła. Aby
mógł sprostać tej pracy, został
z kolei uwolniony od zadań ad
ministracyjnych. Przeszły one
na kierownika administracji w
osobie H. Hanselmanna, który
zajmuje się całością zarządza
nia, łącznie ze sprawami perso
nalnymi i finansowymi.
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Z ludźmi i dla ludzi
W kantonie zuryskim istnieje
obecnie 177, małych i wielkich,
parafii ewangelicko-reformowa
nych. Tworzą one rdzeń Koś
cioła i każda z nich jest komór
ką, gdzie kształtuje się chrześ
cijańska wiara i chrześcijańskie
życie. Nie żyjemy w próżni. Otaczają nas ludzie, z którymi
dzielimy codzienne radości i
troski. Członkami zboru są ci
wszyscy, którzy przyznają się
do niego — głośno lub po cichu,
a każdy nowy członek jest mi
le widziany. Kto natomiast chce
odejść, ten może to uczynić za
wiadamiając o swojej decyzji
radę parafialną.
W k&żdej parafii jest grupa lu
dzi pełniących odpowiedzialne
funkcje, jednakże nie tylko oni
decydują o życiu zboru. Ż yje
my w ustroju demokratycznym,
więc każdy pełnoletni członek
zboru posiadający obywatel
stwo szwajcarskie współdecy
duje w sprawach kościelnych
przez udział w wyborach i gło
sowaniu. Na mocy ustaw pań-,
stwowych nie mają praw w y
borczych parafianie z obywatel
stwem obcym, natomiast we
wszystkich pozostałych dziedzi
nach są równouprawnieni ze
Szwajcarami. Podczas zebrań
każdy z nich może wyrazić
swoje życzenia i propozycje
dotyczące życia zborowego oraz
zgłosić krytyczne uwagi.
Zborem kieruje rada parafial
na. Do jej obowiązków należy
zatrudnianie
współpracowni
ków, troska o stan zabudowań,
nadzór nad dochodami i wydat
kami itp. Co najmniej dwa razy
w roku rada zwołuje ogólne ze
branie członków zboru, na któ
rym składa sprawozdanie ze
swojej działalności i zgłasza
różne wnioski. Zebranie ogólne
podejmuje uchwały dotyczące
np. rocznej stopy podatkowej,
wyłania komisje wybierające
duchownych, decyduje o zaku
pie gruntów, przebudowie ja
kiegoś obiektu kościelnego lub
rozpoczęciu budowy nowego
itp. Są to wszystko sprawy do

tyczące zewnętrznego funkcjo
nowania parafii, podczas gdy
rada parafialna działa jeszcze
w drugiej sferze, obejmującej
życie wewnętrzne zboru. Czuwa
ona nad tym, aby oczekiwania
ludzi nie zostały zawiedzione,
ma więc wgląd w sposób pro
wadzenia nabożeństw, w nau
czanie, pracę z młodzieżą i do
rosłymi. Członkowie rady para
fialnej, w stałym kontakcie z
duchownymi i innymi współ
pracownikami, starają się roz
wijać i ożywiać życie zboru.
Kadę parafialną wybiera się co
cztery lata. W każdej miejsco
wości odbywa się to inaczej,
często przy udziale lokalnych
partii politycznych. Najczęściej
0 wyborze kandydatów z listy
decyduje zebranie wyborców, a
większością głosów wybierane
są osoby, do których ogół ma
zaufanie, że dobrze wypełnią
powierzone im funkcje.
Każdy zbór ma swojego du
chownego. Jeżeli liczba para
fian przekracza 3 tysiące — po
wstaje drugie probostwo, po
przekroczeniu 6 tysięcy — trze
cie itd. 'W razie konieczności
zatrudnia się także wikariuszy,
Zadania duchownego można
streścić następująco: 1) zwias
towanie Ewangelii w kazaniach
1 różnych formach wspólnej
medytacji, 2) nauczanie mło
dzieży i praca ewangelizacyjna
wśród dorosłych, 3) duszpaster
stwo wśród chorych, starych,
szukających rady i uwikłanych
W trudne konflikty, 4) wewnę
trzne budowanie zboru, pozys
kiwanie i pobudzanie ludzi do
czynnej i dobrowolnej służby
dla sprawy Bożej.
Duchowny nie jest w swojej
pracy osamotniony, ponieważ
partnerują mu członkowie rady
parafialnej, inni księża i wszy
scy aktywnie działający człon
kowie zboru. Duszpasterstwo i
zwiastowanie, budowanie du
chowe zboru i nauczanie wyma
gają dobrej współpracy z inny
mi chrześcijanami. Z racji swo
jej szczególnej odpowiedzialno

ści ksiądz musi mieć ukończone
wyższe studia teologiczne i po
winien stale się dokształcać.
Dlatego niezmiernie ważne są
dla niego godziny spędzane w
ciszy gabinetu.
Co sześć lat zbór zatwierdza
dotychczasowego proboszcza al
bo wybiera nowego. Głosowanie
jest zazwyczaj tajne, ale jeśli
przewidziana prawem liczba
członków zboru życzy sobie te
go — wybory przeprowadza się
jawnie. Jest to dobry demokra
tyczny zwyczaj.
Dla normalnego toku pracy nie
zbędni są zakrystianie. Oni to
troszczą się o czystość, światło
i ciepło w kościelnych pomiesz
czeniach.
Nie
muszą
już
wprawdzie ręcznie wprawiać w
ruch dzwonów, ale im większa
jest parafia, tym więcej mają
zakulisowych zajęć związanych
z przygotowywaniem licznych
imprez i porządkowaniem sal
po ich zakończeniu. Często służą
też ludziom cichą radą dusz
pasterską. W małych parafiach
zakrystianie pracują w niepeł
nym wymiarze godzin, w du
żych— na całym etacie.
Organista odpowiedzialny jest
za rozwijanie kultury muzycz
nej w zborze, łącznie z ,»roz
śpiewaniem” ludzi. Oprócz obo
wiązku grania podczas nabo
żeństw, ślubów i pogrzebów,
często kieruje on chórem koś
cielnym albo kołem śpiewa
czym. Służba ta nie pochłania
zbyt wiele czasu, dlatego nau
czyciele albo inni członkowie
zboru wypełniają ją jako zaję
cie dodatkowe.
Większe parafie zatrudniają (w
pełnym wymiarze godzin albo
na pół etatu) wikariuszy, pra
cowników społecznych lub dia
konów, którzy prowadzą porad
nictwo dla młodzieży, mał
żeństw i rodzin. Ponadto opie
kują się chorymi, kalekami i
ludźmi starymi, pomagają im
załatwiać sprawy urzędowe i w
razie konieczności pośredniczą
w korzystaniu z pomocy opieki
społecznej. Organizują też dla
11
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...Ponieważ wiele rodzin spędza ko
niec tygodnia poza domem, więc
nabożeństwa dla dzieci odbywają
się także w dni powszednie...

nich spotkania, kursy, wyciecz
ki i lerie. Wykonują również
większość prac biurowych, ob
sługują powielacze itp., jakkol
wiek do tych zajęć angażuje się
niekiedy specjalny personel ad
ministracyjny.
Niektóre parafie mają również
współpracowników powoływa
nych do wykonywania określo
nych zadań — na przykład
kantorów, kierowników chórów
młodzieżowych albo osoby w y
specjalizowane w pracy z mło
dzieżą (poradnictwo, praca w
grupach, organizowanie wolne
12

go czasu). Takie funkcje mogą
pełnić zarówno mężczyźni, jak i
kobiety. Wszystkich tego typu
współpracowników (z wyjąt
kiem duchownych) wybiera ra
da parafialna. Wybrani i za
trudnieni na stałe współpra
cownicy troszczą się o wszyst
ko, co niezbędne dla należytego
funkcjonowania parafii. Jed
nakże na kształt życia zboru
jako całości wpływają w nie
małej mierze również współ
pracownicy zgłaszający się ochotniczo do pomocy w szko
łach niedzielnych i przy prowa

dzeniu nabożeństw dla dzieci,
osoby śpiewające w chórze i
kółku śpiewaczym, grające w
orkiestrze, aktywnie pracujące
z młodzieżą, kobiety i mężczyź
ni pełniący służbę odwiedzania
osób samotnych i chorych, uczestnicy grup studyjnych itp.
Wszędzie tam, gdzie dużą część
czasu
pochłania
parafianom
praca zawodowa, szczególnie
wskazane są dorywcze formy
współpracy zborowej. Krótko
terminowe zobowiązania odpo
wiadają zwłaszcza młodzieży i
są wykorzystywane przy orga
nizowaniu bądź jednorazowych,
bądź powtarzanych cyklicznie
akcji (jak np. akcja ,,Brot fur
Briider” — Chleb dla Bracih
Oczywiście nie wszystkie formy
pracy parafialnej są przez Koś
ciół organizowane i objęte sta
tystyką. A to, co ludzie robią
bez rozgłosu, z własnej inicja
tywy i z inspiracji chrześcijań
skiej, ma co najmniej równie
wielkie znaczenie. Do takich ci
chych współpracowników nale
ży zaliczyć rodziców, którzy
dzieciom swoim dają przykład
chrześcijańskiego życia; także
ludzi, którzy spontanicznie po
magają swoim sąsiadom; te ko
biety i tych mężczyzn, którzy
na codzień realizują zasady
chrześcijańskie w pracy zawo
dowej, w kręgu przyjaciół i w
życiu publicznym; i nie na ostatnim miejscu należy wspom
nieć o tych, którzy modlą się
za wszystkich cierpiących i
swymi myślami wspomagają
Bożą sprawę.
Dzięki współpracy można wiele
osiągnąć. Dlatego niektóre zbo
ry prowadzą wspólnie z innymi
tygodnie medytacji, kursy i se
sje, wspólnie szkolą pomocni
ków szkół niedzielnych i razem
pracują z młodzieżą. Na mocy
regionalnych porozumień dzielą
też między siebie obowiązki
duszpasterskie w domach opie
ki, szpitalach i więzieniach oraz
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Chór dziecięcy śpiewa podczas na
bożeństwa dla dorosłych

nauczanie w różnego typu szko
łach. Duchowni z małych, a są
siadujących ze sobą, zborów za
stępują się wzajemnie w razie
choroby i w czasie urlopów.
Podział na okręgi kościelne od
powiada podziałowi na 11 re
gionów administracji państwo
wej, z wyjątkiem okręgu zuryskiego, który ma własną struk
turę. Okręgowe rady parafialne
mają obowiązek czuwania nad
biegiem spraw w zborach, ła
godzenia sporów i podejmowa
nia koniecznych kroków w ra
zie wykrycia nadużyć. Duchow
ni z kolei wybierają spośród
siebie dziekana, który przewod
niczy konferencjom regional
nym, pełni funkcję ,duszpaste
rza duszpasterzy” oraz wpro
wadza w urząd nowo ordyno
wanych księży.
Zadania parafii dzielnicowych
w większych miastach tak ściś
le się zazębiają, że konieczne
jest określenie wspólnego planu
działań i koordynowanie pra
cy. Z tego powodu 33 parafie
miejskie Zurychu zawarły z 7
parafiami w Winterthur umowę
o współpracy, dzięki czemu udało się również zlikwidować
istniejący przedtem, a nader
gorszący stan, że obok bardzo
bogatych parafii istniały para
fie bardzo ubogie. Powstałe w
wyniku tegc połączenia związ
ki parafii miejskich dbają m.in.
o wewnętrzne wyrównanie bud
żetów. Każdy z tych związków
parafii miejskich
kierowany
jest przez własną centralną ra
dę parafialną, w skład której
wchodzi minimum po dwóch
przedstawicieli poszczególnych
zborów. W Zurychu wybierani
są oni przez zbory, w Winter
thur — przez rady parafialne.
Podejmowane przez poszczegól
ne rady parafialne uchwały w
sprawach finansowych przed
stawiane są centralnej radzie

do zatwierdzenia. Do zadań
centralnej rady parafialnej na
leży również troska o propor
cjonalną liczbę współpracowni
ków w zborach, o równomier
ne uwzględnianie przedsięwzięć
budowlanych i wypełnianie za
dań a charakterze ogólnomiejskim, jak np. służba duszpaster
ska w szpitalach i służby społeczne. Rada ustala też wspól
ny budżet i jednolitą stopę po
datkową oraz jest odpowiedzial
na za rachunkowość. Natomiast
zgodę na zaciągnięcie więk
szych kredytów musi uzyskać
drogą głosowania całej społecz
ności reformowanej.
Służby
parafialne
obejmują
wiele dziedzin życia i wiele
grup ludności. Podczas nabo
żeństw dla dzieci (szkoła nie
dzielna)
najmłodsi
słuchają

„najpiękniejszej historii, jaka
kiedykolwiek została opowie
dziana” — historii o Jezusie, i
poznają różne opowiadania bi
blijne. Zgłaszający się ochotni
czo pomocnicy prowadzą z
dziećmi zajęcia, podczas któ
rych śpiewem, malowaniem i
wyklejaniem ilustruje się i
utrwala w pamięci Słowo Boże.
Ponieważ wiele rodzin spędza
koniec tygodnia poza domem,
nabożeństwa dla dzieci odby
wają się również w dni po
wszednie.
W większości parafii istnieją
kluby młodzieżowe, urządzane
i prowadzone przez samą mło
dzież. Spędzając w nich wolny
czas młodzi ludzie nie tylko ga
wędzą i bawią się, ale również
dyskutują na tematy ogólne i
na tematy wiary. Często podej-

...Specjalną opieką otaczają parafie
ludzi chorych, kalekich i samotnych

13

REFORMOWANI W SZWAJCARII
muje się tu różne praktyczne
zadania społeczne. W niektó
rych parafiach kierownicy grup
młodzieżowych pełnią odpowie
dzialną służbę doradczą i dusz
pasterską. Wolny czas, spędza
ny wspólnie na obozach i w y
cieczkach, zacieśnia więzi mię
dzy młodymi i uważany jest
przez nich samych za ważny
element życia wypełnionego
poza tym nauką.
Do swoich najważniejszych za
dań zbory zaliczają opiekę nad
ludźmi w podeszłym wieku. Nie
wolno dopuścić do sytuacji, aby
czuli się oni osamotnieni i przy
gnębieni. Parafie organizują
więc różnorodne imprezy, takie
jak popołudnia z bogatym pro
gramem, wycieczki autokarowe,
tygodniowe ferie, gimnastykę i
naukę pływania, kursy do
kształcające itp.
Wieczory dla rodziców stano
wią dużą pomoc w rozwiązywa
niu
problemów
wychowaw
czych, w podejmowaniu decyzji
co do chrztu, konfirmacji itp.
Bardzo praktycznym rozwiąza
niem jest żłobek dla dzieci,
czynny w godzinach nabo
żeństw niedzielnych oraz w
niektóre powszednie popołud
nia, a obsługiwany kolejno
przez same matki.
Do duchownego może się zgło
sić każdy, kto szuka rady i po
mocy. Treść poufnej rozmowy
przeprowadzonej w gabinecie
nigdy nie wychodzi poza jego
cztery ściany. W niektórych
przypadkach duszpasterz suge
ruje zasięgnięcie porady specja
listy (np. od spraw małżeńskich
czy psychoterapeuty) i pomaga
w nawiązaniu z nim kontaktu.
Większe parafie
zatrudniają
specjalnie wyszkolonych pra
cowników, którzy pomagają w
rozwiązywaniu problemów ży
ciowych i — tak jak księża —
zobowiązani są do zachowania
tajemnicy.
Specjalną opieką otaczają para
fie ludzi chorych, kalekich i
samotnych. Oprócz stałych w i
zyt duchownego i jego świec
kich pomocników zbory zapew
niają im uzyskanie pomocy z
zewnątrz. W tym celu utrzy
14

mywany jest stały kontakt z
różnymi instytucjami opieki
społecznej i kiedy zachodzi po
trzeba, parafia pośredniczy w
uzyskaniu koniecznych świad
czeń.
Ważną rolę w pogłębianiu du
chowego życia zboru odgrywają
domowe koła biblijne, wspólne
medytacje w większym lub
mniejszym
gronie,
tygodnie
modlitwy itp., które to inicja
tywy nieraz powstają sponta
nicznie i niekoniecznie z udzia
łem duchownego. Natomiast
problemy
dnia
codziennego
znajdują odbicie w różnych od
czytach, wykładach, filmach i
dyskusjach, podczas których
naświetla się aktualne wyda
rzenia i sprawy z punktu wi
dzenia chrześcijańskiej Nowiny.
Ci, którzy wolą praktyczne
działanie od dyskusji, mają po
le do popisu przy dekorowaniu
sal na różne święta kościelne i
parafialne, urządzaniu pomiesz
czeń klubów młodzieżowych czy
atelier dla dzieci oraz organi
zowaniu takich imprez, jak ba
zary, jarmarki czy kiermasze.
Ta działalność odpowiada prze
de wszystkim tym parafianom,
którzy tylko niekiedy dysponu
ją wolnym czasem.
W dużych aglomeracjach, na
obrzeżach których powstają no
we osiedla, szczególnym proble
mem stają się kontakty między
ludźmi. Zbory wykazują dużą
pomysłowość w organizowaniu
imprez, podczas których nawią
zywane są sąsiedzkie znajomo
ści (wieczory powitalne, dziel
nicowe uroczystości, pikniki,
wspólne wyjazdy na weekend,
dłuższe wycieczki krajowe i za
graniczne, ekumeniczne spotka
nia itp.). Ponadto urządza się
nabożeństwa w górach i w lesie.
Krajowy Kościół kantonu zuryskiego rozwija wszechstronną
działalność na płaszczyźnie re
gionalnej i kantonalnej. Oprócz
wspomnianych już służb pełnio
nych w obrębie każdej parafii,
istnieją formy poza- i ponadparafialnej pracy kościelnej. Na
leży tu wymienić m.in. dusz
pasterstwo w dużych szpitalach
i zakładach leczniczych, w wię

zieniach (łącznie z pomocą lu
dziom powracającym do nor
malnego życia w społeczeń
stwie); tworzenie małych spo
łeczności ludzi fizycznie lub
psychicznie upośledzonych; po
moc alkoholikom i narkoma
nom; ewangelicką służbę spo
łeczną dla cudzoziemców pra
cujących w Szwajcarii; porad
nictwo i praktyczną pomoc w
wielu dziedzinach życia. Ponad
to istnieje wiele placówek zaj
mujących się ukierunkowaną
działalnością
(duszpasterstwo
przez telefon, organizowanie
kursów dokształcających dla określonych środowisk, np. dla
kobiet, które wkroczyły w dru
gą połowę życia i chcą poświę
cić swój czas pracy społecznej
i duszpasterstwu) oraz instytu
tów, jak np. Instytut Kateche
tyczny, Instytut Muzyki Koś- ‘
cielnej, Instytut „Kościół i
Przemysł” (zajmujący się utrzymywaniem kontaktów mię
dzy Koścfołem a ludźmi pracy)
albo Instytut Kształcenia Do
rosłych, którego działalność roz
ciąga się na wszystkie regio'n;y
i zbory Kościoła krajowego.
Przy Uniwersytecie Zuryskim i
w innych szkołach wyższych
istnieje Ewangelickie Duszpas
terstwo
Akademickie,
które
skupia studentów i pracowni
ków naukowych.
W ścisłym kontakcie z Kościo
łem krajowym pozostaje Ewan
gelickie Centrum Konferenc.yjno-Studyjne
Boldern-Mannedorf. Główna jego działalność
polega na organizowaniu kon
ferencji poświęconych aktual
nym problemom występującym
w życiu osobistym różnych
grup ludzi (np. narzeczonych,
małżonków, rozwiedzionych), w
życiu zawodowym (np. pracow
ników kościelnych, pracowni
ków przemysłowych czy nau
kowych), w życiu publicznym
(zagadnienia społeczne i poli
tyczne).
Warto jeszcze dodać, że w za
budowaniach dawnego klaszto
ru Kappel znajdują ciszę i spo
kój do rozmyślań przybyli tu
z miast i wsi ludzie, którzy w
ramach tej wspólnoty pragną
pogłębiać swe duchowe życie.
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Naród — Kościół — Państwo
Wiele miejsca w dyskusjach zajmuje zagadnie
nie roli Kościoła w społeczeństwie. Zawsze
wtedy wyłaniają się dwa pojęcia: „Kościół na
rodowy” i „Kościół państwowy” . Wymagają
one pewnego uściślenia.
W
JAKIM
SENSIE
JEST NARODOW Y?

KOŚCIÓŁ

NASZ

Ewangelicko-Reformowany Kościół krajowy
zawsze uważał się za Kościół narodowy, tzn.
chciał służyć nie tylko kręgom swoich człon
ków, ale całemu narodowi. Na tym stanowisku
stoi również i dziś, wychodząc z założenia, że
Ewangelia Jezusa Chrystusa przeznaczona jest
dla wszystkich ludzi.
Przekonaniu temu Kościół daje wyraz w róż
noraki sposób. Jest otwarty dla wszystkich;
wszyscy mogą współpracować i współdecydo
wać; każdy człowiek jest mile widziany tak na
nabożeństwie, jak i na innych uroczystościach
kościelnych. Kościół współwychowuje mło
dzież — naucza religii w szkołach publicznych.
Czy to w swoich wystąpieniach na zewnątrz,
czy to w dyskusjach roboczych, czy to w nau
czaniu — Kościół zajmuje się problemami ca
łego narodu. Także jego działalność społeczna
nie ogranicza się do kręgów wierzących, a służ
ba kapelanów wojskowych jest służbą dla oby
wateli noszących mundur. Kościół krajowy
ukształtował się w czasach, gdy w obrębie np.
kantonu zuryskiego praktycznie cała ludność
należała do jednego Kościoła (reformowane
go — przyp. red.). Sytuacja ta w czasach póź
niejszych uległa zmianie głównie z dwóch po
wodów:
— Konstytucja Związkowa z 1848 r. przyniosła
wolność osiedlania się. Odtąd ewangelicy mogli
mieszkać na terenach zajmowanych przedtem
wyłącznie przez katolików. I odwrotnie. W ten
sposób oraz w wyniku rozwoju gospodarczego
nastąpiło przemieszanie wyznań, które nie omi
nęło również kantonu zuryskiego. Ponadto
powstawać zaczęły tzw. wolne społeczności
ewangelickie, przeważnie zresztą niewielkie
liczebnie.
— Niektórzy ludzie są dziś już tylko luźno
związani z Kościołem albo w ogóle do niego
nie należą. Złożyły się na to różne przyczyny:
światopoglądowe, społeczne i polityczne. Wśród
nich dużą rolę odgrywa ogólny trend do indy
widualnego kształtowania życia i często wystę
pująca niechęć do masowych organizacji i in
stytucji, tak charakterystycznych dla naszego
społećzeństwa. O ile jednak trudno uniknąć

kontaktów z organami państwowymi, o tyle
z Kościoła można po prostu wystąpić.
Czy wobec tego określenie „Kościół narodowy”
stało się pustym pojęciem? Sytuacja Kościoła
uległa oczywiście zmianie, nie należą już do
niego wszyscy mieszkańcy kantonu. A mimo to
zasadnicze jego zadanie pozostało bez zmian:
służy wszystkim, którzy tego potrzebują. Był
i jest Kościołem dla całego narodu. Nie może
i nie chce z tego zrezygnować.
RELACJA

PAŃSTWO

—

KOŚCIÓŁ

Nie mamy Kościoła państwowego, bo takie
określenie może odnosić się tylko do Kościoła
kierowanego i administrowanego przez pań-_
stwo. Kościołem państwowym był dawniej np.
Kościół anglikański, czego wyrazem pozostał do
dziś fakt, że głową jego jest królowa, a parla
ment współdecyduje w sprawach dotyczących
wiary i służby Bożej.
Między Państwem a Kościołem istnieje u nas
„partnerstwo w dobrej służbie” . Kościół speł
nia — przede wszystkim na płaszczyźnie zbo
rów — wiele zadań, które służą ogółowi. Są to
prace społeczne, wychowawcze i duszpasterskie,
którym urzędowe placówki gmin lub kantonu
nie mogłyby sprostać bez dodatkowych i nader
pokaźnych nakładów pieniężnych. Szeroko za
krojona ewangeliczna działalność, wyrażająca
się w prowadzeniu przez Kbściół domów dla
upośledzonych dzieci, zakładów leczniczych,
domów wypoczynkowych i placówek szkolenio
wych — odciąża w znacznej mierze instytucje
państwowe. Kościół pracuje też nad podnosze
niem poczucia odpowiedzialności i nad rozbu
dzaniem ducha obywatelskiego w społeczeń
stwie, przez co przyczynia się do umacniania
duchowych i kulturowych fundamentów naszej
państwowości.
W zamian za to Państwo pomaga Kościołowi
materialnie: angażuje księży jako nauczycieli
religii w szkołach, przyznaje zborom prawo po
bierania podatków, przejmuje niektóre wydatki
(jak np. zasadnicze uposażenie duchownych)
oraz pokrywa koszty związane z pracą Rady
Kościoła i Synodu. Szczególnie ważny jest fakt,
że na Uniwersytecie istnieje wydział teologii,
gdzie kształcą się przyszli duchowni.
Partnerstwo to nie ogranicza wewnętrznej wol
ności żadnej ze stron. Parlament i rząd, jak
również wszystkie ugrupowania i wszyscy oby
watele posiadają w Kościele wszystkie demo
kratyczne prawa. I odwrotnie, Kościół ma za
gwarantowaną wolność zwiastowania, a kry
15
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tyczne uwagi, jakie wypowiada, przyczyniają
się do dobrego funkcjonowania naszej demo
kracji. Oczywiście można sobie wyobrazić inne
rozwiązanie stosunku Kościół — Państwo. Ra
dykalnym posunięciem byłby całkowity roz
dział. Wysuwane są za tym następujące argu
menty: uprzywilejowanie Kościoła jest niespra
wiedliwością i nie pasuje do czasów współczes
nych; ludzie stojący z dala od Kościoła i jego
przeciwnicy nie powinni być zmuszani do po
średniego subwencjonowania go poprzez kasę
państwową. Po wprowadzeniu rozdziału kasa
państwowa zostałaby odciążona, a Kościół mu
siałby finansowo stanąć na własnych nogach,
co zwielokrotniłoby jego wewnętrzną siłę.
Z kolei przeciwko rozdziałowi wysuwane są na
stępujące argumenty: partnerstwo Kościoła
i Państwa było i jest rozwiązaniem trafnym
i pożytecznym, gdyż obowiązki i obciążenia
rozłożone są równomierniej niż w przypadku
każdego innego układu. Państwo ponosi część

kosztów, ponieważ w swoim czasie odebrało
Kościołowi jego rozległe posiadłości ziemskie.
Wypłacenie odszkodowań naraziłoby Państwo
na wydatkowanie ogromnych sum, a przejęcie
służb pełnionych dotąd przez Kościół pociągnę
łoby za sobą również wielkie koszty. Rozdział
spowodowałby niepewność polityczną i społecz
ną. Z powodu uwarunkowań historycznych
i społecznych nasz Kościół krajowy byłby w
0 wiele mniejszym stopniu przygotowany na
takie rozwiązanie niż Kościół katolicki i zagro
żona by została jego działalność jako Kościoła
narodowego.
Istnieje możliwość bardziej umiarkowanego
1 stopniowego przeprowadzania zmian w sto
sunku Kościół — Państwo. Przyszłość pokaże,
czy należy utrzymać dotychczasowy porządek,
czy zmienić go radykalnie, czy stopniowo. Roz
strzygnie o tym, zgodnie z zasadami demokra
cji, większość obywateli szwajcarskich.

Zw iqzki z innymi chrześcijanami
EKUMENI A
W KANTONIE

ZURYSKIM

Protestanci i katolicy w kanto
nie zuryskim długi czas byli
wrogami. Katolikom nie wolno
było współpracować z ,,odstępcami” , a ewangelicy obawiali
się roszczeń Rzymu. W ostat
nich latach sytuacja radykalnie
się zmieniła. Zwrot nastąpił
głównie dzięki ruchowi ekume
nicznemu wśród ewangelików i
II Soborowi Watykańskiemu po
stronie katolickiej. Na pierw
szy plan wysunęło się to, co
wspólne różnym wyznaniom.
Wprawdzie nadal dzieli je wie
le poglądów, ale nie są już one
powodem, sporów, lecz skłaniają
do szukania dróg porozumienia.
W niektórych miejscowościach
parafie reformowane podejmu
ją wspólnie z katolickimi różne
zadania, np. pracę z młodzieżą,
opiekę nad ludźmi starymi,
kształcenie dorosłych itp. W
Światowym Dniu Modlitwy i z
okazji różnych świąt odbywają
się wspólne nabożeństwa eku
meniczne. Na płaszczyźnie kan
ton aln ej działa Wspólnota Pra
cy Kościołów Chrześcijańskich.
Pełnomocnicy różnych Kościo
łów wspólnie szukają rozwiąza
16

nia problemów występującychnp. w dziedzinie nauczania religii czy dotyczących małżeństw
mieszanych.
W działalności ekumenicznej
udział biorą również tżw. wolne
Kościoły i społeczności ewange
lickie, przede wszystkim meto
dyści, ale także społeczność
Chrischona, Armia Zbawienia,
baptyści i inne. Te ugrupowa
nia przykładają jednak szcze
gólną wagę do wspólnego zwia
stowania i misji w ramach
Światowego Aliansu Ewangelic
kiego, do którego z kolei nie
należy Kościół katolicki. Istnie
ją także społeczności, z którymi
współpraca nie jest możliwa —
np. świadkowie Jehowy i tzw.
zbór nowoapostolski uważają
siebie za jedynych prawdziwie
wierzących i dlatego nie chcą
mieć nic wspólnego z innymi
chrześcijanami.
EW A N G E L IC Y Z M
W SZWAJCARII

Nasz Kościół krajowy należy do
Szwajcarskiego Związku Koś
ciołów Ewangelickich, który
skupia Kościoły Reformowane
wszystkich obszarów języko
wych Szwajcarii. Równoupraw

nionym członkiem jest Kościół
Ewangelicko-Metodystyczny oraz
Ewangelickie
Kościoły
Szwajcarskie za granicą. Współ
praca w Związku opiera się na
zasadach wolnej solidarności.
Pomiędzy poszczególnymi Koś
ciołami członkowskimi istnieją
znaczne różnice, a mimo to
(albo właśnie dlatego!) Związek
od chwili założenia (1920) ma
dla wszystkich coraz większe
znaczenie. Związkiem kieruje
siedmioosobowy zarząd, który
jest
odpowiedzialny
przed
Zgromadzeniem Deputowanych.
Do
Zgromadzenia
Kościoły
członkowskie delegują (zależnie
od swojej liczebności) od 2 do
9 osób. Zgromadzenie zaprasza
ne jest na posiedzenie co roku
przez inny Kościół członkowski,
a co najmniej jeszcze jedno do
roczne zebranie odbywa się
zawsze w Bernie.
Związek Kościołów Ewangelic
kich
reprezentuje
Kościoły
szwajcarskie na forum publicz
nym i w Światowej Radzie Koś
ciołów, włącza się w wiele
wspólnych akcji i zadań, np.
we wspomaganie szwajcarskich
Kościołów za granicą, zarządza
nie instytucjami typu HEKS,
nadzór nad akcją ,,Brot fur
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Brüder” (Chleb dla Braci) oraz
prowadzenie Instytutu Etyki
Społecznej w Bernie i Lozan
nie. W różnych regionach języ
kowych Kościoły ewangelickie
prowadzą działalność w prasie,
filmie, radiu i telewizji. Środ
ków finansowych dostarczają
Kościoły członkowskie. Wyso
kość składek zależy od liczby
członków w danym Kościele, a
ponieważ obok zamożnych ist
nieją również ubogie Kościoły,
przeto konieczne jest wyrów
nanie finansowe. Ewangelicy w
Szwajcarii należą ponadto do
wielu stowarzyszeń, instytucji i
związków działających na tere
nie całego kraju i zajmują się
głównie diakonią i misją we
wnętrzną. Wiele kontaktów na
wiązują również dzięki ekume
nicznej i misyjnej współpracy
z krajami zamorskimi.
SŁUŻBA OBEJMUJĄCA
c a ł y
Św i a t

Kościoły reformowane i po
wstałe z inicjatywy prywatnej
ewangelickie instytucje współ
pracują z wieloma innymi Koś
ciołami i instytucjami, dążąc
wspólnie do tego, aby wszyscy
ludzie na całym świecie pozna

li miłość Chrystusa i otrzymali
pomoc, która stanie się podsta
wą ich rozwoju.
K E K S jest instytucją, która
pracuje w czterech kierunkach:
pomocy uchodźcom, którzy zna
leźli schronienie w Szwajcarii;
pomocy dotkniętym katakliz
mami w kraju i za granicą;
wspomagania
ewangelickich
Kościołów mniejszościowych i
prowadzonych przez nie szkół i
instytucji społecznych w Euro
pie Wschodniej i Południowej;
współpracy na rzecz rozwoju
krajów w Afryce, A zji i Am e
ryce Łacińskiej.
Towarzystwa misyjne
zrzeszone w Ewangelickiej Ra
dzie
Misyjnej
Szwajcarii
(SEMR) przyczyniły się do roz
powszechnienia Ewangelii i po
wstania zborów chrześcijań
skich w wielu krajach poza
europejskich. Ze zborów tych
wyrosły samodzielne Kościoły.
Obecnie towarzystwa misyjne
nie kierują już nimi, tylko słu
żą radą, posyłają fachowe siły
i środki finansowe. Kościoły te
spełniają wiele ważnych zadań
w państwach, które niedawno
zdobyły niepodległość.
Szwajcarskie
Towa
rzystwo
Biblijne
zaj

muje się tłumaczeniem Biblii
na różne języki i rozpowszech
nianiem jej na świecie. Inne in
stytucje ekumeniczne pracują
w
poszczególnych
rejonach:
Protestantisch-kirchliche Hilfs
verein — we Francji, Waldenserhilfe — we Włoszech, Pro,
Hispania — w Hiszpanii, Bund
Schweizer Armenierfrende oraz
Stiftung für Kirche und Juden
tum — na Bliskim Wschodzie,
Schweizer Indianer-Mission —
w Ameryce Południowej itd.
Akcja pod nazwą ,,Brot für
Brüder” (Chleb dla Braci) jest
wynikiem koordynacji działal
ności HEKS-u i Towarzystw
Misyjnych w dziedzinie współ
pracy na rzecz rozwoju krajów
Trzeciego
Świata.
Zebrane
środki instytucje te dzielą mię
dzy siebie z przeznaczeniem na
projektowane akcje pomocy. Ukazujący się co miesiąc biuletyn
,,Information 3. W elt” oraz w y
chodząca raz na rok na wiosnę
,,Agenda” zawierają informacje
na temat stosunków i zadań w
krajach rozwijających się. Ma
teriałów dostarczają organizato
rzy akcji ,,Chleb dla Braci” i
współpracujące z nimi katolic
kie i neutralne organizacje.

Tradycja i nowe drogi
Pokolenie nasze stoi przed wie
loma problemami i zadaniami,
których
dawniej
nie było.
Chrześcijanom nie wolno przy
mykać na to oczu. Szybkie
zmiany, jakie zachodzą we
współczesnym świecie, mają w
sobie coś groźnego. Ludzie po
trzebują więc w tych przeło
mowych czasach czegoś, na
czym mogliby się oprzeć, co da
łoby im poczucie bezpieczeń
stwa. Z tego też powodu Koś
ciół musi mieć odwagę krocze
nia nową drogą nie rezygnując
zarazem z utartych, dobrze lu
dziom znanych dróg i metod
pracy.

TRADYCJA

Któż zgodziłby się na to, by nie
usłyszeć nigdy więcej kościel
nych dzwonów. Zgodnie z tra
dycją zwołują one zbór na na
bożeństwo. Ludzie, żyjący czę
sto w izolacji, zbierają się, aby
wspólnie rozmyślać nad Sło
wem Bożym, razem śpiewać,
modlić się i jednoczyć przy Sto
le Pańskim.
Większość rodziców chrzci swo
je dzieci jak dawniej. W chrzcie
widzą znak miłości i wierności
Bożej. Nie mówią o tym wiele,
ale swoją decyzją chcą oznaj
mić, że jak Bóg powierzył im

to dzieciątko, tak oni chcą po
wierzyć je opiece Bożej.
Młodzi ludzie chętnie udają
buntowników. Mimo to, z mały
mi wyjątkami, chcą być konfirmowani. Nauczanie kościelne
na plan pierwszy wysuwa zna
jomość problemów życiowych,
a do nich należą również zagad
nienia wiary chrześcijańskiej.
Konfirmacja
jest
bodźcem
wpływającym na kształt doros
łego życia opartego na wierze.
W obliczu kryzysu, jaki w dzi
siejszych
czasach
przeżywa
małżeństwo i rodzina, ślub koś
cielny znowu zaczyna być po
ważnie traktowany. U jego
17

REFORMOWANI W SZWAJCARII
...Większość rodziców chrzci swoje
dzieci jak dawniej. W chrzcie widzą
znak miłości i wierności Bożej...

moc w nieszczęściu. W burzli
wych, pełnych niepokoju cza
sach chrześcijanin znajduje we
wnętrzne oparcie słuchając uważnie Słowa Bożego i rozma
wiając z Bogiem.
NOWE

podstaw leży przekonanie, że w
życiu małżeńskim i rodzinnym
konieczne jest błogosławień
stwo Boże. Ślub kościelny nie
gwarantuje wprawdzie niezmą
conego szczęścia małżeńskiego,
ale umacnia wspólnotę ożycia
małżonków i ich dzieci.
Jak dawniej, tak i dziś więk
szość ludzi życzy sobie-kościel
nego pogrzebu. Nawet jeżeli
nie biorą udziału w życiu Koś
cioła, to jednak najgłębszy sens

swego istnienia widzą w Ewan
gelii o życiu, śmierci i zmart
wychwstaniu. Prawie nikt nie
chce żyć bez tej ostatecznej
ewności.
wiat się zmienia, a znaczenie
Biblii i modlitwy pozostaje
zawsze takie samo. Ileż filozo
fii i ludzkiego mędrkowania
przetrzymała już Biblia! I iluż
ludzi dawniej i dziś doświad
czyło, że cicha, pełna wiary
modlitwa przynosi ulgę i po

DROGI

Mówi się wiele o ,,kryzysie
Kościoła” . Różne oznaki rozpa
du rzeczywiście mogą niepo
koić. W żadnym jednak razie
nie należy sugerować się obra
zem „dawnych dobrych cza
sów” . Wiara i Kościół we wszy
stkich
minionych
okresach
przechodziły kryzysy i przeło
my. Może to tylko wyjść im na
dobre. Przykładów dostarczają
nasze czasy.
Kościół odkrył na nowo w Ewangclii wiele zadań społecz
nych i dlatego organizuje pla
cówki zajmujące się konkret
nymi problemami, które wyni
kają z zachodzących na świecie
zmian. Wielu chrześcijan widzi
teraz znacznie wyraźniej niż w
dawnych czasach swoją odpo
wiedzialność za słabszych człon
ków społeczeństwa. Znajduje to
wyraz w pracy zborów, w dzia
łalności rozmaitych grup po
dejmujących konkretne zada
nia, w pomocy dla krajów roz
wijających się itd. Wszystko to
wynika
z
przekonania,
że
chrześcijaństwo nie ogranicza
się do niedzieli, ale że jest spra
wą dnia powszedniego.
Granice między wyznaniami
zaczynają się zacierać, znikają
uprzedzenia i chęć dominowa
nia. Szczególnie młodzież nie
chce prowadzić sporów na te
mat wiary, natomiast pragnie
wspólnie działać. Powstają licz
ne ekumeniczne grupy robocze.
Świeci tu przykładem wspólno
ta w Taize w Burgundii. Świa
towa Rada Kościołów, mimo
licznych nękających ją kryzy...Chrześcijaństwo nie powinno offra
niczać się do niedzieli...
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sów, działa niestrudzenie na
rzecz jedności i solidarności.
Problemy współżycia ludzi i
narodów komplikują się coraz
bardziej. Nie rozwiąże się ich
tylko kazaniami; konieczna jest
gruntowna znajomość poszcze
gólnych zagadnień. Dlatego w
Kościele dzisiejszym duży na
cisk kładzie się na gruntowną
wiedzę i kształcenie dorosłych.
Gdzieniegdzie prowadzi się na
bożeństwa w inny niż dotych
czas sposób. Członkowie zboru,
biorąc w nich aktywny udział
próbują odchodzić od sztywne
go podziału: kaznodzieja — słu
chacze. Celem tego typu nabo
żeństw jest uwypuklenie związ
ku między zwiastowaniem a
praktyczną działalnością.
Narasta dzisiaj potrzeba wspól
nej medytacji w ciszy i skupie
niu. Podczaszych chwil nabie
ramy ęił tak koniecznych dla
utrzymania wewnętrznej rów
nowagi. Dlatego koła biblijne,
domowe godziny biblijne i róż
ne inne formy rozmyślania nad
Słowem Bożym zajmują w dzi
siejszym życiu Kościoła po
czesne miejsce.
CO

DALEJ?

Nikt nie może przewidzieć, ja
ka będzie sytuacja chrześcijań
stwa i Kościoła za lat 20 czy 50.
Prognozy wykazują znaczną
rozbieżność. Jednakże prawdzi
wy chrześcijanin przekonany
jest głęboko, że niebo i ziemia
przeminą, ale obietnice Boże
pozostaną niewzruszone na wie
ki. Tak więc, pozostaje nam
zawsze obietnica Ewangelii Je
zusa Chrystusa i z tej obietnicy
Kościół wywodzi swoje posłan
nictwo. Nadal będzie przeżywał
kryzysy i przełomy, nadal bę
dzie atakowany nie tylko z
zewnątrz. My sami musimy so
bie stawiać krytyczne pytanie:
gdzie zachodzi potrzeba refor
macji, czyli odnowy? Troski o
żywą i nieustanną reformację
nie możemy pozostawić innym;
nie wolno nam oczekiwać bier
nie, że zajmą się tym ludzie
kierujący Kościołem i duchow
ni. Odnowa jest sprawą każdego
członka zboru i ludu Bożego
jako całości.

WALTER WEDER
PREZES KOMISJI W Y D A W N IC ZE J

Zuryski „Kirchenbote“
Wielu czytelników sądzi, że „Kirchenbote” (Poseł Kościelny) jest
oficjalnym organem Kościoła. Wrażenie takie wywołuje już sama
nazwa, a także problematyka kościelna i religijna oraz liczne in
formacje o uroczystościach organizowanych przez Kościół, parafie
i różne instytucje kościelne. Do wrażenia tego przyczyniają się
również nazwiska autorów piszących dla gazety (wielu z nich to
księża, teolodzy albo współpracownicy kościelni), a także jej szata
graficzna, którą wielu czytelników uważa zresztą za mało atrak
cyjną i bez wyrazu.
Jednakże „Kirchenbote” nie powstał z inicjatywy Rady Kościoła
ani innej władzy czy instytucji kościelnej, ale z inicjatywy Re
formowanego Związku Pastorów Kantonu Zuryskiego. Sprawami
wydawniczymi zajmuje się wyłoniona komisja wydawnicza, która
czuwa nad tym, aby redakcja przestrzegała ogólnych wytycznych.
Redaktorem naczelnym jest Hans Heinrich Brunner, pastor zu
ryski (Hóngg), wybrany na to stanowisko bezpośrednio przez
Związek Pastorów. Pozostali członkowie redakcji w liczbie pięciu
wybierani są już przez komisję wydawniczą. Redaktor naczelny
poświęca zajęciom redakcyjnym dwie trzecie swego czasu pracy;
dla pozostałych członków redakcji praca w piśmie jest zajęciem
ubocznym. Mimo tak ograniczonego w czasie wkładu pracy, zespół
redakcyjny wydaje dwa razy w miesiącu dwunastostronicowe
czasopismo, którego 350 tysięcy egzemplarzy dociera do członków
Reformowanego Kościoła krajowego w kantonie zuryskim.
„Kirchenbote” , nie będąc uzależniony od prenumerat czy sprze
daży w kioskach, nie podlega — jak inne gazety i czasopisma —
nieubłaganym prawom rynku. Mogłoby więc mu grozić rozmi
nięcie się z zainteresowaniami czytelników. Jak udaje mu się tego
ustrzec? Otóż redakcja otrzymuje wiele listów i telefonów od
czytelników, a ponadto utrzymuje bezpośredni lub koresponden
cyjny kontakt z członkami rad parafialnych. Przestrzegana jest
również zasada, by każdy członek 23-osobowej komisji wydaw
niczej dwa razy w roku prżeprowadził krytyczną analizę jednego
numeru pisma i przedstawił jej wyniki redakcji. Zespół redak
cyjny natomiast omawia każdy wydany numer.
W końcu 1979 r. komisja wydawnicza zleciła jednemu ze znanych
instytutów badania opinii publicznej przebadanie: reprezentatyw
nej próby czytelników. Wyniki przyniosły wiele cennych infor
macji, z których część już została wykorzystana, a reszta będzie
podstawą wprowadzenia zmian w przyszłości. Do końca 1981 r.
„Kirchenbote” zamieszczał na ostatniej stronie informacje z po
szczególnych zborów. Od stycznia 1982 r. do każdego numeru
dołączona jest osobna wkładka z tymi informacjami, a każdy zbór
ma osoby odpowiedzialne za ich przesyłanie do redakcji.
Hans Heinrich Brunner, od przeszło 20 lat redaktor naczelny
pisma, odchodzi wiosną 1983 r. na emeryturę. Komisja wydawni
cza ma zamiar z tą chwilą albo powiększyć personel redakcji,
albo znaleźć takich ludzi, którzy będą chcieli poświęcić pismu
więcej czasu. Dzięki tym zmianom czytelnicy będą otrzymywać
więcej informacji i o lepszej jakości.
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Dzień
wiejskiego pastora
nie z jednym z tych przykazań: ,,Nie będziesz
miał innych bogów obok mnie” .
Po drodze do Winterthur, gdzie mieści się
szpital kantonalny, dowiadujemy się, że pastor
Naegeli ożenił się przed dwoma miesiącami.
Na pytanie, jak zostało to przyjęte przez pa
rafię Triillikon, pastor odpowiada z uśmie
chem, że przez cały okres znajomości i przyja
źni z przyszłą żoną był bardzo pilnie obser
wowany, a spekulacje na temat: dojdzie do
małżeństwa, czy też nie, nie miały końca. Te
raz, gdy już się ożenił, wszystko jest znowu
w najlepszym porządku.

Typowy wiejski kościółek w
przykościelnym trwa targ

Szwajcarii. Na placu

Znają go dobrze i cenią wszyscy mieszkańcy
Triillikon i Truttikon. Pozdrawiają gestami,
gdy przejeżdża swoim srebrnoszarym golfem.
Cieszą się, gdy wpada z wizytą i nie odma
wia wypicia filiżanki kawy czy kieliszka wina.
Są szczęśliwi, gdy znajduje czas, aby odwiedzić
ich w szpitalu. Mają szacunek dla jego pracy.
Ich pastor — Marek Naegeli — ma 31 lat i od
pięciu lat pełni obowiązki proboszcza w dwóch
zborach Weinldnder — Triillikon i Truttikon.
Spędziliśmy z Markiem Naegeli cały dzień,
towarzysząc mu przy wypełnianiu codziennych
obowiązków (był to zwykły wtorek) i dysku
tując, a teraz pragniemy przedstawić ten po
wszedni, niewielu znany z bliska, dzień wiej
skiego pastora.
O ósmej rano pierwsza klasa gimnazjum real
nego w Ossingen rozpoczyna godzinę studium
biblijnego. K ilku chłopców powtarza dziesię
cioro przykazań, które pastor wyjaśnił im w
ich języku jako Słowa, które ważne są rów
nież w naszych czasach. Następnie oglądamy
film o Albercie Schweitzerze i dyskutujemy
na temat tego męża Bożego X X wieku, który
świadomie i z pełnym przekonanim żył zgod20

W szpitalu pastor przede wszystkim przegląda
ułożoną według zborów kartotekę, aby przeko
nać się, kto z jego parafian przebywa tu obec
nie. Pastor nie pełni oficjalnie obowiązków
duszpasterza szpitalnego, który chodzi od po
koju do pokoju i odwiedza wszystkich pacjen
tów. To zadanie należy do tych pastorów, któ
rych zbory liczą mniej niż 500 członków. A
więc pastor Naegeli pełni służbę specjalną?
Nie, uważa po prostu, że służy bliźnim, któ
rzy cieszą się z jego odwiedzin i w jakimś sen
sie mają też prawo do tego, żeby „ich” pastor
poświęcił im trochę czasu, gdy leżą w szpitalu.
Tymczasem minęło już wpół do jedenastej.
Pastor ma w planie jeszczß dwie wizyty do
mowe przed obiadem. Postanowił sobie odwie
dzić każdą rodzinę, która zamieszkała w no
wym osiedlu domków jednorodzinnych w
Triillikon, a nowo przybyłych jest sporo. Po
nadto stale bywa u seniorów i odwiedza konfirmantów, aby osobiście poznać ich rodziny.
Szczególną troską otacza przewlekle chorych
i tych wszystkich, którym — jak mu się wy
daje — może być potrzebny.
Pani Monhardt od śmierci męża mieszka sama
w dużym jednorodzinnym domu. Bardzo lubi,
gdy ją ktoś odwiedza. Najchętniej zamieszka
łaby z powrotem w starej wsi, bo tutaj całymi
tygodniami nie widzi nikogo z sąsiadów. Przy
kawie z ciasteczkami opowiada swobodnie o
swoich dzieciach i wnukach, którym stale ro
bi na drutach skarpetki, bo jakość kupnych
pozostawia wiele do życzenia. „A pan pastor
wcześnie wstaje — zwraca się do nas — już
o siódmej widziałam dzisiaj światło w oknach
plebanii” . I dodaje, że wczoraj wieczorem
światło u pana pastora paliło się do późnej no
cy...
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Pani Stutz w Truttikon cieszy się, ze zrobiła
pastorowi niespodziankę: po długiej chorobie,
która na* szereg tygodni przykuła ją do łóżka,
może nareszcie przyjąć gości siedząc w fotelu.
Twarz jej rozjaśnia się pełnym szczęścia
uśmiechem, gdy pastor oznajmia, że znalazł
nad Jeziorem Genewskim piękny hotel, gdzie
będzie mogła spędzić wraz z innymi następne
ferie dla seniorów. Pani Stutz brała udział we
wszystkich, od pięciu lat organizowanych fe
riach i podczas ostatniej choroby wspomnie
nia przeżytych tam dni i zawartych nowych
znajomości umilały jej długie godziny samot
ności.
Po powrocie na plebanię pastor Naegeli prze
de wszystkim biegnie do kuchni i nastawia
ziemniaki. Za czasów kawalerskich nieraz go
tował sobie z musu i dziś z ulgą myśli, że za
raz przyjdzie żona i obejmie rządy w kuchni.
Sam natomiast z przyjemnością zawiaduje
trunkami i wnosząc butelkę najlepszego wina
z Truttikon stwierdza, że piwnica jest duża,
co pana domu zobowiązuje do posiadania sto
sownych zapasów.
Popołudnie pastor spędza przy biurku. Przy
gotowuje tu nie tylko niedzielne kazania, ale
załatwia również całą robotę
kancelaryjną,
której jest niemało. Ponadto zawsze są jakieś
bieżące sprawy. Następnego dnia po naszej
wizycie ma się odbyć gwiazdka dla seniorów
i pastor musi poczynić ostatnie przygotowania
do tej uroczystości.
Wieczór wtorkowy przeznaczony jest na wizy
tę u rodziny, która niedawno zamieszkała w
Truttikon. Pastor prawie co wieczór jest w dro
dze. Jak odnosi się do tego jego żona? No, oczy
wiście, życie domowe trochę na tym cierpi, ale
żona również zaangażowana jest w wiele prac
i często nie ma je j w domu wieczorem. Pastor
chce jednak w przyszłości wygospodarować
trochę wolnego czasu dla obojga, bo nie jest
dobrze być niewolnikiem pracy. Na dłuższą
metę odbije się to niekorzystnie tak na nich,
jak i na parafianach.
Pozostałe dni tygodnia pastor poświęca na or
ganizowanie różnych akcji w zborze. Oprócz
działalności nauczycielskiej i duszpasterskiej,
odwiedzin, prac kancelaryjnych, intensywnego
przygotowywania kazań na nabożeństwa mło
dzieżowe i dla dorosłych pastor Naegeli musi
znaleźć czas na aktywizowanie życia zboru.
Urządza więc wspomnianą
już gwiazdkę
dla seniorów, wspólne weekendy, prowadzi ak
cję „Brot für Brüder” (Chleb dla Braci), orga
nizuje wieczory i dnie zborowe. Wiele uwagi
poświęca pastor różnym formom nabożeństw.
Kościelna grupa robocza organizuje np. alter
natywne nabożeństwa z Wieczerzą Pańską, któ
re prowadzone są przez członków zboru przy
udziale pastora. Część swojego czasu poświęca
pastor pracy z nauczycielami szkoły niedziel
nej oraz grupom i zespołom młodzieżowym.

Puls nowych czasów bije również w Triillikon.
Starzy ludzie pamiętają jeszcze, jak co nie
dzielę do ich kościoła ciągnęły rzesze wiernych
z sąsiednich wsi i osiedli. Dziś nie widać ni
kogo z sąsiedztwa. Pastor Naegeli jest zdania,
że nie można już przyciągnąć ludzi do Kościoła
za pomocą wyświechtanych słów. Nowina bi
blijna musi być podawana w nowej szacie,
trzeba ją tłumaczyć na współczesny język, aby
pasowała do dzisiejszych problemów. Jak to
osiągnąć? Pastor sądzi, że każdy kaznodzieja
musi być przede wszystkim żywym człowie
kiem, musi dawać świadectwo własnym życiem
i być zawsze sobą. Inaczej trudno jest trafić
do ludzi, bo to, co się mówi, nie będzie miało
siły przekonywania.
Znalezienie drogi do słuchaczy, utrafienie we
właściwy ton, jest problemem dla każdego du
chownego. Bardzo często kazania wznoszą się
na takie wyżyny filozofii, że członkowie zboru
nie są w stanie podążyć za tokiem myśli. Pa
stor Naegeli stara się, aby jego słuchacze od
nosili duchowe korzyści bez przemęczania in
telektu. Bardzo ważne jest nawiązywanie do
aktualnych wydarzeń i problemów. Dlatego też
pastor Naegeli nie układa sobie na początku
roku sztywnego planu kazań na każdą niedzie
lę, ale szuka z tygodnia na tydzień tematów
czy problemów, które w tym właśnie czasie
nurtują świat, zbór i jego samego. Jako mło
dy proboszcz wiejskiego zboru musi mieć wy
czucie, co z rzeczy nowych, a więc nie znanych,
zbór będzie chciał i mógł zaakceptować. Co
niedziela wierni zbierają się w kościele i w
skupieniu słuchają Słowa Bożego. Trzeba two
rzyć dla nich nowe formy chrześcijańskiego
życia i wchodząc między ludzi pozyskiwać ich
na tym etapie rozwoju, na którym się właśnie
znajdują. Ta praca z młodymi i starymi jest
pasjonująca i daje wiele zadowolenia. Pastor
żałuje tylko, że brakuje w Kościele średniego
pokolenia. Nawiązanie kontaktu z ludźmi w
średnim wieku byłoby ogromnie ważne. Oni
bowiem są Kościołem jutra i oni najbardziej
takiego Kościoła potrzebują. Z tego pokolenia
powinni wyjść budowniczowie Kościoła przy
szłości, grupy i wspólnoty, których wzrastanie
da początek nowemu życiu w zborze.
Pastor Naegeli urodził się w Amriswil. Ukoń
czył szkołę kantonalną we Frauenfeld, następ
nie studiował w Bazylei i Tybindze, nie ma
jąc początkowo zamiaru zostać duchownym.
Spodziewał się, że teologia da mu odpowiedź
na wiele nurtujących go zagadnień i pogłębi
jego życie wewnętrzne. Dopiero po paru la
tach pełnienia obowiązków na stanowisku po
mocnika pastora zrozumiał, że właśnie duszpa
sterstwo przynosi mu pełnię radości. Zycie dla
zboru jest odtąd zadaniem, jakie codziennie po
dejmuje na nowo z niegasnącym zapałem i za
dowoleniem.
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Artykułem Marka Ruszczyca pt. „Czyniła, jak kazał Pan’* o generałowej Katarzynie Sowińskiej inauguru
jemy nowy cykl na łamach „Jednoty”. W cyklu tym będziemy ukazywać postaci wybitnych Polaków —
wyznawców Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, którzy w różny sposób i na różnych polach zapisali się
na kartach historii ojczystej doby porozbiorowej, od schyłku wieku X VIII po czasy Polski odrodzonej
z niewoli w 1918 r. Będą to ludzie różnego stanu społecznego, pochodzący z różnych stron rozdartego przez
zaborców kraju, ludzie reprezentujący różne postawy i różne indywidualności. A przecież łączyć ich będzie
jedno: umiłowanie polskości, wiara, iż pracując dla niej i służąc jej wywalczą Polsce lepsze i wolne jutro.
Tę walkę i służbę pojmować będą różnie. Jedni służyć będą Ojczyźnie z szablą w ręku, na polach bitew
i powstań narodowych, jak gen. Karol Józef Sierakowski, inni gotowi będą podjąć w imię tej Ojczyzny ry
zyko sprzysiężeń i konspiracji, cierpieć będą mężnie więzienie, pójdą z podniesioną głową na śmierć, jak
Szymon Konarski. Jeszcze inni, jak Leopold Kronenberg czy Jan Epstein, będą budzicielami postępu go
spodarczego kraju, a gdy przyjdzie godzina próby, nie uchylą się od odpowiedzialności i działania w imię
słusznej sprawy. „Dynastia” Arctów zasłuży się chlubnie polskiej literaturze, oświacie i księgarstwu, bracia
Nenccy rozsławią imię polskiej nauki w świecie.
Warto o nich wszystkich wiedzieć i pamiętać.
* Redakcja

MAREK RUSZCZYĆ

Czyniła, jak kazał Pan
Można być uczonym i biegłym w piśmie, a być
faryzeuszem, owym tak wstrętnym Chrystuso
wi „grobem pobielanym” . Można powtarzać
modlitwy, praktykować obrzędy, klęczeć u stóp
Krzyża, a duszę własną utracić nie uczyniwszy
nic dla bliźnich. Można wołać: „Panie, Panie,
ja Ciebie tylko miłuję” , a miłować tylko siebie.
Można od Boga tylko żądać i brać, a nic nie
dawać. Ale można też Ewangelię czytać inaczej:
po to zostałem stworzony, aby dobrze czynić,
po to narodziłem się człowiekiem — synem
Bożym, aby żyć dla innych i przez innych, stąd
najwyższym, jedynym moim powołaniem jest
służba innym w imię Boga. Boga mego serca,
a nie moich ust, Boga mego sumienia, a nie
pięknych słów. Takie świadczenie Ewangelii
przyjmie w wieczności Pan. Takie świadczenie
zostawi po sobie miłość ludzi, a gdy pokolenia
nie stanie — wdzięczną pamięć historii.
Do takich z najszlachetniejszego kruszcu
chrześcijan zalicza się generałowa Katarzyna
Sowińska, wdowa po bohaterze Woli 1831 r.,
generale Józefie Sowińskim. W rocznicę zgonu
męża, 6 września 1832 r., zanotowała w swym
dzienniku pisanym dla siebie, który dostał się
jednak w ręce historyków naszych dziejów
ojczystych:
„Dzień wspomnień okropnych, dzień, w którym
spadł na mnie cios, zadawający sercu mojemu
ranę nigdy nie zagojoną, zostawiający mnie
samą na świecie, bez szczęścia, bez nadziei, bez
życzeń żadnych... Kiedy taki jest wyrok Naj
wyższego, któremu ulec potrzeba, obca już ra
dości, pragnąc tylko już nieść ulgę innym cier
piącym, a szczególniej rodakom, o ile będzie
w mojej mocy, jedynym moim będzie stara
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niem
przez
jemu
mógł.

nie skazić mi nazwiska tyle drogiego
jakikolwiek czyn, sprzeciwiający się mo
przekonaniu, iż Jemu nagannym być
Przyrzekam to Tobie, drogi Cieniu” .

Po zgonie generałowej prasa warszawska, skrę
powana jarzmem cenzury zaborczej, usiłowała
przecież dać wyraz powszechnemu uwielbieniu,
jakim cieszyła się wśród wszystkich warstw
społeczności stolicy ta drobna, cicha, zasuszona,
a niezmordowana na swych drogach staruszka:
„Uczono ją cnoty i prawości — pisał »Kurier
Warszawski-« z 11 czerwca 1860 r. — była to
jedna z najdobroczynniejszych osób. Całą dąż
nością jej życia była miłość bliźniego i dlatego
też ani opuszczona sierota, ani wdowa strapio
na nie odchodziły od jej progu bez doznania
pociechy moralnej i otrzymania odpowiedniego
wsparcia. Żyła szczęściem drugich, a Bóg bło
gosławił jej ten żywot, bo przeciągnął dni jej
do sędziwej starości..., dozwolił zasnąć cicho
i spokojnie, jak ciche były jej cnoty i dobro
dziejstwa” .
Była nie tylko opiekunką sierot i wdów z naj
biedniejszych warstw, wspomożycielką starych
i chorych, pocieszycielką kalek i strapionych.
Ale o tym, kim była jeszcze, nie wolno było na
wet pisnąć pod rządami cara, w niecałe trzy
dzieści lat po upadku powstania listopadowego.
O tej innej generałowej Sowińskiej — Nike pól
bitewnych, lazaretów powstańczych, ginących
za świętą narodową sprawę, dla tej sprawy
uciemiężonych, ściganych, prześladowanych,
tropionych jak zwierzyna, uchodzących na
smutny emigracyjny bruk, ukrywających się,
denuncjowanych, więzionych — opowiemy do
piero tutaj.

Katarzyna Sowińska ze Schroderów urodziła
się w Warszawie 10 stycznia 1776 r. Schröderowie byli rodziną niemiecką, rodem z Hannoweru, byli też gorliwymi wyznawcami Kościoła
ewangelicko-reformowanego. Siadem wielu cu
dzoziemców ojciec Katarzyny, Jerzy Antoni
Schröder, osiadłszy w 1765 r. w Warszawie
szybko się spolonizował, znalazł pod naszym
niebem drugą ojczyznę. Był człowiekiem świat
łym, szerokich horyzontów, wybitnie uzdolnio
nym finansistą. Stąd król Stanisław August
Poniatowski ściągnął go w 1765 r. na dyrektora
nowo powstałej mennicy Rzeczypospolitej, za
wierając z nim kontrakt na lat 10, stale póź
niej odnawiany. Pod rządami ojca Katarzyny
mennica kwitła, przysparzała skarbowi Rzeczy
pospolitej rosnących dochodów, co w dobie re
form Sejmu Czteroletniego szczególnie się li
czyło. W uznaniu swych ząsług został Schröder
po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja, w 1792 r.,
nobilitowany przez sejm, wciągnięty do stanu
szlacheckiego Rzeczypospolitej. Komisja Rze
czypospolitej skarbu koronnego dziękowała mu
na piśmie za „długie zasługi..., przykładną pil
ność i niezmienną wierność” .
Schröderowie prowadzili w Warszawie dom
otwarty, chętnie przyjmowali gości; nie byli
to jednak goście balowi czy rautowi, ale grono
artystów, uczonych i pisarzy. Nad tańce przed
kładano ciekawe dysputy, nad rozkosze stołu —
skromne biesiady, podczas których recytowano
wiersze, czytano zagraniczne dzienniki, słucha
no poważnej muzyki, poruszano kwestie naj
żywiej wówczas zaprzątające patriotyczną opi
nię polską. Rodzice — neofici polskości — wpa
jali w jedynaczkę kult narodowości, którą po
kochali, nakaz służby ojczyźnie, traktowany
jako imperatyw bezwzględny, nakaz zachowa
nia przez całe życie jedności z rodakami w dob
rem i złem. Wszystko to, co wyniosła z domu —
rozległą wiedzę i zainteresowania (szczególnie
muzyką, sztuką i historią), w połączeniu z po
bożnością, która nie miała w sobie nic z bigoterii (Katarzynie nakazywano w domu, aby

codziennie, po przeczytaniu fragmentu Ewan
gelii, napisała na kartce, jakie z tego wyciąga
praktyczne wnioski dla siebie) — ukształtowało
przyszłą drogę i powołanie generałowej, którą
znany historyk Warszawy, Aleksander Kraushar, zaliczył „do sióstr miłosierdzia nie z zawo
du, lecz ze skłonności serca” .
Niewiele wiemy o dzieciństwie i wczesnej mło
dości Katarzyny. Po rozbiorach kraju wyszła za
mąż za radcę ówczesnej Rejencji pruskiej
w Warszawie, Karola Jonasa, ale wkrótce
owdowiała bezdzietna. 19 lipca 1805 r. wyszła
powtórnie za mąż za wówczas kapitana, Józefa
Sowińskiego. Znając poważny i szlachetny cha
rakter przyszłego bohatera, człowieka nieskala
nej uczciwości i patriotycznej ofiarności, co
poświadczy w 1831 r. na szańcach Woli, można
przyjąć, że małżeństwo było dobrane. Nadto,
co w owych czasach należało raczej do w yjąt
ków, zawarte zostało z obopólnej wielkiej mi
łości. „Korespondencja małżonków z owego
czasu — pisze jeden z biografów Sowińskiej,
Stanisław Kijeński — jaką miałem w ręku,
świadczy z jednej strony, iż młody kapitan był
po uszy zakochany, z drugiej zaś strony, że
wybranka jego serca godnie odpowiadała w y
mogom szlacheckiego uczucia“ .
Sowiński był wychowankiem słynnego Korpusu'
Kadetów, a podczas Insurekcji Kościuszkow
skiej w Warszawie zapisał się pierwszym bo
haterskim czynem, uderzając z grupą kadetów
na posterunek rosyjski na Dynasach i biorąc
do niewoli oficera wraz z kilkunastu żołnierza
mi oraz przyprowadzając działo! Bił się dziel
nie za Kościuszki, potem przymuszony był
wstąpić do armii pruskiej, a zaraz po utworze
niu Księstwa Warszawskiego wstąpił znów do
armii narodowej. Wziął udział w kampanii na
poleońskiej 1812 r. tracąc pod Możajskiem no
gę* »W przeciągu pół godziny — wspomina je
den z uczestników bojów pod Możajskiem —
stanowisko naszej baterii zasłane zostało końmi
i ludźmi... Sowiński stracił prawą nogę... Tak

◄ -----------;------------

...Zaufani tylko wiedzieli, że sta
ruszką, która odwiedzała nory bied
nych i głodnych, była generałowa
Sowińska...

...Pragnąc okazać Sowińskiej serce,
koleżanki postanowiły zamówić u
nieznanego malarza portret Genera
ła... .

----------------------------------------- ►
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mocno ranny, z największą spokojnością dał się
opatrzyć i leżąc na ziemi przy działach, nie
przestał wydawać
rozkazów kanonierom” .
Otrzymał Krzyż Wojskowy polski i Legię Ho
norową, ale w odwrocie z Moskwy musiał być
pozostawiony w szpitalu. Kannego trzymali
Moskale w Twerze i Tambowie, skąd zwolniono.
go dopiero 1 września 1813 r. Pcfwrócił do War
szawy i pielęgnowany czule przez panią Kata
rzynę wrócił do zdrowia. Zaliczony do korpusu
inwalidów w randze pułkownika został dyrek
torem Arsenału budowlanego w Królestwie
Kongresowym. „Jego obowiązkowość — powia
da historyk, Wacław Tokarz — rzetelność w
użyciu grosza publicznego, surowość w służ
bie — wychowywały ludzi w tej, tak doniosłej
dla Polski, ówczesnej dziedzinie przemysłu wo
jennego. On zapoczątkował to należyte posta
wienie arsenału, które w 1831 r. oddało nam
tak doniosłe usługi. Jednocześnie stał się niemal
kierownikiem opinii w korpusie artylerii. Jego
sąd o ludziach, ich występkach lub zasługach
— był rozstrzygający dla wszystkich’’.
Od października 1820 r. został Sowiński komen
dantem Szkoły Aplikacyjnej. Na tym stanowis
ku zasłużył sobie na miano „ojca Szkoły A p li
kacyjnej” . Był zrozpaczony wybuchem powsta
nia 29 listopada 1830 r., w którego szanse nie
wierzył, ale służył mu wiernie, gdy „cały naród
do boju wystąpił” . Został komendantem artyle
rii placu Warszawy, generałem brygady i sze
fem Wydziału Artylerii Komisji Rządowej W oj
ny. Zawarował sobie od razu, z właściwą sobie
skromnością, on — kaleka, inwalida, że w ra
zie oblężenia stolicy chce komenderować obsługą jednego działa.
W trzy tygodnie po Nocy Listopadowej wstą
piła też w powstańcze służby pani Sowińska,
choć na innym niż mąż polu. 21 grudnia 1830 r.
grono warszawskich pań: Klementyna z Tań
skich Hoffmanowa — głośna już pisarka i wizytatorka szkół, generałowa Katarzyna Sowiń
ska, Amelia Wulfers, generałowa Benigna Ma
łachowska, Anna Suchodolska, Aleksandra Tarczewska i parę innych zebrało się, aby ustalić,
jak w tych ciężkich chwilach najlepiej służyć
mogą Ojczyźnie. Amelia Wulfęrs rzuciła myśl
założenia patriotycznego związku Polek w
Warszawie. Myśl przyjęto entuzjastycznie,
Hoffmanowa ułożyła statut stowarzyszenia,
które przyjęło nazwę Towarzystwa Dobroczyn
ności Patriotycznej Kobiet. Związek pragnął
„dołożyć się do umundurowania ubogiego
ochotnika i wspomagać idących do walki ry
cerzy w koszule, skarpetki i inną bieliznę, w
szarpie, bandaże, kompresy; mieć bliższe stara
nie o znanych sobie żonach i dzieciach pozosta
łych żołnierzy; obdarzać szpitale; doglądać cho
rych, rannych. Słowem — spełniać wszystkie
uczynki miłosierdzia, do jakich tylko sposob
ność się zdarzy” . Sowińska rzuciła myśl, aby
głównym dochodem Towarzystwa były składki
miesięczne, roboty ręczne członkiń, loterie fan
towe, dary zaagitowanych do tego celu osób.
24

„Największą jednak nadzieją powodzenia —
mówiła — rękojmią dobrego musi być gorli
wość, jedność, dobre chęci i wytrwanie «opie
kunek» i dzielna »towarzyszek« pomoc” . Pięć
głównych „opiekunek” z Klementyną Tańską-Hoffmanową w 1831 r., a generałową Sowiń
ską w 1832 r. na czele stanowiło jakby prezy
dium kilkunastoosobowego zarządu, do którego
przyłączyły się niebawem dzielne Poznanianki:
Emilia Sczaniecka, Klaudyna Potocka, Celina
Działyńska, Konstancja Raczyńska. Kilkaset
różnych „towarzyszek” na wszystkich terenach
objętych powstaniem dawało stowarzyszeniu
składki i pracę według potrzeby.
Poświęcenie i energia dwu przyjaciółek: Hoffmanowej i Sowińskiej uruchamia całą maszy
nerię czynnego miłosierdzia na ratunek wal
czącym o słuszną sprawę. W ich mieszkaniach
prowadzono buchalterię Towarzystwa, zapisy
wano skrupulatnie przychody i dary, sporzą
dzano listy osób poszkodowanych przez wojnę.
Członkinie pod okiem lekarzy szkoliły się jako
siostry miłosierdzia w opatrywaniu ran, doglą
daniu rannych.
Pierwszą próbę przeszło Towarzystwo po bo
jach grochowskich, po 25 lutego 1831 r., gdy
zaczęto zwozić do stolicy rannych. Sowińska
urządza i całkowicie wyposaża w swym miesz
kaniu szpital, niebawem uruchamia drugi w
Szkole Aplikacyjnej w pałacu Paca przy ul.
Miodowej, obejmuje nad nim opiekę aprowiza-^
cyjną i pielęgniarską. Był to czas całkowitego
poświęcenia dla bliźnich, poświęcenia spełnia
nego z radością i ufnością, jaką daje nadzieja
zwycięstwa Ojczyzny. „Opiekunki” i „towa
rzyszki” krążyły też między lotnymi i stałymi
szpitalami wojskowymi, dostarczały opatrun
ków, żywności, bielizny. Były kwestarkami, or
ganizatorkami, opiekunkami, sanitariuszkami
na polu bitwy i pielęgniarkami w lazaretach
wojskowych. „Z rozczuleniem prawdziwym —
donosiła »Gazeta Polska« — widzimy przychyl
ność i zainteresowanie publiczności warszaw
skiej, a mianowicie niewiast bez różnicy stanu
i wieku, około rannych ziomków, których przy
wożą do Warszawy. Ta prawdziwa macierzyń
ska pieczołowitość i opatrzność dobrych Polek
jest nieomylnym balsamem i słodką nagrodą
cierpień naszych wojowników” .
Atmosferę pracy tych samarytanek Listopada
oddaje dobrze dziennik prowadzony przez
Hoffmanową (po jej wyjeździe z Warszawy na
jesieni 1831 r. zapisy w dzienniku kontynuo
wać będzie generałowa Sowińska):
„Ranny, wieziony przez miasto, opędzić się nie
mógł mnóstwu niosących mu napoje i jadło,
inni rzucali pieniądze... I odtąd do wszystkich
lazaretów kotłami znoszą najlepsze rosoły, kleiki, buliony, przysyłają wina, cytryny i soki
i przesyłający nie wydają nawet swoich naz
wisk” . Praca w lazaretach, wśród jęczących
i krwawiących rannych, w fatalnych warun

kach sanitarnych wymagała nielada heroizmu
ze strony dam, nie nawykłych do takich wido
ków. Emilia Sczaniecka w jednym z pierwszych
listów do Wielkopolski donosiła: „Straszny w i
dok ran nieszczęśliwych ofiar powstania, duszne
powietrze lazaretu, rozpaczliwe jęki konają
cych zrazu tak na mnie podziałały, iż całymi
dniami nie byłam zdolną przyjmować pożywie
nia... Lekarze mdleli ze zmęczenia... W tych
strasznych chwilach mnożyły się tragiczne w y
padki i trzeba było mieć dużo zasobów energii,
aby nie upaść na duchu” .
Powstańczy generał — gubernator Warszawy
dziękował Towarzystwu za jego pracę, ,,za
wzorowo prowadzony lazaret wojskowy w sa
lach redutowych, za opiekę i pielgrzymowanie...
opiekunkom rannych z 11 pułku piechoty: puł
kownikowej Sowińskiej, Emilii Paszkowskiej,
które należąc do Związku Dobroczynności
własnym kosztem salę utrzymywały i wszystko
do lazaretu dostarczały” .
Wielka „firm a” pań Sowińskiej, Hoffmanowej,
Małachowskiej, Paszkowskiej i innych nie ro
biła różnic między swoimi a pokonanym, ran
nym wrogiem. Jak powiada w swych pamięt
nikach generał Ignacy Prądzyński, „dla Rosjan
chorych albo rannych nie było większej po
myślności, jak dostać się do niewoli, a potem
do warszawskiego lazaretu, gdzie równą miano
o nich pieczołowitość jak o swoich. Była to dla
Rosjan jedyna szansa wyzdrowienia” .
W czerwcu 1831 r., głównie dzięki pracy i ofiar
ności „opiekunek” , sytuacja w lazaretach uległa
normalizacji: chorzy mieli dobrą opiekę. Nasi
liła się natomiast epidemia cholery, a członki
nie Towarzystwa znalazły się w trudnej sytua
cji» gdyż istniała obawa przeniesienia zarazy
do własnych domów. Zdały jednak i ten trudny
egzamin: nie opuściły rannych żołnierzy, niosły
pomoc chorej ludności cywilnej.
Sowińska trwała ciągle na posterunku, pogrą
żona w wirze pracy, która też była walką za
sprawę, aż nadszedł dla niej straszny dzień
6 września 1831 r., dzień frontalnego szturmu
stolicy przez armię rosyjską i dzień jej bohater
skiej obrony. Zostawiony z niewielkimi siłami
w szańcach wolskich, generał Sowiński dotrzy
mał słowa, że raczej padnie, niż wpuści Rosjan.
Wspierając się na szczudle, gdy wróg wdarł się
już do kościółka wolskiego, długo bronił się
u stopni ołtarza, aż padł skłuty. Generałowa
w ogniu silnych walk przedarła się na Wolę,
zrozpaczona szukała zwłok męża wśród trupów,
ale nie mogła ich znaleźć w powszechnym za
mieszaniu. Dopiero w kilka dni później prosty
żołnierz rosyjski, który widział ją na Woli i do
wiedział się, że to żona generała-bohatera,
przyniósł jej do mieszkania laskę Sowińskiego.
Ten kij został jej na całe życie jako najdroższa
pamiątka! Pisała Hoffmanowa:

„Zginął Sowiński, którego mi żal niezmiernie
osobliwie dla żony. Kaleka z małymi siłami po
zostawiony został w najważniejszym punkcie,
narażał się, robił co mógł, a widząc, że się
oprzeć nie potrafi, postanowił przynajmniej
bronić się do ostatniego. Zamknął się w koś
ciółku, tam stojąc na szczudle dwóch szpadą
ranił, dwóch z pistoletu położył, pardonu przy
jąć nie chciał i zginął jak bohater, z bagnetem
w ręku” .
Koleżanki wielomiesięcznej pracy w Towa
rzystwie, pragnąc okazać Sowińskiej serce, po
stanowiły zamówić u nieznanego malarza port
ret generała, zrobić z niego kopie i .sprze
dać na korzyść Towarzystwa, które nie zamie
rzało zaprzestać działalności szczególnie teraz,
gdy wróg wkroczył do Warszawy i wyłaniały
się nowe ważne zadania. Niektóre działaczki,
jak Hoffmanowa i Małachowska, wyjechały za
raz z Warszawy. Inne podążą z mężami na emi
grację. Większość jednak została na miejscu.
Ster Towarzystwa przeszedł w ręce niezłomnej
Sowińskiej.
Zaczął się najtrudniejszy, bo konspiracyjny,
okres działania Towarzystwa. Zdobywca War
szawy, feldmarszałek Paskiewicz, rozpoczął ak
cję zemsty nawet na rannych Polakach. Zażą
dał imiennego spisu rannych leżących w szpi
talach. Chodziło o wyłowienie oficerów, przy
muszenie ich do podpisania deklaracji lojalno
ści wobec caratu, a opornych — zesłanie na
Kaukaz lub Sybir. Sowińska rzuciła hasło, aby
przyjmować kogo można do domów, lżej ran
nych za fałszywymi paszportami wyprawiać
za granicę. Towarzystwo daje ściganym zasiłki
pieniężne, zakupuje ubrania cywilne, płaszcze
i obuwie, ułatwia nielegalny wyjazd za gra
nicę. A do tego morze nędzy poszkodowanych
przez wojnę rodzin. Sowińska znajduje nieoce
nioną pomoc i oparcie w przeorze zakonu kapu
cynów z ul. Miodowej, ojcu Beniaminie Szy
mańskim, późniejszym biskupie podlaskim.
Poczynania dzielnych pań padły w końcu ofia
rą wszystkich konspiracji: donosu. Niejaki Za
rzecki z Krakowa doniósł Paskiewiczowi, że
w Warszawie istnieje tajny komitet patriotycz
ny dam, w którym najczynniejsze są genera
łowa Sowińska, kapitanowa Paszkowska i parę
innych. „Do tego komitetu — pisał denuncjator — należą te wszystkie osoby, które zbierają
składki na ułatwienie wojskowym, oficerom
polskim ucieczki za granicę... Komitet zbiera
się u Sowińskiej na ulicy Miodowej w pałacu
Paca” .
W sierpniu 1832 r. z polecenia Paskiewicza roz
ciągnięto tajny nadzór policyjny nad wszyst
kimi członkiniami Towarzystwa. 15 września
Paskiewicz przesłał pismo w tej sprawie do
rosyjskiego gubernatora Warszawy, gen. Witta:
„Według dostarczonych mi wiadomości, w War
szawie istnieje stowarzyszenie złożone z tutej
szych szkodliwych patriotek, które zbierają
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fundusze dla emigrantów lub też na inne poli
tyczne cele albo na ukrywanie wojskowych
przed poborem; stowarzyszenie to jest zarzą
dzane przez wdowę po zabitym podczas sztur
mu Warszawy generale Sowińskim” . Wpraw
dzie tajna obserwacja nic nie wykryła, „lecz
bliśkie stosunki Sowińskiej z niektórymi zna
nymi patriotkami i odbywane u niej sesje dzie
sięciorga dam nasuwają w tej mierze podejrze
nia” .
Teraz do akcji włącza się z wielką gorliwością
Witt. Żąda dodatkowych informacji od Zarzec
kiego, węszy i tropi, aby ułożyć kompletny ra
port w tej sprawie dla Paskiewicza. „Do tego
komitetu należą te wszystkie osoby, które zbie
rają składki na ułatwienie wojskowym ofice
rom ucieczki za granicę... Komitet zbiera się
u Sowińskiej... Uciekają się do środków wro
gich Monarsze i Rządowi, intrygami i pod
szeptami starają się naprowadzić na drogę
zgubnych przedsięwzięć” . W swym raporcie
nazywa Witt Sowińską i „opiekunki” — „nie
wdzięcznymi osobnikami” .
Teraz odezwał się ober-satrapa z Petersburga.
Car Mikołaj I na raporcie Paskiewicza napisał
własnoręcznie: „Jeżeli to zostanie udowodnione,
wezwać Sowińską i innych członków do Gene
ralnego Gubernatora i odebrać od nich dekla
rację, że czynności tych zaprzestaną. Jeżeli zaś
nadal prowadzić je będą, oddać pod sąd wojen
ny i osądzić według prawa polowo-wojennego” .
Do tej ostateczności nie doszło. Nie zachowały
się żadne dokumenty z przesłuchań śledczych,
jakim z pewnością została poddana Sowińska.
Komisja śledcza uznała ją jednak niewątpliwie
za „winną” , skoro najpierw nakazano jej w y
jechać w Sandomierskie, a później skazano na
przymusowy pobyt w klasztorze w Łomży.
Przebywała tam od 2 sierpnia 1835 r. do 25 li
stopada 1837. Uwolnienie stamtąd zawdzięczała
niezmordowanej energii panny Joanny Wos,
współtowarzyszki prac powstańczych, która do
stała się. na audiencję do Paskiewicza. Scena
między panną Wos a wielkorządcą Królestwa
Polskiego była tak gwałtowna, że wieść o niej
szybko przedostała się do opinii publicznej, bu
dząc poruszenie. Paskiewicz pragnąc uniknąć
sensacji i licząc się z wielką popularnością ge
nerałowej, która czczona była jako podwójna
bohaterka: wdowa po bohaterze Woli i Sama
rytanka powstańczej Warszawy 1831 r., naka
zał uwolnienie jej z klasztoru i zezwolił na
powrót do Warszawy, zastrzegając tylko, aby
nie utrzymywała zbyt licznych kontaktów to
warzyskich. Zastrzeżenie zbędne,~gdyż po tylu
przejściach, ze steranym zdrowiem, z natury
stroniąca od gwarnych salonów, Sowińska pro
wadziła odtąd w Warszawie dość samotniczy
tryb życia. Wraz z nieodstępną przyjaciółką,
Joanną Wos, zamieszkała na ul. Królewskiej
pod numerem 1062. Tylko niekiedy przyjmo
wał:) niewielkie grono bliskich przyjaciół, na
codzień oddawała się nadal bez reszty dziełu
czynnej dobroczynności: wspomaganiu sierot,
26

wdów i najbiedniejszych dziewcząt. Utrzymy
wała ścisłe kontakty ze wspólnotą ewangelicko-reformowaną stolicy, gdzie niejako „opodatko
wała” na najmilsze sercu cele dobroczynne za
możniejszych współwyznawców. Zawsze nieza
wodny był warszawski kupiec Seydlitz, bardzo
zasłużony w 1831 r. we wspomaganiu powstań
ców, a później uchodzących na emigrację roda
ków. Był to człowiek nieustraszonej odwagi.
Wezwany przed oblicze komisji śledczej w
1832 r. i pytany o Towarzystwo Dobroczynności
zaprzeczył, aby uczestniczył w jego pracach,
odmówił wymienienia jakichkolwiek nazwisk,
a na koniec oświadczył, iż nie znaczy to, aby
nie służył zawsze pomocą rodakom jako Polak
i chrześcijanin, a teraz dowiaduje się ze zdzi
wieniem, iż dobre uczynki są czynami „nagan
nymi wobec monarchy” !
Katarzyna Sowińska jako jedna z pierwszych
w Królestwie zniosła w swych majątkach ziem
skich (Wierzbno, Wyględów koło Warszawy)
pańszczyznę, zamieniła ją na małe czynsze, któ
re wystarczyć miały tylko na jej spartańskie
potrzeby i zapewnić nieco funduszy na dobro
czynność. Aż do końca dawała świadectwo mi
łości bliźniego cicho, bez rozgłosm „Zaufani
tylko wiedzieli — pisze Kraushar — że starusz
ką, która zwiedzała nory biednych i głodnych
po zaułkach miasta, była pani Sowińska. Oni
jedynie wiedzieli, że była aniołem opiekuńczym
nędzarzy i opuszczonych i że nie mając sama
w obfitości środków utrzymania — tym, co
miała, z biednymi się dzieliła” .
Nie przeczuwała zapewne generałowa, że jej
pogrzeb stanie się pierwszą pobudką do mani
festacji patriotycznych przed nowym zrywem
powstańczym Stycznia 1863 r. Zmarła na apo
pleksję w wieku sędziwym, 10 czerwca 1860.
Nie cierpiała, na śmierć była przygotowana
zawsze, miła ludziom i pogodzona z Panem.
W prasie warszawskiej ukazała się krótka no
tatka podana przez stryjeczną wnuczkę zmar
łej, iż „wraz z familią zaprasza krewnych, przy
jaciół i znajomych w dniu 11 czerwca na eksportację zwłok zmarłej wdowy po pułkowniku
byłych Wojsk Polskich, Katarzyny Sowińskiej,
z domu nr 1062 przy ul. Królewskiej” (władze
carskie uparcie nie uznawały rang wojskowych
nadanych podczas powstania, stąd oficjalnie był
dla nich Sowiński jedynie „pułkownikiem” ).
W połowie 1860 r. myśl o wystąpieniach pub
licznych do tego stopnia opanowała już umysły
patriotycznej młodzieży warszawskiej, że po
grzeb Sowińskiej podchwycono jako pierwszą
nadarzającą się po temu okazję. Medyk Zdzi
sław Janczewski mówił w swych zeznaniach
śledczych podczas powstania, że „myśl mani
festacji politycznej na pogrzebie Sowińskiej...
podali i wykonali uczniowie Szkoły Sztuk Pięk
nych pod przewodnictwem Karola Nowakow
skiego, Stanisława Szachowskiego, Jana Fran-

Tak wygląda dziś grób Katarzyny Sowińskiej na
cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie

kowskiego i innych” . Porozumiewano się w tej
sprawie szybko, w jakimś zbiorowym instynk
cie, w solidarnym pragnieniu. Z młodzieżą
współdziałali weterani powstania 1831 r. Wan
da Umińska opowiada, że szła przez Ogród
Saski, gdy spotkała pana Wiktora Turskiego,
oficera 1831 r., który spytał: ,,Czy panie wie
dzą, że to dziś pogrzeb jenerałowej Sowińskiej?
Idźcie, panie, i kogo spotkacie na prawo i lewo,
mówcie o tym, żeby jak najwięcej ludzi się
zebrało” .
Po południu, gdy Ogród Saski zapełnił się spa
cerowiczami, powiadomiono niemal całą pub
liczność. Rozbiegła się młodzież po warszaw
skich mieszkaniach, czatowała na rogach ulic.
W godzinie eksportacji zebrał się kilkunastoty
sięczny tłum, przeważnie kobiet i młodzieży.
,,Był to wspaniały pogrzeb — wspomina Umiń
ska. — Ze wszystkich zakładów naukowych
przyszła młodzież, bo wszyscy chcieli nieść
zwłoki żony bohatera Woli, oddając w ten spo
sób cześć i jemu... W najsmutniejszym położe
niu znaleźli się marymontczycy, studenci Insty
tutu Rolnego w Marymoncie, gdzie z rozkazu
władz szkolnych pozamykano sale, żeby .ich na
pogrzeb nie puścić. Wszyscy, co do jednego,
wyskoczyli oknem z pierwszego piętra i nad
ciągnęli, gdy orszak już ruszał” .
O 6 wieczorem kondukt ruszył. Ciągnął ul. Ża
bią obok Banku i całą Elektoralną, aż ku rogat
kom' wolskim, a po drodze przyłączały się
wciąż gromady tych, którzy znali zmarłą bo
dajże najlepiej — warszawskiej biedoty. Szli
w komplecie członkowie warszawskiego zboru
ewangelicko-reformowanego z dwoma pastora
mi. Co chwila zmieniali się niosący trumnę,
gdyż każdy pragnął dostąpić tego zaszczytu.
Aleksander Kraushar jako niedorostek szedł
wraz z innymi: „Pamiętam dziś... skromną
trumnę unoszącą się nad głowami nieprzejrza
nych tłumów, wspartą na ramionach zmienia
jących się kolejno młodzieńców, pamiętam ów
uroczysty kondukt pogrzebowy na miejsce
wiecznego spoczynku, na cmentarz ewangełickio-refonmowainy, w którego łonie spoczywają
już szeregi wielu zasłużonych krajowi obywa
teli” .
Na cmentarzu, nad otwartą mogiłą, przemówił
pastor Pleszewski. W Ciszy łowiły tłumy słowa
księdza. Mówił o pięknym życiu zmarłej, ale
kiedy w obawie przed szpiclami, których rój
kręcił się w tłumie, zakończył słowami^ iż żeg
namy wdowę po pułkowniku Sowińskim, tłum
wykrzyknął wielkim głosem: »— Nie po puł
kowniku, lecz po jenerale!-« A potem tłum rzu
cił się do trumny, zdarł na relikwie wszystkie
jej ruchome ozdoby, nawet wystający spod
wieka skraj sukni zmarłej. Każdy chciał rzu-

cić na trumnę garstkę ziemi. Po pogrzebie duża
część uczestników udała się na Wolę, na miejsce
zgonu Sowińskiego. Tak czczono żonę i męża.
Policja carska nie zareagowała na tę pierwszą
przedpowstaniową manifestację, która — jak
pisze przyszły uczestnik 1863 r., członek tajne
go Rządu Narodowego, Jan Nepomucen Janow
ski — była „pierwszą wielką manifestacją
uczuć, które rozpierały piersi ludu polskiego,
była pierwszą jawną, choć milczącą, i podniosłą
odpowiedzią na rozkaz cara »zapomnienia
o przeszłości i wyrzeczenia się marzeń«. Mani
festacja ta była masowa, samorzutna i samo
dzielna, przez nikogo nie propagowana, lecz
płynąca z duszy i serca ludu... [Była to] potrze
ba wylewu tych uczuć, które od lat czterech
nurtowały w mózgach, wstrząsały nasze serca” .
Ta i następne, burzliwe już i krwawe, mani
festacje warszawskie zwiastowały nową epokę
w dziejach Polski: epokę tragicznego zrywu
1863 r., w którym poświadczyli Polacy, iż ni
czego nie zapomnieli, iż nie wyrzekli się ,,ma
rzeń” o niepodległości. I po upadku Sprawy
roku 1863, mimo fałszywych proroków naka
zujących „pogodzenie się z niewolniczym lo
sem” , pokolenia, które przyjdą, nie wyrzekną
się tego nadal. Życie i czyny generałowej K a
tarzyny Sowińskiej były jakby arką tych na
dziei, tych zrywów, tej walki o godność wolne
go człowieka i wolnego narodu. Takimi pozo
staną w nasżych dziejach ojczystych. To była
nagroda, którą zgotował Pan tu, na ziemi, swej
córce Katarzynie.
Marek Ruszczyć
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O b r a z y ży cia
V STUDIUM BIBLIJNE
SKARB ŻYCIA
Obraz

skarbu

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że
pojęcie „skarb” nie ma nic wspólnego z obrazem
życia Chrystusa. Wielu ludziom pojęcie to kojarzy
się z osobistym interesem, z potrzebą posiadania,
z chciwością — z postawami sprzecznymi z ewange
licznym zwiastowaniem. A jednak obraz skarbu dość
często występuje w Biblii. Przeprowadzając analizę
niektórych tekstów zawierających ten obraz spróbuje
my w nowy sposób naświetlić problem powołania
chrześcijan.
Postarajmy się opisać obrazy, które w naszym umyśle
kojarzą się ze słowem „skarb” . Uczestnicy grupy dys
kusyjnej wspomną zapewne o kufrze, o poszukiwaniu
skarbu, o skąpcu gromadzącym bogactwa albo też
0 dziecku bawiącym się na plaży i zbierającym piękne
kamienie, które stanowią dla niego skarb.
Z jakimi znaczeniami wiąże się pojęcie skarbu przed
stawionego w tych obrazach? Oto kilka propozycji:
— skarb jest jakąś wielką wartością,
— skarb jest czymś, co się gromadzi, kolekcjonuje
1 chroni,
— skarbem może być to, do czego jest się bardzo
przywiązanym, niezależnie od jego obiektywnej w ar
tości,
— skarb może być obiektem poszukiwań (skarb ukry
ty luib zakopany w ziemi),
— skarbem jest często to, co zapewnia poczucie bez
pieczeństwa.
Uczestnicy dyskusji powinni sporządzić listę rzeczy,
które ludzie żyjący w różnych kulturach gromadzą
jako skarby w dzisiejszych czasach. Zastanówmy się
nad tym, do czego my sami jesteśmy bardzo przywią
zani, zarówno w dziedzinie spraw materialnych, jak
i duchowych. '
Skarby

ukazane

w Biblii

W niektórych tekstach biblijnych słowo „skarb” od
nosi się wyraźnie do Obfitych dóbr ziemskich. Człon
kowie grupy dyskusyjnej mogą przeczytać teksty:
I Kor. 29:3—#, Kazn. 2 —.11 i Mat. 2:9t-ill i w kilku
słowach wyjaśnić, co każdy z nich mówi na temat
ziemskich skarbów.
W zasadzie jednak skarb, o którym mówi się w Bi
blii, ma inne/ przenośne znaczenie i służy przekazaniu
dwóch myśli: 1) że nie przywiązujemy się do tego,
do czego trzeba, 2) że przywiązujemy się do rzeczy
w sposób .niewłaściwy. Inaczej mówiąc, Biblia ukazuje
nam nowe kryterium bogactwa i nowy sposób oceny
tego, do czego należy się przywiązywać. W Ewangelii
Łukasza spotykamy dwie postaci: głupiego bogacza
i dostojnego bogacza; te opowieści mogą nam pomóc
w zrozumieniu biblijnego obrazu skarbu, jakim po
sługuje się Jezus.
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1. G ł u p i

bogacz

Przeczytajmy przypowieść zapisaną u Ewangelisty Łu
kasza w rozdz. IZ, w. 16—20. Zwróćm y uwagę na to,
z jakiej okazji Jezus opowiedział tę historię (w. 13 —
14) i zapamiętajmy Jego uwagi na temaSt obfitości
dóbr, wypowiedziane przed przypowieścią (w. 15) oraz
po jej zakończeniu (w. 21). Dobra tego świata są nie
trwałe i „nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie” .
Inne teksty biblijne również jasno naświetlają tę spra
wę, np.:
— Przyp. 2:1—(8: należy szukać mądrości i przestrze
gać Bożych przykazań;
— Mat. 6:19—21: gdzie jest skarb twój — tam będzie
i serce twoje;
— Mat. 13:44: Królestwo Niebios podobne jest do
skarbu ukrytego, który człowiek znalazł;
—■Dz. 3:1—(10: srebra i złota nie mam, lecz co mam,
to ci daję;
— Hebr. '11:24—26: poniżenie Chrystusa to bogactwo
większe niż skarby Egiptu;
— Obj. 18:11—19: ostatnia godzina dla tych, którzy
swą wiarę 'pokładali w skarbach ziemskich.
2. D o s t o j n y

bogacz

Przeczytajmy opowieść zapisaną w 18 rozdz. Ew. Łu
kasza, w. 18—23. I z tego tekstu jasno wynika, że
ziemskie bogactwo stanowi poważną przeszkodę, aby
wejść do Królestwa Bożego (w. 24—25). A le w wierszu
22 Jezus nie zadowala się powiedzeniem, że powinniś
my porzucić nasze dobra, aby mieć „skarb w niebie” .
Podobnie jak w Ew. Mateusza, rozdz. 19, w. 21 i Ew.
Marka, rozdz. 10,, w. 21, tak i tutaj obietnica otrzyma
nia skarbu w niebie wiąże się z wezwaniem: ,przyjdź
i naśladuj mnie” . Na drodze, która prowadzi na krzyż,
ci, którzy odpowiadają na wezwanie Jezusa i zostają
Jego uczniami, nie gromadzą automatycznie „ducho
wego 'skarbu” , jako czegoś w rodzaju ubezpieczenia
siebie na wieczność. Życie chrześcijańskie nie polega
tylko na uznaniu wyższości wartości duchowych nad
dobrami ziemskimi-, lecz na przejściu od postawy
biernej,, charakteryzującej się poszanowaniem Prawa,
tj. niewyrządzaniem bliźniemu zła, do postawy czyn-,
nej, którą cechuje dzielenie się z bliźnimi dobrami
materialnymi i niesienie im pomocy. Taka postawa
i taki model życia może się wydawać niemożliwy
w praktyce, staje się jednak możliwy dla tych, którzy
żyją w promieniu łaski Bożej {por. Łuk. 18:27 i 19:1
— 10, II Kor. 8:1—(5). Zwróćmy uwagę na smutek
bogatego dostojnika i przeciwstawioną mu radość Zacheusza oraz Kościołów Macedonii, która związana
jest z urzeczywistnieniem nowych wartości Królestwa
Bożego.
^
Skarb

w

naczyniach

glinianych

Tekst: II Liist do Koryntian, rozdz. 4:7'—12.
Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się
okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Bo
ga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak
pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześla-

doiuani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani,
#zawsze śmierć Jezusa na ciele noszący, aby i życie
Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem
my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani
bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele
naszym się ujawniło. Tak tedy śmierć wykonuje dzieło
swoje w nas, a życie w was.
W związku z tym, co powiedzieliśmy uprzednio, spró
bujmy teraz zbadać, w jaki sposób apostoł Paweł na
wiązuje do obrazu skarbu w swoim liście do Koryn
tian. Zauważmy, że obraz ten ma u niego znaczenie
dwojakie: po pierwsze — przedstawia nowe kryterium
pozwalające określić to,,co posiada istotną wartość,
po drugie — nowy sposób oceny tego, do czego jesteś
my przywiązani. Obraz skarbu (tj. tego, co jest dla
nas cenne, co gromadzimy) złożonego w glinianych
naczyniach (kruchych, nietrwałych, zwyczajnych), a
zwłaszcza zawarty w nim kontrast, kojarzy się z po
równaniem ujętym w Trenach 4:2, gdzie prorok biada,
że po upadku Judei „szlachetni synowie Syjonu, cenni
jak szczere złoto” zostali poczytani za zwykłe dzbany
gliniane. Zanalizujmy go bardziej szczegółowo.
Werset 7: skarb ten mamy w naczyniach glinianych.
Jaki jest więc ten „skarb” ? Przeczytajmy werset 6;
zauważmy, jak często Paweł mówi o chwale i świat
łości (3:7—4:6). Zwróćmy szczególnie uwagę na roz
dział 3, w. 18, gdzie apostoł pisze o tym, jacy się
stajemy ujrzawszy chwałę Pana. Język, którym posłu
guje się Paweł mówiąc o skarbie, mógłby obudzić
w nas postawę triumfalizmu, nadmiernego zaufania
we własne siły i samozadowolenie. Innymi słowy, mi
mo że skarb ten odpowiada wspomnianemu przez nas
pierwszemu znaczeniu (przywiązanie do tego, co ma
naprawdę wartość), można się do niego przywiązać
w niewłaściwy sposób. Dlatego właśnie Paweł mówi
0 „naczyniach glinianych” , aby się okazało, „,że moc,
która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas” .
Jeśli uznamy, że istnieje, związek między skarbem
a władzą, jak to czyni wielu ludzi w odniesieniu do
skarbów ziemskich, to wówczas musimy pamiętać, źe
prawdziwa władza (moc) należy do Boga.
Wersety 8—9: przypominając o życiu i śmierci, apostoł
Paweł podkreśla znaczenie i wartość „skarbu w na
czyniach glinianych” . Wskazuje na granice naszej
wrażliwości („uciskani nie jesteśmy jednak pognę
bieni...” ), ale zwraca także uwagę na inny aspekt tej
sprawy.
Ci, którzy idą za Jezusem, śmierć Jego noszą w swoim
ciele (idąc za Nim aż na krzyż), aby życie Jezusa
objawiło się w innych ludziach. „Tak tedy śmierć w y
konuje dzieło swoje w nas, a życie w was” . Nie należy
gardzić swym cielesnym życiem, ponieważ to życie
ziemskie może i powinno stać się naczyniem chwały
Bożej; naśladowanie Jezusa wiąże się bowiem z prze
konaniem, ze „skarb, który jest w niebie” , nie jest
czymś, co się posiadło na zawsze.
Należy zapamiętać te dwa znaczenia, jakie wiążą się
z obrazem skarbu ukazanym w Nowym Testamencie.
Jeśli będziemy myśleć wyłącznie o skarbie duchowym,
wówczas możemy zapomnieć o lekcji na temat bo
gactwa, udzielonej przez Jezusa dostojnemu boga
czowi. Słowa Pawła odnoszące się do „skarbu w na
czyniach glinianych” przypominają nam, że „skarbem
duchowym” jest życie dane przez Jezusa Chrystusa
1 że nasze własne życie, wzbogacone dzięki Jego łasce
powinno być „życiem dla innych” .

Pytania

do d y s k u s j i

1. Czy znacie chrześcijan, którzy w dzisiejszych cza
sach noszą w swym ciele śmierć Jezusa? Przeczytaj
cie jeszcze raz wersety 8 -i 9, zwróćcie uwagę na za
warte w nich kontrasty i opiis doświadczeń ludzi
„prześladowanych dla sprawiedliwości” .
2. Co dla was znaczy „poznanie chwały Bożej, która
jest na obliczu Chrystusowym” ? W ten sposób Paweł
opisuje skarb zawarty w naczyniach glinianych. Jakie
cechy tradycja chrześcijańskiej, którą wy i wasz Koś
ciół szczególnie cenicie, odpowiadają temu opisowi?
Spróbujcie na przykład w świetle cytowanych tekstów
dokonać krytycznej analizy pieśni, w których został
przedstawiony obraz iskaribu.
3. „Moc, która wszystko przewyższa” (transcendentna)
należy do Boga, a nie do nas. Czy to oznacza, że Koś
ciół nie powinien mieć żadnego wpływu na życie
świata? W jaki sposób, waszym zdaniem1
, Paweł od
powiedziałby na to pytanie? A jak na nie odpowiada
wasz Kościół?
4. Kościoły często wykorzystywały swą siłę i władzę
związaną z bogactwem kulturalnym czy materialnym. ^
Co o tym sądzicie?
V I STUDIUM BIBLIJNE
KORONA ŻYCIA
Znaki

szacunku

i zwycięstwa

We wszystkich czasach d kulturach posługiwano się
pewnymi przedmiotami i dokonywano pew nych' sym
bolicznych gestów dla uczczenia osób szczególnie god
nych szacunku lub zwycięzców.
1. Przypomnijcie sobie ostatnią uroczystość, w której
uczestniczyliście, zorganizowaną na czyjąś cześć. Na
czym ona polegała? Jakie .symboliczne przedmioty
i gesty towarzyszyły tej uroczystości?
2. Jakie znaczenie ma w dzisiejszych czasach — w wa
szym języku i w waszej kulturze — korona i wieniec?
Czy istnieją może inne, bardziej dzisiaj znaczące ele
menty?
3. Z jakimi osobami i wydarzeniami opisanymi w Bi
blii kojarzy wam się obraz korony albo wieńca?
Wzmianki

o koronach

w

Biblii

W dawnych czasach na Bliskim Wschodzie i terenach
objętych kulturą grecko-rzymską częste były takie w y
darzenia, jak rozdawanie wieńców i koronowanie, to
też znamienny jest fakt, iż Stary Testament zamiesz
cza tak niewiele wzmianek na ten temat.
Królowie (II Sam. 1:10; II Król. 11:12) i kapłani
(II Mojż. 29:6—7) nosili koronę albo diadem, ale Bi
blia podkreśla, że to Bóg wybiera, namaszcza i koro
nuje (Ps. 2). Natomiast znacznie częściej pojęcie ko
rony występuje w sensie przenośnym — sam Bóg bę
dzie „ozdobną koroną i wspaniałymi diademem dla
resztki swojego ludu” , który mu pozostał wierny (Izaj.
28:5). Człowiek został powołany do władania ziemią,
a Bóg wieńczy go „chwałą i dostojeństwem” (Ps. 8).
W Nowym Testamencie jest przede wszystkim mowa
o „koronie cierniowej” nałożonej na głowę Jezusa
przed Jego ukrzyżowaniem (Mk 15:16—20). W sposób
paradoksalny czyn, który miał ośmieszyć, stał się
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uznaniem faktu, 'że Jezus jest królem (Jn 19:1—5), że
krzyż jest Jego tronem (Jn 19:19—22) i że prawdziwa
ludzkość objawiła się w ukrzyżowanym i zmartwych
wstałym Chrystusie (Hebr. 2:5— 9).
W listach apostolskich obraz korony związany jest
z obrazem zawodów sportowych. Podobnie jak zawod
nik musi panować nad swoim ciałem ,i biec ze wszyst
kich sił mając jeden tylko cel na względzie, tak i apo
stoł Paweł (poświęcił całe swoje życie Bogu (I Kor.
9:24—27; Gal. 2:2; Fil. 2:16; 3:12.-44). Kościoły, które
w ten sam sposób zaangażowały się 'dla sprawy Bożej,,
są już „radością i koroną” apostołów (Ki 1. 4:1; I Tes.
2:19).
Prawdziwa
korona
sprawiedliwości,
życia
i chwały zostanie jednak przyznana dopiero w ostat
nim dniu, dniu sądu, tak jak wieniec laurowy, który
nie zginie i nie zwiędnie, zostaje przyznawany zawod
nikowi po zakończeniu biegu (II Tym. 4:0—8; Jak.
1:12; I Piotra 5:4).
Obraz korony często występuje w Objawieniu jako
symbol władzy (Obj. 4:4—40; 12:1; 14:14), nagrody
przyznawanej zwyeięzcy (6:2; 9:7). Apostoł Paweł
wspomina, 'że bieg chrześcijan może prowadzić do
męczeństwa. Wyraźnie jest też o tym mowa w Obja
wieniu; Kościół pierwotny często zaś posługiwał się
tym obrazem mówiąc o „koronie męczeństwa” .
„D am

ci k o r on ę ż y w o t a ”

Tekst: Objawienie św. Jana, rozdz. 2: 8—11.
Do anioła zboru w Smyrnie napisz: to mówi Pierwszy
i Ostatni, który był umarł, a ożył. Znam ucisk twój
i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci,
którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są
synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają
przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do
więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie
w udręce przęz dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmier
ci, a dam ci koronę żywota.
Ten, który mówi ustami proroka Jana, wygnanego na
wyspę Patmos, jest nikim innym jak ukrzyżowanym
i zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem. Kościołowi
w Smyrnie przedstawia się jako „Pierwszy i Ostatni,
który był umarł, a ożył” (Obj. 2:8; por. 1:17— 18).
„Aniołem” , o którym mowa, jest niewątpliwie wysłan
nik lufo biskup chrześcijańskiej wspólnoty tego miasta,
a dla niektórych może niebiański strażnik chrześcijan,
którzy tam -mieszkają. Tekst przedstawia sytuację
grupki chrześcijan żyjących w Smyrnie i to wszystko,
co różni ich styl życia od stylu życia innych jej
mieszkańców. Smyrna, której bogactw przysparzał
port, pragnęła uchodzić za najzńaczniejsze miasto
w Azji. Piękne świątynie i wzniesione na wzgórzu
pałace sprawiły, że nadano mu nazwę „korony Smyr
ny” . Na arenach zawodnicy walczyli o laurowy wie
niec zwycięstwa, miasto zaś otrzymało nazwę „wiernej
Smyrny” , ponieważ po stronie cesarzy rzymskich w al
czyło z przybywającymi ze Wschodu wrogami. Prawie
w tym samym czasie, kiedy Jan przekazywał swoje
objawienie, Smyrna -biła monetę przedstawiającą ce
sarza Domicjana (81—96) jako ojca bogów. Chrześcija
nie prawdopodobnie niewiele uczestniczyli w codzien
nym życiu tego kwitnącego miasta. Przeciwnie, często
musieli bronić swojej tożsamości wobec licznej kolonii.
żyjących w Smyrnie Żydów. Tekst ten zawiera kilka
wyrażeń, które należy wyjaśnić: „synagoga szatana”
(por. Obj. 3:9) odnosi 'się prawdopodobnie do Żydów,
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którzy sprzeniewierzyli się wierze żydowskiej oddając
cześć obcym bogom. Być może, chodzi tu także o su
rowe potępienie chrześcijan zniesławianych przez Ż y
dów, którzy uznawali się za prawdziwy Boży Izrael
(por. podobny sąd wydany przez Jezusa nad Piotrem,
który Go pragnął zniechęcić do pójścia drogą krzy
żową (Mk 8:3).
„Dziesięć dni” oznacza krótki okres, może przypom
nienie tekstu księgi Daniela, rozdz. I:il2i—-14 albo
I Mojż. 24:55.
W innych fragmentach Objawienia św. Jana znajduje
się również wzmianka o „drugiej śmierci” (20:6—44;
21:8), podobnie jak w żydowskich parafrazach starotestamentowych tekstów. Chodzi o potępienie w dniu
Sądu Ostatecznego, przeciwstawione życiu wiecznemu.
Tematy i pytania
nad tekstem

kierunkujące

pracę

1. Osoba mówiąca ustami Jana; zauważcie, że chodzi
tutaj o tę samą osobę, która występuje w w izji przed
stawionej w rozdziale 1 (w. 17—(18).
Jaki związek istnieje między zmartwychwstałym
Chrystusem a chrześcijanami ze Smyrny? W jaki spo
sób ci chrześcijanie są opisani (w. 8—0)?
2. Zapowiedź ciężkich doświadczeń i wezwanie do
wierności; czy może istnieć jakiś związek między lo 
sem Kościoła w Smyrnie a tym, co powiedziano
0 Chrystusie? Czy można bliżej określić wymagania,
jakie stawiane są chrześcijanom ze Smyrny (w. 10 —
11)?

Co to oznacza w odniesieniu do ich sytuacji społecz
nej i politycznej?
3. Nagroda; co może oznaczać w tym fragmencie ko
rona życia? Zauważcie, że obietnica zawarta w w. 11
związana jest z dziełem, -dokonanym przez Chrystusa,
do którego nawiązuje początek listu (w. 8).
„Korony
sach

żywota”

w

dzisiejszych

cza

W każdym z siedmiu listów zawartych w Objawieniu
Jan zwraca się z posłaniem do Kościoła lokalnego,
znajdującego się w szczególnej sytuacji. Wszystkie
listy kończą się tym samym zdaniem: „K to ma uszy,
niechaj słucha, co Duch mów! do zborów” . To po
wtórzone siedmiokrotnie wezwanie ma duże znacze
nie z ekumenicznego punktu widzenia. Obietnice, któ
re ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus po
twierdza wobec całego Kościoła, są niezwykle ważne
zarówno dla każdego poszczególnego Kościoła, jak
1 dla wszystkich razem, zarówno w końcu I wieku
jak i w dzisiejszych czasach.
1. Sześćdziesiąt lufo siedemdziesiąt lat po napisaniu
tego listu Polikarp, biskup Smyrny, poniósł męczeń
ską śmierć. I w naszych czasach wielu chrześcijan
musi znosić oszczerstwa, wielu jest więzionych i mę
czonych, dzieląc w ten sposób los chrześcijan ze Smyr
ny. Jakie posłanie poprzez cierpienia tych męczen
ników Duch Święty kieruje do ekumenicznych wspól
not kościelnych?
2. Podczas uroczystości chrztu i ślubu Kościoły pra
wosławne nadal stosują „koronowanie” . Czy w wa
szych Kościołach i parafiach możliwe jest posługi
wanie się taką samą symboliką, aby unaocznić w e
zwanie Chrystusa do zostania Jego uczniami?
Tłum. I. N.

DAWIDOWE KORZENIE

Modlitwa yogi
Icchak Lumbroso — Żyd włoskiego pochodzenia, yogi. Jerozolima.
S. K. — A co Pan ma do dania?

ICCHAK LUMBROSO — Nazywam się Icchak. I m y
ślę, że wszystko w tym się zawiera. Przeszedłem
szmat życia wewnętrznego i w dalszym ciągu przecho
dzę. Zjawiłem się tutaj dzisiaj, bo mi polecono. Mam
tu coś do zrobienia. Nie wiem dokładnie, co. Z czasem
się okaże. Chciałbym dać serię lekcji.

I. L. — Mam pewne doświadczenia Ukończyłem stu
dia, mam wiele dyplomów.

SIOSTRA KING A — Jakich lekcji? Może lekcji mod
litwy?

I. L. — Studiowałem psychologię we Francji, a zawsze
studiuję jedyną wiedzę 1
— wiedzę 'boską, wiedzę yogi.
Mam wysoko wykwalifikowanego mistrza.

I. L. — Moja modlitwa trwa już teraz. Przez cały
czas. Poprzez moje oddychanie i poprzez .słowa, które
wypowiadam, i poprzez pragnienie, które mnie v tu
przywiodło.
S. K. — Icchak... To rzeczywiście coś mówi. Ale gdzie
się Pan urodził? Kiedy?
I. L. — Tym razem urodziłem się w północnej Afryce,
w Tunezji.* Trzydzieści dwa lata temu. Gdybym się
miał określić — pozostając zresztą nie określonym^
bo ja nie chcę się określać — to powiedziałbym, że
jestem kimś, kto na wszystkich płaszczyznach chce
być otwarty na wpływ boski. Jestem yogi.

S. K. — Na przykład?

S. K. — Jaki rodzaj yogi ma Pan na myśli?
I. L. — Taki, który nie ma nazwy, a-ie który ma wiele
stopni. Y o g a to znaczy zjednoczenie. To jest mi
styka.
S. K. — Na czym polega doświadczenie jedności w tej
yodze — czy ma ono jakiś wyraz, czy jest doświad
czeniem pustki?
I. L. — Bóg umieszcza nas w pustce tylko po to, abyś
my osiągnęli nową przestrzeń — twórczą i bogatą.
Pustka i przestrzeń to jest to samo. Chcę powie
dzieć — Duch. Nigdzie nie można Go uchwycić, nie
można Go zamknąć w pudełku.

S. K. — A więc ma Pan jakąś określoną religię?
I. L. — Religię? Pozostaję z Bogiem w głębokiej re
lacji milczenia. Milczenie jest najwyższym stopniem
modlitwy.
S. K. — Czy w tym milczeniu spotyka Pan coś czy
Kogoś?

S. K. — Wie Pan, dlaczego zadaję tyle pytań? Bo
rozmawiałam kiedyś z pewnym rabinem, pragnąc do
wiedzieć się czegoś o modlitwie żydowskiej. Opowia
dał mi wiele rzeczy, a z tego, co mówił, wynikało, że
modlitwa żydowska wyraża się tylko poprzez ryty
i słowa. Nic więcej. Dlatego szukałam mistyka żydow
skiego. I oto zjawił się Pan.
r'

I. L. — Wszystko, absolutnie wszystko. Wiem, że mam
jakąś misję do spełnienia. Może to jest mój charyzmat.
Polega on na bezustannym dawaniu. Każdemu, świa
domie, w każdym momencie. Dzięki temu, co dzieje się
we mnie, wokół mnie, przez wszystkie moje zmysły
duchowe.
Kiedy byłem mały, w Paryżu widziałem film: .„Ten,
który musi umrzeć” . Historia Chrystusa w Grecji. To
nie było o Chrystusie, ale właśnie o historii Chrys
tusa dziejącej się w Grecji. Ja tez bywam niekiedy
krzyżowany. Oczywiście nie na krzyzu. Prosiłem o ja
kąś pracę w Jerozolimie (jestem neutralny i pokojowy,
jestem psychofizjonomistą), nie było jednak środków.
Oni w Jerozolimie mają kalekie dzieci, mają szpitale
dla kalek i chcą, żeby te dzieci kalekami pozostały.
Bo ja mógłbym im pomóc jak mistrz BaBa w Indiach,
który leczy psychicznie chorych, c/„y jak kiedyś A l
bert Schweitzer w Afryce.
S. K. — Skąd Pan wie o swojej misji do spełnienia?
I. L. — Jeśli się coś wie, jeśli się coś ma, trzeba da
wać, inaczej to coś ginie.

I. L. — Rozumiem. Ja też kiedyś chciałem nauczyć
się modlić po żydowsku. Nakładałem filakterie, nakadałem tefilim. Przez kilka miesięcy trzeba je było
mieć na sobie — nie tylko w czasie modlitwy, ale zaw
sze — na głowie, na ramieniu. A le ja powiedziałem
sobie, że trzeba je nosić wewnętrznie. A co do słów, to
można je używać w miarę potrzeby. Można powtarzać
nieskończoną ilość razy jedno słowo albo jedno zdanie.
To jest m a n t r a . Ona sprawia wewnętrzną wibrację
i oczyszczenie ciała. Ja wierzę, że cały świat jest
czysty i umie się modlić, także ptaki i zwierzęta. N ie
jeden yogi doświadczył, że ptaki wpadają do domu
przyciągane przez specjalne światło, które nazywa się
o r a . Ptaki są na nie bardzo wrażliwe. Znajduje się
ono wokół ciała, a jest tym silniejsze, im dana osoba
jest świętsza. Ja doszedłem do takiego stopnia mod
litwy, że nie potrzebuję ani tefilim, ani słów. Potrze
buję tylko światła. Jeśli ma się wewnętrzne światło,
* Z dalszego, nie zamieszczonego tutaj kontekstu rozmowy
wynikało, że Icchak Lumbroso jest kabalistą. Wierzy w rein
karnację i sądzi, że jest drugim wcieleniem Abrahama A bulafii,’ żydowskiego yogi z X II w.
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nie ma już ciemności. Trzeba wyrzec się niższej woli
i egoizmu — im bardziej człowiek ewoluuje, tym baidziej jego egoizm staje się subtelny. Wyższa wola to
wola stwarzania.
S. K. — Ale musi chyba Pan mieć świadomość, że
łączy swoją wolę z wolą Boga?
L. — Tak, oczywiście. Jego wola jest wspólnym
centrum.

I.

S. K. — A więc znalazł Pan sens swojego życia.
I. L. — Dla yogi jest on zawsze w modlitwie. Trzeba
siedzieć, trwać w milczeniu, a wówczas czuje się
Absolut. Jest to pewnego rodzaju podróż przez prze
strzeń i gwiazdy. Przenika nas wówczas nie dające
się określić życie.
S. K. — Czy w takich momentach doświadcza Pan
jakiegoś nowego impulsu lub ma Pan jakieś intuicje,
które potem trzeba wyrazić słowami?
I. L. — Wszystko dzieje się na płaszczyźnie intelektu
i przeżycia. Na płaszczyźnie duchowych wibracji.
S. K. — Co to znaczy?
I. L. — To znaczy, że wszystko drga/ wszystko żyje.
Dlatego medytacja jest doświadczeniem, które trzeba
przeżywać, a o którym nie da się mówić. Doświadcza
się wówczas, że wszystko jest światłem i wszystko jest
życiem.
S. K. — Jak to wszystko?
I. L. — Wszystko: to drzewo, ten magnetofon, ten tap
czan, ten koc. I my. My jesteśmy wewnątrz iskrami
Bożymi. Wszystko pochodzi z tych iskier. Jest to po
znanie czegoś, cośmy dotąd lekceważyli. Mistyka jest
tajemnicą. Nie ma wielu mistyków/Nawet w ruchach
religijnych — czy to żydowskich, czy innych — od
rzuca się mistycyzm jako coś przerażającego, a on
jest naprawdę wspaniały.
S. K. — Czy Pan sądzi, że kilku mistyków mogłoby
zmienić świat?
I. L. — Jezus zmienił świat. Mojżesz też zmienił świat.
I wielu innych.
S. K. — A co Pan myśli o Jezusie?
I. L. — To był wielki, wielki człowiek. Wielki Nau
czyciel. I nie przestał nim być.
S. K. — Powiedział Pan, że jest Pan Żydem...
I. L. — Że urodziłem się Żydem...
S, K. — Czy wierzy Pan w misję Izraela?
I. L. — A co to jest misja Izraela?
S. K. — Być w świecie pośrednikiem między Bogiem
a narodami.
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I. L. — Ja sądzę, że lud Izraela jest ludem bardzo
specjalnym. I dusza żydowska jest bardzo specjalna,
bardzo trudna do zrozumienia i zasymilowania. Nie
chcę robić podziału między cywilizacjami i rasami,
ale to tak, jak z drzewami: są palmy i są cedry,
i oliwki — a każde drzewo spełnia inną funkcję. Tak
i naród żydowski ma swoją funkcję i swoją misję,
która tłumaczy się w relacji z innymi narodami. Nie
można jednak brać tego za powód do dumy.
S. K. — Żydzi oczekują na Mesjasza. Czy dla Pana
jest możliwe, aby Chrystus był tym Mesjaszem? Bo
Mesjasz z definicji może być tylko jeden.
I. L. — O, nie, jest ich wielu
S. K. Jeśli wielu, to nie w tym samym sensie. Jaka
jest więc różnica między Mesjaszem a mesjaszami?
I. L. — Na Mesjasza czekano w różnych epokach.
Historia się powtarza, choć w różnych formach. Jest
inna w każdym momencie. Dlatego nie można porów
nywać, nie można mówić, że był jeden Jezus, a potem
inny. Był jeden Jezus. A więc jest tylko jeden Jezus
i jeden Mesjasz, który przyjdzie — Bóig wie, kiedy.
S. K. — Czy Pana misja pozostaje w jakiejś relacji
do Mesjasza?
I. L. — Moja misja jest bardzo skromna: nieść pokój
na ten glob. Ja czuję braterstwo między wszystkimi
ludźmi — między ludźmi wszystkich religii i wszyst
kich kolorów skóry, i wszystkich obyczajów.
S. K. — Skoro Pan myśli o całym globie, to ta misja
nie jest tak bardzo skromna.
I. L. — Pokora jest konieczna dla zdobycia wiedzy
i mocy. Wiedza ma być użyta do celu prawego i praw
dziwego.
S. K. — I Pan chciałby to robić przez lekcje, konfe
rencje i rozmowy?
I. L. — Wszystkie płaszczyzny są możliwe, ale naj
pierw trzeba pracować na płaszczyźnie h a t a y o g i .
To jest yoga ciała. H a t a znaczy słońce i księżyc.
Na płaszczyźnie swego ciała trzeba zjednoczyć energie
pozytywne i negatywne. Trzeba nadać ciału giętkość.
Potem przyjdzie giętkość umysłu, a wreszcie koncen
tracja myśli. Myśl stanie się czystą myślą. H a t a
y o g a dokonuje się przez oddechy, panowanie nad
ciałem i różne prądy powietrza, które przechodzą
przez ciało, w pewnej mierze oczyszczają je jak na
czynie i przygotowują na przyjęcie boskiego światła.
W tym stadium h a t a y o g a obejmuje też ćwiczenia
fizyczne i ćwiczenia dietetyczne. Trzeba żyć w sposób
naturalny, być milczącym wegetarianinem. Nie ma
w tym nic nowego. Mnisi z Latrum* dobrze wiedzą,
że milczenie jest mocą i że w miarę spożywania posił
ków w milczeniu człowiek staje się milczący i zre
laksowany. Chwyta wibracje i oczyszcza wolę. Potem
następuje stadium oczyszczenia serca i rozwoju po
bożności.
S. K. — A co to jest pobożność?
*

Klasztor katolicki w pobliżu Jerozolimy.

I. L. — Po hebrajsku — d e v e q u t . Pochodzi to od
słowa d e v e q — klej. Bo klej jednoczy. Człowiek
pobożny jest zawsze „sklejony” , zjednoczony z Bo
giem. Ciągle trzeba się starać „przyklejać” , bo ciągle
się człowiek „odkleja” . I trzeba czynić wolę Bożą,
która jest inna dla każdej jednostki. Bóg stopniowo
wskazuje nam, co mamy czynić w każdym momencie.
S. K. — A jaka jest następna płaszczyzna yogi?
I. L. — T a n t r a y o g a — trzeba usunąć wszelkie
okrucieństwo, a wszystko czynić łagodnym i miłym.
Yogi to jest ktoś, kto praktykuje yogę i nigdy nie
może sobie pozwolić powiedzieć: nie, nie dam. Musi
dawać w każdym momencie. Komukolwiek. Ale spo
sób dawania i to, co się daje, zależy od poszczególnej
osoby.

sie ceremonii inicjacji chłopców. Po stronie mężczyzn
było wiele hałasu, a mało wewnętrznej modlitwy.
Oczywiście — ryty, ryty. Natomiast po stronie kobiet
widziałam zarówno modlące się głośno, jak i zatopio
ne w cichej modlitwie.
I. L. — Kobieta jest bardziej uczuciowa, bardziej
wrażliwa. Mężczyzna jest inaczej skonstruowany. Yogi
uważa, że mężczyzna jest kimś wyższym, ale w historii
było wiele kobiet, które osiągnęły wysoki stopień mod
litwy. W Indiach są święte kobiety. Prawdziwy yogi
osiąga talp poziom, gdzie nie ma już różnicy płci.

I

S. K. — Apostoł Paweł powiedział, że dzięki Chrys
tusowi nie ma już mężczyzny ani kobiety.
I. L. — Tak, to, co -się liczy, to dusza.
Rozmawiała s. Kinga Strzelecka OSU

S. K. — Byłam niedawno przy Ścianie Płaczu w cza

W ŚR Ó D K SIĄ Ż E K

Um rzesz sam i nagi
Te prorocze dla siebie słowa zapisał
Maksymilian Kolbe w swych notat
kach z rekolekcji w Rzymie w ro
ku 1914: „Dąż do najwyższego stop
nia doskonałości, bo jaki umrzesz,
taki pozostaniesz na całą wieczność,
a umrzesz wkrótce, kiedy nie bę
dziesz spodziewał się, i pójdziesz na
drugi świat S A M I N A G I ” . Dwa
ostatnie słowa podkreślił. O fakcie
tym pisze s. Kinga Strzelecka, zna
na naszym Czytelnikom z dwóch
cyklów publikowanych w „Jednocie”
— „Rozmowy przy studni” i „K orze
nie Dawidowe” — w biografii Mak
symiliana Marii Kolbego.
Książka to niewielka, zawierająca —
według słów autorki zamieszczonych
we wstępie ^ — przede wszystkim
elementy informacyjne. Widoczne
jest staranie o wiarygodność i obiek
tywizm przekazywanych informacji.
Większa ich część czerpana jest bez
pośrednio ze źródeł — osobistych
zapisków i korespondencji Maksy
miliana Kolbego oraz pamiętnika
jego rodzonego brata i współbrata
w zakonie, a także najbliższego
współpracownika w redakcji „R y
cerza Niepokalanej” — Alfonsa K o l
bego. Część nie posiada jednak ta
kiej dokumentacji, a pochodzi ze
wspomnień
naocznych
świadków,
których wypowiedzi stanowiły ma
tę" iał do podjętego potem procesu
beatyfikacyjnego. Do tych źródeł
autorka podchodzi ostrożnie, ocenia
jąc krytycznie zwłaszcza te, które

dotyczą dzieciństwa i wczesnej mło
dości przyszłego beatyfikowanego i
kanonizowanego, jako zbyt jedno
stronne i niepełne.
Książka nie jest jednak tylko zbio
rem chronologicznie ułożonych in
formacji. Na jej kartach jawi się
postać człowieka, który był żywym
dowodem prawdy zawartej w sło
wach św. Pawła: „kiedy jestem sła
by, wtedy jestem mocny” . Fizycznie
slaby, cierpiący od wczesnej mło
dości na płuca, żołądek i bóle głowry, do czego potem doszła choroba
serca, a w Japonii wewnętrzna in
fekcja powodująca bolesne wrzody,
żyjący w skrajnie franciszkańskim
ubóstwie i ascezie, miał jednocześ
nie niespożyte siły, pozwalające mu
być konsekwentnym w swojej linii

O FIARY

NA

postępowania: jak najwięcej chcieć,
jak najwięcej cierpieć, jak najszyb
ciej działać. Całe życie zmagał się
z sobą samym, z warunkami, z
ludźmi.
Inni
nie
wytrzym ywali
skrajnego ubóstwa, trudów, rygo
rów, tempa pracy, on nie tylko w y
trzymywał, ale znajdował jeszcze
energię na ożywioną działalność w y
dawniczą i misyjną, na podróże po
krajach Wschodu, którego klimat
dopełniał
dzieła
spustoszenia w
schorowanym ciele. W wieku lat 38
wyglądał na starca — „staruszek”
— wołały na niego chińskie dzieci
na pokładzie statku, którym płynął
do Singapuru. Był to rok 1932. Ten
już wówczas u kresu sił „staruszek”
w dziewięć lat później był jednym
z czterech więźniów, którzy z całej
dziesiątki skazanych na śmierć głoGOArą w bunkrze przeżyli najdłużej
i dopełniono na nich egzekucji do
bijając zastrzykiem z fenolu.
Dokończenie

na s. 34

W YD AW N ICTW O

Ks. Mirosław Danysz — zł 2000, Stanisław Biel — zł 140, Ryszard
Kwiatkowski — zł 500, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cho
rzowie — zł 200, Bronisława Skierska zł 500, Parafia Ewangeli
cko-Augsburska w Pabianicach — zł 184, ks. Gerard Kusz — 140,
Kamila Figurzyńska — zł 40, Janusz Ciechanowicz — zł 300.
Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy! Przypominamy,
że ofiary na wydawnictwo „Jednota“ przekazywać można na konto
PKO V III OM Warszawa, N r 1586— 3854— 136 bądź przesyłać
przekazem pieniężnym pod adresem: Administracja miesięcznika
„Jednota”, al. Świerczewskiego 76a, 00— 145 Warszawa.
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DO K O ŃCZENIE ze s. 33

Choć postać Maksymiliana Kolibę -aż do momentu jego heroicznej ofia
ry poniesionej na rzecz drugiego
człowieka — nie zawsze budzi jed
noznaczne oceny, zawsze każe się
zastanawiać, skąd, z jakiego źródła
czerpał on swoją wewnętrzną moc,
hart ducha i napęd życiowy.
Przez całe życie stawiał sobie bar
dzo wysokie wymagania. Stawiał je
też innym, nie zawsze rozumiejąc, że
nie wszyscy są w stanie im spros
tać. Dopiero szkoła życia, jaką prze
szedł w Japonii, nauczyła go właści
wej oceny ludzi i wyrozumiałości
dla ich potrzeb. W Oświęcimiu zaś,
na dnie ludzkiej rozpaczy i poniże
nia, ukazywał innym Chrystusowe
oblicze człowieka przepojonego miło
ścią do drugiego człowieka, a w w y
maganiach stawianych samemu so
bie przekroczył zwykłą ludzką gra
nicę. Jego' życie i śmierć stanowią
poć wier dzenie
drugiej
Pawiowej
prawdy: „Wszystko mogę w Tym,
który mnie umacnia” .
E.P.

Ksigżki nadesłane
Roman Brandstaetter: Prorok Jonasz, Warszawa 1983, Intsytut Wydawniczy
P A X , s. 100, egz. 30 000+330, cena zł. 100.
Jean Lafrance: Proś Ojca swego. Tłum. Janina Szweycer-Grupińska i Fe
licja Żeromska, Warszawa 1983, Instytut Wydawniczy P A X , s. 176, egz.
5000+330, cena zł. 100.
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E K U M E N I C Z N Y
# Komitet Wykonawczy Światowej
Rady Kościołów podczas posiedzenia,
które odbyło się w lutym tor. w
Genewie, postanowił zaprosić panią
Dorotheę Solle, znanego teologa ewangelickiego z RFN, do wygłosze
nia referatu „Życie w całej jego
pełni” na posiedzeniu plenarnym
V I Zgromadzenia Ogólnego Świato
wej Rady Kościołów w Vancouver.
Decyzja ta spotkała się z poważną
dezaprobatą władz Kościoła Ewan
gelickiego w RFN (EKD). Rzecznik
prasowy EKD, Dietrich Sattler, oświadczył, że Kościół Ewangelicki w
RFN uważa udzielenie głosu pani
Solle jako jedynemu Niemcowi za
fakt godny „pewnego ubolewania” .
Jej poglądy nie są reprezentatywne
dla EKD.

O Sekretarz generalny Światowej
Rady Kościołów, dr Filip Potter, w
wywiadzie dla szwajcarskiego ty
godnika „La Vie Protestante” stwier
dził, że temat V I Zgromadzenia Ogólnego „Jezus Chrystus — życiem
świata”
jest wyzwaniem
rzuco
nym światu, który nie ceni życia.
Dr F. Pótter skrytykował współ
czesne stosunki społeczne, charakte
ryzujące się tym, że niewielu boga
ci się kosztem coraz większej liczby
ludzi żyjących w biedzie. Zgroma
dzenie w Vancouver będzie musiało
P°dj3ó „główne zagadnienie doty
czące rzeczywistego zaangażowania
Kościołów” . Trzeba się będzie także
zająć stosunkiem Kościołów do pań
stwa i społeczeństwa. Dr F. Potter
# Zgodnie z uchwałą sądu w K a i
określił wprowadzenie przez Radę
Programu
Zwalczania
Rasizmu
rze, patriarcha Kościoła Koptyjskie„symbolicznym czynem” , sposobnoś
go w Egipcie, Szenuda III, ma ustąpić jako zwierzchnik Kościoła i
cią do zbadania głęibi i autentycz
na jego miejsce ma zostać wybrany
ności wiary. Dziesięcioletnie sprawo
kto inny. Decyzja ta spotkała się z
wanie funkcji sekretarza generalne
go nazwał „bolesnymi latami p o -. protestami w różnych środowiskach
chrześcijańskich na całym świecie.
śród wzburzonego świata” .
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Ustosunkował się do niej sekretarz
generalny Światowej Rady Kościo
łów, dr Filip Potter, który wezwał
rząd egipski do zajęcia stanowiska
w tej sprawie. Jego zdaniem posta
nowienie sądu stanowi „bezprzy
kładne pogwałcenie wolności religij
nej -i zagwarantowanej w konstytu
cji egipskiej niezależności kościel
nej” . Jestteż ono sprzeczne z pub
licznymi deklaracjami obu prezy
dentów, Sadata i Mubaraka, zgodnie
z którymi wysianie Szenudy I I I do
klasztoru w 198:1 r. nie naruszało
jego pozycji i autorytetu kościelne
go. Szenuda II I musiał udać się do
klasztoru w wyniku zamieszek mię
dzy muzułmanami i koptami.
# Sekretarz generalny Kościoła Re
formowanego w Ameryce, ks. Arie
R. Brouwer (1. 47), został zaakcepto
wany na stanowisku zastępcy se
kretarza generalnego Światowej Ra
dy Kościołów. Będzie on następcą
dr. Konrada Raisera, który 1 wrześ
nia br. opuszcza Radę, by objąć pro
fesurę w dziedzinie ekumenizmu na
uniwersytecie w Bochum (RFN). A.
R. Brouwer jest od 1979 r. człon
kom Komitetu Naczelnego ŚRK. W
Krajow ej Radzie Kościołów w USA

ma on opinią zdolnego przywódcy
kościelnego. Dr Potter scharaktery
zował go jako „myśliciela o klarow
nych poglądach i teologa o wyczu
lonym sumieniu na problemy spo
łeczne” . A.R. Brouwer jest autorem
wielu książek, m.in. dwóch o K a lw i
nie, i artykułów w czasopismach.
# Podczas audiencji dla grupy bis
kupów jugosłowiańskich papież Jan
Paweł II podkreślił, że od II Soboru Watykańskiego stosunki między
Kościołem Prawosławnym Serbii a
Stolicą Apostolską ulegały stałej
poprawie. Złożone stosunki wyzna
niowe i narodowościowe w Jugosła
wii powinny stanowić — według
słów papieża — szczególny bodziec
dla biskupów do poznania historycz
nej tragedii podziału i pełnego za
angażowania się na rzecz realizacji
woli Chrystusa, aby wszyscy byli
jedno. Papież poparł propozycję
biskupów jugosłowiańskich stworze
nia mieszanej grupy roboczej katolicko-prawosławnej dla całego kraju
oraz regularnych spotkań między
katolikami i- prawosławnymi' w y 
działami teologicznymi. J^n Paweł
II wypowiedział się także z w iel
kim szacunkiem o muzułmanach Ju
gosławii, łącząc z tym życzenie osiągnięcia wzajemnego porozumie
nia.
# Anglikański arcybiskup Oanterbury, dr Robert Ruńcie, zaprosił pa
pieża Jana Pawła II oraz zwierzch
nika Rosyjskiego Kościoła Prawo
sławnego, patriarchę Pimena, do udziału w konferencji pokojowej.
Podczas
Zgromadzenia
Ogólnego
Brytyjskiej Rady Kościołów w St.
Andrews (Szkocja) abp R. Ruńcie
oświadczył, że konferencja ta, w
której wzięliby udział czołowi przed
stawiciele
Kościołów,
powinna
wnieść wkład w zakończenie wyści
gu zbrojeń. Wielodniowe spotkanie
byłoby poświęcone „wspólnej mod
litwie, wzajemnemu poznaniu się i
złożeniu wspólnej deklaracji, na te
mat pokoju na świecie” — powie
dział arcybiskup. Miejsce i termin
spotkania nie zostały jeszcze usta
lone. Zgromadzenie Ogólne B rytyj
skiej Rady Kościołów potępiło po
siadanie i ewentualne użycie broni
atomowej. Podczas spotkania w li
stopadzie br. Rada zajmie się szcze
gółowo problemami rozbrojenia.
# Według informacji prasowej, o publikowanej przez Komitet ds. Ob
chodów 500 rocznicy urodzin Marci
na Lutra Związku Kościołów Ewan

gelickich w NRD, kulminacyjny
punkt uroczystości zaplanowanych
z tej okazji przypadnie w listopa
dzie br. i weźmie w nich udział
wielu
wybitnych
przedstawicieli
Kościołów chrześcijańskich z całego
świata. 11 listopada w kościele św.
Tomasza w Lipsku będzie przema
wiał przewodniczący watykańskiego
Sekretariatu ds. Jedności Chrześci
jan, kard. Jan Wil-lebrands. Swój
udział zapowiedział także sekretarz
generalny Światowej Rady Kościo
łów, dr Filip Potter. 10 listopada
będzie on przemawiał na rynku w
Eisleben, miejscu urodzenia M. Lut
ra, nawiązując do głównego tematu
uroczystości
kościelnych:
„Ponad
wszystkie rzeczy należy Bogu oka
zywać bojaiń, miłość i zaufanie” .
Poza tym oczekuje się przybycia
anglikańskiego arcybiskupa Canterbury, dr. Roberta Ruńcie, wiceprezy
denta Światowej Federacji Luterańskiej, bp. Davida Preusa z USA,
i przewodniczącego Rady Kościoła
Ewangelickiego w RFN, bp. Eduar
da Lohsego.
^ Środki łaski, sakramenty Chrztu
i Wieczerzy Pańskiej oraz zagadnie
nia ustroju i struktury kościelnej
były głównymi tematami rozmów
czwartego posiedzenia Wspólnej K o
misji Światowej Federacji Luterańskiej i Światowej Rady Kościołów
Metodystycznych, które odbyły się
w dniach 21— 126 marca br. w metodystycznym centrum konferencyj
nym w Lakę Junaluska (Północna
Karolina, USA). Podczas tego posie
dzenia Komisja rozpoczęła też pracę
nad sprawozdaniem końcowym, któ
re ma być przyjęte na następnym
posiedzeniu.
Członkowie
Komisji
wyrazili nadzieję, że sprawozdanie
końcowe przyczyni się do częstszych
i bardziej owocnych spotkań przed
stawicieli obu Kościołów oraz ściś
lejszej współpracy między nimi, a
także przedłoży teologiczne podsta
wy, które umożliwią podjęcie o fi
cjalnych kroków do zawarcia i-nterkomunii przez te Kościoły, które są
duchowo do tego przygotowane.
Piąte i ostatnie posiedzenie Komisji
odbędzie się wiosną 1984 r. w jed
nym z krajów Trzeciego Świata.
# Szwajcarski teolog katolicki., dr
Alibert Ebneter, skrytykował na ła
mach czasopisma jezuickiego „Orientierung” nowy Kodeks Prawa
Kanonicznego Kościoła Rzymskoka
tolickiego. Jego zdaniem, nowy K P K
nie spełnia wielu oczekiwań ze stro

ny chrześcijan innych tradycji. Ist
nieje niebezpieczeństwo, że stanie się
on 'bardziej hamulcem niż siłą na
pędową ruchu ekumenicznego. Moż
liwości podejmowania decyzji przez
świeckich są w rzeczywistości rów 
ne zeru. Wyraźnie dominuje w nim
zasada hierarchiczna. Nowy K P K
czyni po raz pierwszy z tytułu pa
pieskiego „vicarius Christi — za
stępca Chrystusa” pojęcie prawne.
Ebneter wyraża obawy, że z eku
menicznego punktu widzenia stwo
rzy to nowe bariery między wyzna
niami. Ewangelicy dopatrzą się w
tym tytule papieskim niezwykłej
uzurpacji, niemal pewnego rodzaju
bluźnierstwa. Teolog szwajcarski ocenił też krytycznie ustalenie w
K PK , że małżeństwa mieszane bez
wyraźnego zezwolenia właściwego
autorytetu są w dalszym ciągu „za
kazane” . W ten sposób zostaje utrzymana przeszkoda w zawarciu
małżeństwa. Nadal obowiązuje także
katolicka forma ślubu. Również w
kwestiach wspólnoty kultowej nowy
K P K nie uwzględnił aktualnej dys
kusji, lecz przejął stan rzeczy ist
niejący w 1972 r. Należy mieć jed
nak nadzieję, że ustalenia poczynio
ne dzisiaj nie zablokują drogi do
bardziej otwartych rozwiązań w
przyszłości.
# 20 marca br. zmarł w Genewie
ks. dr Marcel Pradervand, sekretarz
generalny Światowego Aliansu Koś
ciołów Reformowanych w latach
1949—.1970. Zmarły urodził się 7 li
stopada 1905 r. w Payerne (Szwaj
caria). Teologię studiował w Lozan
nie, Bazylei i Berlinie. W 193il r.
otrzymał ordynację. W okresie dru
giej wojny światowej był duszpaste
rzem reformowanej parafii szwaj
carskiej w Londynie. Po przejściu
na emeryturę poświęcał się dusz
pasterstwu przede wszystkim wśród
osób chorych i starych.
Z KRAJU
# W dniach od 14 do 15 kwietnia
br. obradowali w Warszawie przed
stawiciele protestanckich organizacji
pomocy z Europy Zachodniej i USA,
które — za pośrednictwem Świato
wej Rady Kościołów i w koordyna
cji z Polską Radą Ekumeniczną —
udzielają już trzeci rok pomocy ma
terialnej naszemu krajowi,. Podczas
spotkania z przedstawicielami PRE
podsumowano i oceniono dotychcza
sowe doświadczenia wynikające z
akcji pomocy. Goście zagraniczni
spotkali się także z przewodniczą
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cym Komisji Charytatywnej Episko
patu, bp. Czesławem Dominem.
# 18 kwietnia br. odbyła się uro
czystość przekazania wiernym w y 
znania mojżeszowego odrestaurowa
nej synagogi w Warszawie. W uro
czystości uczestniczyli wierni z kraju
i z zagranicy, przedstawiciele władz
państwowych, Kościoła Rzymskoka
tolickiego i wszystkich 8 Kościołów
zrzeszonych w Polskiej Radzie Eku
menicznej. Ze strony katolickiej okolicznościowe przemówienie wygło
sił bp Kazimierz Majdański, ordy
nariusz diecezji szczecińsko-kamieńsKiej, w imieniu Kościołów człon
kowskich PRE — jej nowy prezes,
bp Janusz Narzyński.

Z
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C o fo jesł pr awda?
„Ja się na to narodziłem i na to
przyszedłem na śyoiat, żeby dać
świadectwo Prawdzie — powiedział
Jezus rzymskiemu namiestnikowi. —
Cóż to jest prawda? — spytał Go
wtedy Piłat, świetnie oblatany w
giętkich pojęciach, świadom ich konformistycznej względności. Ewange
lia podaje, że to powiedziawszy, wy
szedł (J 18,38). Nie czekał na od
powiedź. Zresztą, czy był w stanie
dosłyszeć, zaakceptować to, co ewen
tualnie rzekłby mu Jezus?” — tak
zaczyna swoje rozważania zatytuło
wane „Cóż to jest prawda?” Jerzy
Grzybowski w 11— 12/82 numerze
„W ięzi” . Cóż to jest zatem prawda?
Grzybowski sięga do słów Jezusa,
który sam siebie określił: Ja jestem
Drogą, Prawdą i Życiem, jako źródła
definicji, która pozostała po dzień
dzisiejszy w nauce Kościoła. Prawdą
jest . więc Jezus Chrystus. Przed
śmiercią mówił On uczniom swoim,
że nie zostawi ich sierotami, że po
śle im Ducha Prawdy, który od O j
ca pochodzi. Ten Duch Prawdy, a
więc Duch Jezusa Chrystusa, dopro- wadzi ich do całej Prawdy (J 16,13).
„Czym są dary Ducha Prawdy —

pisze dalej Grzybowski — dowiadu
jemy się w sposób jednoznaczny od
św. Pawła. Uczynki ciała i owoce
Ducha wymieniane przez Apostoła
zarysowują się w dziejach człowie
ka, w historii-wędrówce narodów,
to ostrzej, to słabiej, w coraz to
zmieniającym się kontekście. ...spór,
zawiść... niezgoda, rozłamy... pijań
stwo, miłość... radość... wierność, ła
godność (Gal. 5,19 'i in.) wyznaczają
naszą odległość od Ducha Prawdy i
od Samej Prawdy” .
Każda prawda w znaczeniu potocz
nym jest nieskończenie małą, ale i
nieskończenie ważną cząstką samej
Prawdy. Każde zaś kłamstwo i fałsz
jest odejściem od Ducha Prawdy.
W stosunkach między ludźmi to
odejście zaczyna się zazwyczaj od
tzw. kłamstw towarzyskich, wykrę
tów, wymówień, pozornie niegroź
nych, drobnych kłamstewek, które
dają początek eskalacji fałszu w
stosunkach rodzinnych, społecznych,
międzynarodowych. „Skłonni jesteś
my uważać się za właścicieli praw
dy... Wygodnie jest samemu decy
dować o tym, co jest prawdziwe, ile
prawdy można ujawnić, a ile prze
milczeć przed mężem, żoną, przed
społecznością ludzi. Tak jest na
wszystkich szczeblach relacji między
ludźmi, relacji skażonych lękiem, że
prawda zabija” . Tymczasem to nie
prawda zabija, lecz właśnie kłam
stwo i jej przemilczanie. Kłamstwo
podważa zaufanie między ludźmi,
jest jednym ze źródeł nienawiści. W
świetle nauki Kościoła lęk przed
prawdą jest lękiem przed samym
Chrystusem.
„Istnieje także coś — pisze Grzy
bowski — co nazwalibyśmy społecz
nym odczuciem prawdy. To rozróż
nianie prawdy od fałszu, dobra od
zła, jest także darem Ducha. To
cząstka Jezusa Chrystusa, cząstka
Prawdy, cząstka Jego miłości —
troski o człowieka, która jest w
każdym z nas.” Każda prawda, która
nie jest napełniona miłością, troską
o człowieka, pozostanie tylko pół
prawdą na użycie jednostki lub jed
nej grupy ludzi. Prawdy trzeba nie
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ustannie szukać, nie zawsze bowiem
jest ona oczywista. Trzeba ją „od
najdywać w kontekście owoców Du
cha, w całym kontekście Tego, który
jest Drogą, Prawdą i Życiem. Trze
ba ustawicznie wychodzić ze świata
swToich twierdzeń i pojęć, swojego
obrazu rzeczywistości. Przekraczać
go. Być jak rzeka, która nie zatrzy
muje, ale ustawicznie przyjmuje, oczyszcza, przekazuje dalej” .
Grzybowski przypomina słowa Jana
Pawła II jeszcze z czasów krakow
skich: Istnieje ścisły związek między
wolnością i prawdą, przy czym
tprawda kieruje wolnością. Między
wolnością i prawdą istnieje jednak
sprzężenie zwrotne. „To także w ol
ność kieruje prawdą. Na tyle bo
wiem człowiek mówi prawdę, na
tyle daje świadectwo prawdzie, na
ile sam jest wolny, nie uwikłany w
układy, ambicje fałszywych bogów.
Człowiek wolny nie musi kłamać” .
Skłonni jesteśmy uważać się za
właścicieli prawdy, ale nimi nie
jesteśmy. „Człowiek nie jest właści
cielem prawdy. Człowiek jest raczej
jej włodarzem. Przekazuje informa
cje, uczy, wychowuje, rządzi, pracu
je w duchu uczynków ciała lub owoców Ducha. Włodarzenie owocami
Ducha prowadzi do Prawdy, tej
Prawdy, która wyzwala, otwiera i
napełnia człowieka poczuciem god
ności, radością i pokojem. Manipu
lowanie owocami prawdy prowadzi
do zawładnięcia, podporządkowania
sobie drugiego człowieka jak rzeczy.
Człowiek może prawdę-troskę o
człowieka akceptować, może ją od
rzucić. Może budować życie rodzin
ne i społeczne na skale Prawdy,
która jest Życiem, może budować
na piasku prawdy, która jest rzeczą,
na piasku prawdy-maski” .
Swoje rozważania Grzybowski koń
czy słowami: „Gdy przyjdzie Pocie
szyciel, Duch Prawdy, doprowadzi
was do całej Prawdy. Trzeba wsłu
chać się w ten Głos. Głos Jego da
rów, Jego owoców. Nie ufać tylko
własnym prawdom, by nie stały się
prawdami Fiłata.”
E.P.
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