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CO WY NA TO?
Dyskryminowany laureat Nobla
Pięćdziesięciotrzyletni biskup anglikański w Republice Południowej Afryki,
ks. Desmond Tutu, otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla w 1984 r. Komitet
nagrody Nobla uzasadniając decyzję powiedział, że nagrodę przyznaje jako
dowód „uznania dla odwagi i bohaterstwa okazanego przez czarnych oby
wateli Południowej Afryki, posługujących się pokojowymi metodami w
walce z apartheidem” i jako „gest poparcia dla niego (tzn. dla biskupa
Tutu) i dla Południowoafrykańskiej Rady Kościołów, której jest przywód
cą, a także dla wszystkich jednostek i grup w Południowej Afryce, które
wzbudzają podziw świata swoim przywiązaniem do ludzkiej godności, bra
terstwa i demokracji”. Laureat nagrody, od 1978 roku generalny sekretarz
Południowoafrykańskiej Rady Kościołów, przyjął nagrodę jako wyróżnie
nie dla wszystkich, którzy uczestniczą w wyzwoleńczej walce o nowe spo
łeczeństwo w Afryce Południowej. Na całym świecie przywódcy kościelni
i przeciwnicy dyskryminacji rasowej w Afryce Południowej powitali de
cyzję komitetu norweskiego Pokojowej Nagrody Nobla z radością i uzna
niem.
Bezpośrednio po ogłoszeniu werdyktu nie zanotowano żadnej reakcji ze
strony mniejszościowego rządu białych w RPA ani ze strony wyznań
chrześcijańskich popierających jego politykę. A jednak rząd kraju, którego
obywatelem jest laureat nagrody, robi kwaśną minę, bo wolałby, aby ten
człowiek raczej znalazł się w więzieniu niż na ustach całego świata jako
obrońca praw ludzkich. Władze zachowują się tak, jakby się bały niewiel
kiego wzrostem, ale wielkiego duchem przywódcy południowoafrykańskich
chrześcijan. W 1981 r. wszczęły dochodzenie administracyjne przeciwko
Radzie Kościołów, ale w 1984 r. musiały je umorzyć z braku dowodów.
W tym samym roku odebrano biskupowi Tutu paszport. Jako czarnemu
nie wolno mu mieć mieszkania w Johannesburgu, dlatego razem z rodziną
(żoną i czworgiem dzieci) mieszka on w pobliskim Soweto, mieście prze
znaczonym dla czarnych obywateli. Mimo swej wybitnej pozycji biskup
Tutu dzieli z rodakami skutki szykan i dyskryminacji, na które codziennie
są narażeni»
Biskup Desmond Tutu należy do tych laureatów Nobla, którzy we włas
nym kraju muszą z determinacją i odwagą przeciwstawiać się nie tylko
niesprawiedliwym praktykom, ale i niesłusznym prawom. Należy do tych
ludzi, którzy metodami pokojowymi (biernym oporem) dążą do zmiany
sytuacji, sprzeciwiają się przemocy i walczą o należne prawda dla większo
ści narodu zdominowanego przez nieliczną, ale .wyposażoną w odpowiednie
środki, białą mniejszość. Południowa Afryka jest szczególnie jaskrawym
przykładem kraju, gdzie wbrew pragnieniom większości utrzymuje się sys
tem władzy, który podporządkowuje sobie ludzkie masy dlatego, że dys
ponuje siłą. Desmond Tutu i inni podobni mu ludzie stoją przed szczegól
nie trudnym zadaniem, aby w swej walce o słuszne prawa nie uciekać
się do rozlewu krwi i do przemocy. Dążą oni do naruszenia równowagi
(utrzymywanej siłą) i narażają się na oskarżenia o wywoływanie niepoko
jów społecznych, o usiłowanie doprowadzenia do konfrontacji i przelewu
krwi. Tymczasem wiadomo, że nie ma prawdziwego pokoju, gdzie nie ma
wolności i sprawiedliwości, gdze pokój społeczny jest utrzymywany prze
mocą, przy użyciu sił policyjnych i militarnych.
Decyzja norweskiego komitetu Pokojowej Nagrody Nobla jest ryzykowna,
ale ze wszech miar słuszna, ponieważ z jednej strony wyraża uznanie dla
człowieka, który oddał się w służbę swemu narodowi walcząc o jego pra
wa, o wszechstronny i swobodny rozwój, z drugiej zaś strony zwraca uwagę świata na niesprawiedliwe stosunki w jego kraju.
Takim ludziom jak ks. bp Tutu nieustannie towarzyszy nadzieja i cierpie
nie. W 1983 r. biskup Tutu wydał tom swoich kazań i zatytułował go tak
właśnie: „Nadzieja i cierpienie”.
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CO W N U M E R Z E ?
Numer otwiera kazanie adwentowe
ks. Jerzego Stahla zatytułowane
Prostujmy drogę Pańską (s. 3). Po
nim następuje Modlitwa w czas Ad
wentu (s. 4).
Słowami Drodzy Czytelnicy rozpo
czyna się artykuł redakcyjny, w
którym piiszemy o Świętach Naro
dzenia Pańskiego, o ich znaczeniu
i prawdziwym sensie wieczerzy wi
gilijnej (s. 5). Święta Bożego Naro
dzenia na Węgrzech — to tytuł wy
wiadu, którego udzielił „Jednocie”
ks. red. Attila Kom-los podczas po
bytu w Polsce z delegacją Węgier
skiego Kościoła Reformowanego (s.
6 ).

W grudniu mija 200 rocznica istnie
nia Kościoła Metodystycznego na
świecie. Okolicznościowy artykuł
pióra ks. Adama Kleszczyńskiego
zamieszczamy na s. 8.
Na łamach „Jednoty” gościmy Ala
na Sella — sekretarza wydziału Te
ologicznego Światowego Aliansu Ko
ściołów Reformowanych. Jego infor
mację o Aliansie publikujemy na
s. 11.
„Jak ją opowiedzieć? Jak opisać
komuś, kto nigdy nie zaznał jej
gorzkiego smaku...?” — tymi sło
wami zaczyna Adam Paszkowski
swój artykuł pt. Samotność w rub
ryce Zapiski znad Betezdy (s. 12).
Malarz zapomniany to Józef Simmler, którego sylwetkę przypomina
Marek Ruszczyć w cyklu Zapisali
karty historii (s. 13).
W syklu Szalom — trzecia część
rozmowy z Pierre Lenhardtem, w
której odpowiada on. na pytanie:
Czy możliwy jest dialog z Żydami?
(s. 17).
Poza tym stałe rubryki: Co Wy na
to? (s. 2) i Przegląd ekumeniczny (s.
19). Numer zamyka Roczny spis treś
ci (s. 23).
To wszystko. Na sprawozdanie z
sympozjum nt. tożsamości wyzna
niowej reformowanych, zapowiadane
w poprzednim numerze, nie starczy
ło miejsca. Przepraszamy.

NASZA

OKŁADKA

Święta Bożego Narodzenia to
czas rodzinnych spotkań, dzie
cięcej radości, niespodzianek
(patrz s. 5).

KS. JERZY STAHL

Prostujmy drogę Pcmskq...
Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał
uczniów swoich i kazał Mu powiedzieć: czy Ty jesteś Tym, któ
ry ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? A Jezus im
odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzi
cie: ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają
oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim
zwiastowana jest ewangelia; a błogosławiony jest ten, kto się
mną nie zgorszy. A gdy ci odchodzili, zaczął Jezus mówić do
tłumów o Janie: co wyszliście oglądać na pustyni? (...) Zapraw
dę powiadam wam: nie powstał z tych, którzy z niewiast się
rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Kró
lestwie Niebios większy jest niż on.
Mat. 11:2-11

Kochani — Siostry i Bracia,
Gromadzimy się w 'kolejną niedzielę Adwentu,
w ten szczególny dla Kościoła czas tęsknoty,
oczekiwania i nadziei, w czas, który uzmysła
wia wierzącemu, że jest człowiekiem jakby z
pogranicza dwóch światów: żyjącym między
tym, co się j u ż dokonało, a tym, co j e s z c z e
n i e nadeszło. Można powiedzieć, że w zasa
dzie całe życie ludzi wierzących jest jednym
wielkim Adwentem, to znaczy wielkim oczeki
waniem w nadziei na Przyjście Pana.
To bardzo ludzka rzecz: patrzeć w przyszłość
z niegasnącą, choć może czasem niejasną lub
nieokreśloną tęsknotą. Ten wieczny niedosyt,
to ciągłe poszukiwanie i nieprzeparta tęsknota
do lepszej przyszłości — są znamionami czło
wieczeństwa. To cecha zarówno naszych odleg
łych przodków, jak i współczesnego nam poko
lenia.
Oto niemal dwa tysiące lat temu w Izraelu na
rodził się prorok. Takich jak on znano wtedy
już tylko z przekazów biblijnych i opowieści,
gdyż od kilkuset lat ziemia izraelska nie zrodzi
ła proroka. Jan Chrzciciel — bo o nim tu mo
wa — podobnie jak wszyscy jego poprzednicy,
stał się sumieniem narodu wybranego. Ukazy
wał błędy i grzechy, nawoływał do opamięta
nia i pokuty, której znakiem był chrzest oczysz
czenia w Jordanje. Jan — duch gorejący i po
tężny — odrzucił cały blask i splendor tego
świata. Wymagając opamiętania od innych, so
bie postawił największe wymagania. Jego bezkompromisowość i nieugiętość w głoszeniu
prawdy, także prawdy niewygodnej dla wład
ców, jego piętnowanie niegodziwości w postę
powaniu ziemskich autorytetów sprawiły, że
naraził się przedstawicielowi władzy. Tetrar
cha Herod wtrącił go do więzienia, a tam cze
kała go śmierć.
W nauczaniu Jana Chrzciciela brzmiała zupeł
nie nowa dla ówczesnych słuchaczy nuta: oto
p r z y b l i ż y ł o s i ę Królestwo Niebios —
wołał prorok. Nie za ileś tam lat, wieków czy

w bliżej nie sprecyzowanej przyszłości, ale już
teraz, tuż za mną idzie Ten, któremu nie jes
tem godzien sandałów nosić... Zwiastowanie
Jana spotkało się z pragnieniami i tęsknotami
ludu i przynosiło na nie odpowiedź. Nic więc
dziwnego, że garnęły się do niego tłumy.
Ale Jan, ten wielki prorok, był tylko człowie
kiem. Był człowiekiem swoich czasów. Chwałę
nadchodzącego Królestwa głosił poprzez zwia
stowanie Bożego gniewu, sądu, zniszczenia i
unicestwienia wrogów. I coś mu się chyba nie
zgadzało w tym wymarzonym przez Żydów
obrazie Królestwa — królestwa ziemskiej chwa
ły i unicestwienia wrogów Izraela, skoro posłał
do Jezusa uczniów z pytaniem: „czy Ty jesteś
Tym, który ma przyjść, czy też mamy oczeki
wać innego?,, Zapewne zdawał sobie sprawę,
że stoi w obliczu śmierci, że nie wyjdzie już z
więzienia i dlatego chciał mieć całkowitą pew
ność, czy misja, którą wypełnia, nie jest chy
biona. Nie wiemy, czy jego pytanie, skierowane
wprost dó Jezusa, spowodowane zostało krót
kim zachwianliem wiary i nadziei, czy niecier
pliwością, czy troską o wiarę uczniów. Mógł
bowiem pragnąć, aby oni sami poszli i prze
konali się, że Jezus jest Tym, który miał na
dejść.
Jezus nie odpowiedział bezpośrednio i jednoznaczmie: „Ja jestem Mesjaszem”, ale dał Ja
nowi szansę — tak jak każdemu z nas — aby
w świetle słów i czynów, które wysłannicy sły
szeli na własne uszy, na własne oczy oglądali
— sam doszedł do właściwych wniosków. To
przez słowa d czyny Jezusa prowadzi droga do
wiary: „Błogosławione oczy wasze, że widzą,
i uszy wasze, że słyszą” (Mat. 13:16). Oto jes
teście świadkami, jak spełnia się proroctwo
Izajasza o wyzwoleniu, o przezwyciężeniu cho
roby i śmierci: „Ślepi odzyskują wzrok i chro
mi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głu
si słyszą, umarli są wskrzeszani...” A punktem
kulminacyjnym tych niezwykłych wydarzeń
jest to, że ubogim — a więc tęskniącym za
sprawiedliwością, spragnionym lepszej przysz3

łości, a także wszystkim grzesznikom, którzy
zawierzyli mocy Bożej — jest zwiastowana
Dobra Nowina o Królestwie. Dziwne to Kró
lestwo: inne od tego świata i nie z tego świata,
a jednak w tym świecie obecne. Rządzi w nim
nie siła i przemoc, ale potęga miłości.
Jezus utwierdził Jana w słuszności jego misji.
Utwierdził, ale zarazem ostrzegł: „błogosławio
ny jest ten, kto się mną nie zgorszy”. Królest
wo Jezusa Chrystusa nie jest bowiem Króles
twem totalnego zniszczenia, ale wszechogarnia
jącej miłości. To ostrzeżenie skierowane zostało
także do każdego z nas: nie twórz sobie, czło
wieku, obrazu Boga na swoje podobieństwo,
nie wyobrażaj sobie Jego Królestwa na miarę
własnych pragnień, pobudek i pożądań, albo
wiem zgorszysz się, zgrzeszysz, upadniesz i utracisz skarb Królestwa, gdy będziesz mniemał,
że wiesz najlepiej. ,,Błogosławiony ten, który
się mną nie zgorszy!” Tak, w Jezusa można
albo wierzyć, albo się Nim gorszyć, brać z Je
go rąk błogosławieństwo lub potępienie, wy
brać życie lub śmierć.

Przed zgromadzonym tłumem Jezus złożył
świadectwo o proroku, który Go poprzedzał.
Jan nie jest przeciętnym człowiekiem, tak
zwykłym, jak jedna z traw rosnących nad
brzegiem Jordanu. Nie jest człowiekiem słabym
i chwiejnym, jak trzciny chylące się na wietrze.
Nie jest dworakiem, odzianym w miękkie sza
ty, ani pochlebcą, przytakującym panom, aby
się im przypodobać i zyskać ich łaskę. Jan to
prorok zwiastujący prawdy Boże. To ktoś wię
cej niż prorok! Nie było dotąd na ziemi czło
wieka, któremu powierzono by ważniejsze za
danie i większą rolę do spełnienia niż jemu. On
zwiastuje przyjście Zbawiciela! Tym niemniej
— mówi Jezus — „najmniejszy w Królestwie
Niebios większy jest niż on”.
Zaskakują -nas te słowa i dezorientują. Dlacze
go najmniejszy, najsłabszy, najmniej godny
człowiek, zaproszony do udziału w Królestwie,
miałby być większy od potężnego zwiastuna
nadchodzącego Mesjasza? Czy posiadamy coś
takiego, czego nie miał lub nie znał Jan? Otóż
Jan miał świadomość wielkości, mocy i świę-

Modl i t wa

w czas

Adwent u

Wiekuisty Boże,
Odwieczny Ojcze,
Frzyjmij nasze dziękczynienie
za wszystko, czym nas obdarzasz
w swej bezgranicznej miłości i wierności,
za dar łaski, pokoju i zbawienia
darmo dany w Synu Twoim,
Odwiecznym Słowie, które stało się Ciałem.
Uzdolnij nas, Ojcze,
do rozpoznawania znaków Jego przyjścia,
uzdolnij nas do otwarcia się na Ucieleśnione Słowo,
tak aby prawdziwie zamieszkało wr nas i między nami.
Uzdolnij nas do przygotowania drogi dla Pana,
tak aby w krainie mroków znów światło rozbłysło.
Pomóż nam w prostowaniu wszelkich dróg,
tak aby Ten, za którym tęsknimy i którego oczekujemy,
mógł wrkroczyć nie tylko w nasze życie osobiste,
w życie naszych rodzin i przyjaciół,
ale także w życie wrogów,
rozświetlając je blaskiem poznania Prawdy.
O łaskę gruntownego przeobrażenia —
indywidualnego i spolecznościowego,
prosimy Cię, Panie.
O łaskę oczyszczenia serc, myśli i czynów
z wszystkiego co kala i nie jest godne dzieci Twoich,
o łaskę przebaczania bez końca i do końca
tym wszystkim, którzy zawinili wobec Ciebie i nas,
prosimy Cię, Panie.
O czystość serc i spokojne sumienie,
o sprawiedliwie, uczciwe i godne życic,
o rozpoznawanie i wybór dróg,
które przybliżają do Ciebie,
prosimy Cię, Panie.
W ten czas Adwentu
wysłuchaj nas, Panie.
Amen.
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tości Boga, dlatego zwiastował nadejście sądu
Bożego, uprzedzał o słusznym gniewie Pańskim.
Nie było mu jednak dane oglądać mocy m ił o ś c i B o ż e j , objawiającej się w Krzyżu Je
zusa Chrystusa. A każdy z nas, nawet ten naj
bardziej niegodny i grzeszny, może — jeśli ze
chce — lepiej i pełniej poznać Boga niżeli daw
ni prorocy.
Dziś misja Jana Chrzciciela i innych proroków
jest już skończona. Teraz cały Nowy Testament
i wielkie rzesze świadków mówią nam — jeśli
tylko chcemy słuchać — że w osobie Syna Bo
żego Królestwo Miłości zamieszkało wśród nas,
że wszyscy zostaliśmy zaproszeni do uczestnic
twa w nim, że Krzyż Jezusa Chrystusa może
stać się dla każdego człowieka ożywiającym i
odradzającym go źródłem łaski Bożej.
Czas Adwentu przybliża nas do wielkiego Świę
ta Miłości, które uzmysławia nam tę niezwyk
łą, zbawienną prawdę, że Słowo stało się Cia
łem. Niech \v ten czas oczekiwania na przyj
ście Pana, w czas czuwania z nadzieją i radoś
cią, otworzą się nam oczy na wszystko, co za
wdzięczamy Wcieleniu, na wszystkie konse
kwencje wynikające z faktu, że Syn Boga Ży
wego stał się człowiekiem — narodził się w Be
tlejem, umarł na krzyżu Golgoty, zmartwych
wstał i króluje po prawicy Ojca. Wsłuchujmy
się szczególnie uważnie w nawoływanie Jana

Drodzy Czytelnicy,
Zbliża się czas najpiękniejszych Świąt, pełnych
poezji, ciepła, barw, zapachów i światła. Czas
rodzinnych spotkań, dziecięcej radości, niespo
dzianek. W wieczór wigilijny zaświecimy świa
tła na choinkach i zasiądziemy do stołów, aby
w radosnej i podniosłej atmosferze domowego
ogniska spożyć tradycyjną wieczerzę.
Nie będą to zapewne Święta sute, tak samo jak
nie były sute w ostatnich latach kryzysu. Na
sze matki i żony będą bardziej niż zwykle zmę
czone porządkami i przygotowaniami, a zwła
szcza zdobywaniem w długich kolejkach tego
wszystkiego, co tradycja każe nam postawić na
wigilijnym stole. Niech nam to jednak nie
przesłoni właściwego sensu tej wieczerzy, któ
ra ma głębokie uzasadnienie w wielu obrazach
biblijnych , roztaczających przed nami wizję
uczty w Królestwie Bożym. Przecież nasz Pan
nie raz i nie dwa podkreślał sens radosnej ucz
ty,sam uczestniczył w świątecznym posiłku ze
swymi uczniami. Gdy po raz ostatni zasiadł z
nimi przy stolea nadał temu posiłkowi szcze
gólne znaczenie łamiąc chleb i rozdając go
współbiesiadnikom, podając im kielich z wi
nem. Dzięki Niemu te proste, zwyczajne i skro
mne składniki wieczerzy stały się na wieki
znakiem Jego obecności, znakiem Jego zbaw
czej ofiary, otwierającej przed nami podwoje
Ojcowskiego domu, gdzie czeka na nas radosna
uczta zwycięstwa i wiecznego pokoju.

Chrzciciela: ,,prostujcie drogę Pańską!” To jest
właśnie nasze zadanie. Przygotowujmy drogę
dla nadchodzącego Zbawiciela świata. Pracujmy
niestrudzenie na pustynnym gruncie ludzkich
serc. Wytyczajmy drogę dla Pana pośród ludz
kiej samotności, lęku i zwątpienia. Zaszczepiaj
my małość wszędzie tam, gdzie panują prawa
nienawiści, i dawajmy przykład odwagi w sy
tuacjach, gdy czai się lęk. Głośmy słowo na
dziei pośród zagrożeń, niepewności i zwątpie
nia. Docierajmy ze światłem Ewangelii Miłości
tam, gdzie panuje ciemność. Wszak to właśnie
w krainie mroków światło zabłysło!
„Do najniższych przychodzi Najwyższy i swój
dom znajduje w człowieku” — tak wyraził po
eta sens Adwentu. Do najniższych, do nas, Sio
stry i Bracia, przychodzi Jezus Chrystus i nie
sie nam łaskę, pokój i miłość Bożą; niesie nam
ratunek i dar wiecznego życia. On chce zna
leźć swe miejsce wśród nas i w nas. Przygo
tujmy Mu drogę, otwórzmy przed Nim drzwi
naszych domów i serc. Bądźmy czujni. Pan jest
blisko! Amen.
Kazanie -wygłoszone podczas nabożeństwa transmito
wanego przez PR z kościoła w Warszawie w dniu
16 grudnia 1984 roku.

Tymczasem jednak musimy się zadowolić
skromnym posiłkiem jako zaledwie przedsma
kiem owej wiecznej chwały i radości. Tym 
czasem musimy żyć w cieniu cierpienia i śmie
rci, które goryczą zaprawiają nasze codzienne
bytowanie. Jakże często trzeba nam jeszcze
znosić ciężar osamotnienia, ból choroby, gorycz
bezradności, drążenie tęsknoty, niemoc podesz
łego wieku.
----------- >
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Tymczasem więc, póki t e n c z a s jeszcze trwa,
zechciejmy pomyśleć o prawdziwym blasku Bo
żej miłości, która promienieje z nędznej, opu
szczonej stajni, gdzie w mroku nocy przyszedł
na świat Syn Marii, Immanuel, zwiastujący
swym pojawieniem się na ziemi światło Bożej
Obecności (Immanuel znaczy: Bóg z nami).
Tymczasem, póki t e n c z a s jeszcze trwa, spró
bujmy przeżyć cichą a rozgrzewającą radość,
przenikającą w nas z Bożej Obecności, przy
której mniej ważne stają się nasze codzienne
braki i ograniczenia, same ograniczone miarą
mijającego czasu doczesności. Niech Ewangelia,
ta r a d o s n a wieść o Bożej miłości do człowie
ka, ucieleśniona w Synu Człowieczym, pomaga
nam w zachowaniu ludzkiej godności i wolno
ści dzieci Bożych (Rzym. 8:21). Przecież to do
narodzonego w Betlejem Jezusa z Nazaretu od
nosi się proroctwo Izajasza: „Duch Pański na
de mną, przeto namaścił mnie, abym zwiasto
wał ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym
ogłosił jeńcom wyzwolenie a ślepym przejrze
nie, abym uciśnionych wypuścił na wolność”
(Łuk. 4:18). Nie poddawajmy się doczesnemu
zniewoleniu, nie obawiajmy się tych, którzy

ciało wprawdzie zabić mogą, ale duszy przecież
nie zabiją (Mat. 10:28).
W Ewangelii Narodzenia znaleźć możemy wa
żne dla nas i podnoszące na duchu treści. Prze
de wszystkim przynosi nam ona wezwanie do
porzucenia strachu — nie bójcie się! Zwiastuje
radość z powodu narodzenia się Zbawiciela,
który zapewnia nam ocalenie. Ogłasza pokój
ludziom, nad którymi Bóg pochyla się z miło
ścią. I jeszcze jeden szczegół. Pasterze nie ukrywali swych przeżyć, lecz rozgłaszali to
wszystko, o czym usłyszeli i co zobaczyli. Pod
dajmy się tchnieniu tej wyjątkowej atmosfery
Święta Narodzenia Pańskiego i przekazujmy
ją dalej, nawet w najmniej sprzyjających wa
runkach, tam , gdzie ludzie są skłonni do agre
sji, do wyładowywania swych napięć, zawo
dów, rozżalenia, niepokoju.
Życzym y Wam z całego serca, abyście byli no
sicielami odwagi, radości i pokoju, abyście nie
ukrywali swych przeżyć, lecz dzielili się nimi
z otoczeniem i tworzyli wokół siebie prawdzi
wie świąteczną atmosferę.
Redakcja

Święta
Bożego Narodzenia
na Węgrzech

Od 17 do 21 października 1984 b aw iła w P olsce oficjaln a
trzyosob ow a d elegacja W ęgiersk iego K ościoła R eform ow a 
n ego. J ed n ym z n aszych gości był redaktor n a czeln y w ę 
g iersk ieg o ty g o d n ik a „R eform atu sok Lapja” („T ygod n ik R e
fo rm o w a n y ch ”), ks. A ttila K om los, z k tórym p rzep row a 
d ziliśm y rozm ow ę.

REDAKCJA — Mówiliśmy wczoraj o tym, że nasi
Czytelnicy znają już trochę Węgry i Węgierski Ko
ściół Reformowany, ponieważ przed kilku laty wyda
liśmy specjalny zeszyt „Jednoty” poświęcony temu
Kościołowi. Były to informacje z pierwszej ręki, gdyż
artykuły napisali specjalnie dla naszego pisma autorzy
węgierscy. Dlatego chciałbym dzisiaj porozmawiać z
Księdzem o sprawie bardziej szczegółowej, mianowi
cie o świętach Narodzenia Pańskiego. Temat ten sam
się nam narzuca, nasza rozmowa będzie bowiem wy
drukowana w zeszycie grudniowym. Co znaczy dla
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węgierskich ewangelików reformowanych przeżywa
nie tych świąt?
KS. ATTILA KOMLOS — Podczas świąt, poczynając
już od Wigilii, wierni Węgierskiego Kościoła Refor
mowanego, którzy tworzą 1250 parafii, zbierają się na
nabożeństwach, aby wyrazić miłość do siebie nawza
jem, do swego Kościoła, a przede wszystkim do Pana
Kościoła, Jezusa Chrystusa. Święta Narodzenia Pań
skiego są też okazją do spotkań rodzinnych, co ma
znaczenie zwłaszcza dla tych, którzy na co dzień są

od swych bliskich oddaleni, pracują bowiem w róż
nych stronach kraju. W te dni wspólnie z rodzinami
udają się do kościoła. Święto Narodzenia Pańskiego,
podobnie jak inne główne święta chrześcijańskie —
Wielkanoc oraz Zesłanie Ducha Świętego — obchodzi
my przez dwa dni.
RED. — Ale Narodzenie Pańskie daje, tak samo jak
u nas, w Polsce, sposobność do zgromadzenia się na
nabożeństwie jeszcze w Wigilię...

KS. A.K. — Tak. Dzięki temu święta pozwalają na
częstsze głoszenie Ewangelii i przybliżenie ludzi do
Kościoła.
RED. — Czy Wigilia ma jakiś specyficzny charakter
w kościele i w domu, czy są jakieś zwyczaje z tym
dniem związane?

KS. A.K. — Trzeba wiedzieć, że większość, bo aż 70
procent, naszych współwyznawców mieszka na wsi.
Właśnie tam, w zborach wiejskich pielęgnuje się da
wne tradycje.
RED. — Czy należy do nich choinka?

KS. A.K. — Tak, oczywiście, ale to nie jest zwyczaj
specyficznie węgierski, przyszedł do nas z zewnątrz.
Natomiast zgodnie z naszą rodzimą tradycją, w dzień
wigilijny zbierają się dzieci i małymi grupami odwie
dzają domy sąsiadów. Przebierają się za Józefa i Ma
rię, noszą z sobą miniaturę szopki z figurkami Dzie
ciątka, Józefa i Marii, pasterzy. Śpiewają przy tym
kolędy, niekiedy żartują, a gospodarze częstują ich
łakociami; wszystko to odbywa się w bardzo sym
patycznej i wesołej atmosferze. Kultywuje się roz
maite odmiany tego zwyczaju. Dorośli zaś składają
sobie w tym dniu wizyty sąsiedzkie. I do tego wła
ściwie ogranicza się nasz świąteczny folklor.
RED. — W naszym kraju bardzo uroczyście obchodzi
się wieczór wigilijny i spożywa tradycyjną wiecze
rzę. Zgodnie z tradycją, podaje się wtedy na stół określone, wigilijne potrawy. Czy istnieje coś takiego
również u was?

KS. A.K. — Nie. Tylko w niektórych regionach prak
tykuje się podawanie ryb, ale jest to zwyczaj przeję
ty od ludności katolickiej.
RED. — A czy istnieje zwyczaj obdarowywania się
prezentami tego dnia?

KS. A.K. — Tak, naturalnie. Prezenty kładzie się
pod choinką. To jest bardzo miły zwyczaj, ale obec
nie ludzie zaczęli dzieciom i sobie nawzajem sprawiać
bardzo drogie rzeczy. Kościół &tara się «więc wpłynąć
na to, by akcent padał przy tym nie na materialną
wartość prezentu, ale na sam akt obdarowywania się.
Uważamy to za bardzo ważną sprawę.
Wspomnę tu jeszcze, że studenci teologii opuszczają
w czasie świąt Akademię i udają się do zborów, aby
tam wygłaszać kazania i spotykać się z wiernymi.
Daje to ludziom okazję do poznania przyszłych pasto
rów, a studentom sposobność nawiązania bezpośred
niego kontaktu ze zborami. Jest to bardzo dawny zwy
czaj, stale pielęgnowany u nas. Przy tej okazji zbie
ra się specjalną ofiarę i za pośrednictwem studentów
przekazuje na potrzeby Akademii, co stanowi dla niej
istotną pomoc materialną. Studenci spędzają kilka dni
na terenie parafii, mieszkają na plebanii u miejsco

wego pastora i codziennie odwiedzają domy człon
ków zboru. Zaczynają te wizyty u starszych zboru, a
potem w ich towarzystwie odwiedzają inne domy.
RED. — Które z tych trzech głównych świąt chrześci
jańskich — Narodzenie Pańskie, Wielkanoc i Zesłanie
Ducha Świętego — ma dla ludzi największe znacze
nie? Jak ludzie odczuwają wagę tych świąt?

KS. A.K. — Na ogół za największe święto uważa się
Narodzenie Pańskie, ale w naszym Kościele najwa
żniejszy jest Wielki Piątek. Nie jest to dzień wolny od
pracy, ale bardzo wielu (naiszych współwyznawców
bierze wtedy urlop, aby uczestniczyć w nabożeństwie
porannym; inni przychodzą na nabożeństwo po po
łudniu. W mentalności reformowanych Węgrów ten
właśnie dzień odgrywa największą rolę i na nim kon
centruje się nasza uwaga. Jest to bowiem dzień zba
wienia, pamiątka śmierci Jezusa, który oddał swoje
życie dla naszego odkupienia. Z Wielkim Piątkiem
bardzo ściśle wiąże się, oczywiście, święto Zmartwych
wstania, jako drugie najważniejsze święto. Narodzenie
Pańskie też obchodzi się bardzo uroczyście, ale muszę
powiedzieć, że nabrało ono charakteru zbyt świeckie
go. Stało się raczej świętem narodowym, wielkim wi
dowiskiem.
RED. — Wspomniał Ksiądz o studentach teologii, któ
rzy odwiedzają w czasie świąt zbory. Może odbiegnie
my od naszego tematu i porozmawiamy teraz o nich.
Macie dwie Akademie, jedną w Budapeszcie, a drugą
w Debreczynie. Ilu młodych ludzi przygotowuje się do
służby pastorskiej?

KS. A.K. — W Budapeszcie mamy około stu dwu
dziestu studentów, a w Debreczynie nieco poniżej stu.
Akademia debreczyńska ma o wiele dłuższą tradycję.
To miasto zawsze było bastionem Kościoła reformo
wanego, ośrodkiem jego życia i tradycji. Uczelnia budapesztańska jest młodsza, ale prężnie się rozwija. W
tej chwili ją rozbudowujemy i będzie dwukrotnie
większa pod względem powierzchni. Jest to konieczne
ze względu na zwiększającą się liczbę studentów.
RED. — Łącznie więc na pięcioletnich studiach macie
ponad dwustu studentów. Czy to wystarcza dla zaspo
kojenia potrzeb?

KS. A.K. — Niezupełnie. Dlatego najlepszych studen
tów czwartego i piątego roku wysyła się do samodziel
nej pracy w parafiach nie obsadzonych przez ordyno
wanych pastorów. Pracują oni na podstawie zezwole
nia Synodu, ale nie mogą być wybierani na probosz
czów, ponieważ nie są jeszcze ordynowani.
RED. — Czy kobiety również studiują teologię?

KS. A.K. — Tak, liczba studentek wzrasta i dochodzi
Obecnie do około 30% uczących się.
RED. — Co one robią po ukończeniu studiów?

KS. A.K. — Przed dwoma laty Generalny Synod zaj
mował się ordynacją kobiet i postanowił sprawę od
łożyć na dwa lata, ponieważ stwierdził, że jeszcze nie
nadszedł czas podjęcia decyzji w tej sprawie. Obecnie
kobiety mogą, na podstawie specjalnego zezwolenia,
sprawować funkcje pastorskie w parafiach, gdzie
spełniają wszystkie posługi, udzielają Wieczerzy Pań
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skiej, chrztów, ślubów itd., mają również prawo do
noszenia togi pastorskiej, ale na razie nie mogą być
wybierane przez zbory na stanowiska proboszczów.
RED. — Jaka jest ogólna opinia na ten temat?

KS. A.K. — Niełatwo na to pytanie odpowiedzieć. Ma
my pewne wątpliwości natury teologicznej i mnóstwo
problemów praktycznych. Szereg tradycyjnie nasta
wionych zborów nie dojrzało jeszcze do przyjęcia ko
biety na stanowisko pastora. Mamy jednak sygnały, że
kobiety bardzo dobrze wywiązują się ze swych obo
wiązków w tych placówkach, gdzie pracują na pod
stawie specjalnego zezwolenia.
RED. — Kończąc naszą rozmowę, chciałbym wyrazić
radość z nawiązania bliższych oficjalnych stosunków
między naszymi Kościołami. Przecież nasze Kościoły,
węgierski i polski, mają wiele wspólnych zaintereso
wań i problemów. Powinniśmy nie tylko odwiedzać
się wzajemnie, ale także uczyć od siebie i dyskutować
nad różnymi ważnymi sprawami, związanymi ze
współczesną sytuacją.

KS. A.K. — Jak już wspomniałem wczoraj, jestem
ogromnie zadowolony z tego, że nasza wizyta doszła
do skutku, że poznaliśmy się osobiście i że mogliśmy
uzyskać bliższe informacje na temat bratniego Ko
ścioła w Polsce. Mamy nadzieję, że rozwiną się te
raz bliższe stosunki nie tylko między osobami na
stanowiskach kierowniczych, ale i między zwyczaj
nymi członkami Kościołów. Mamy przecież dawną
tradycję głębokiej przyjaźni między naszymi naro
dami. Myślę, że bliskie kontakty między członkami
naszych Kościołów mogłyby przyczynić się do wza
jemnego wzbogacenia. Gdy Czytelnicy „Jednoty” bę
dą czytali tę rozmowę, niech wiedzą, że w wielu
zborach 1 rodzinach węgierskich ludzie będą się mo
dlić za was w czasie świąt Narodzenia Pańskiego.
Po powrocie napiszę w naszym tygodniku kościelnym
o tej wizycie, o tym, co tu zobaczyliśmy i jak ser
decznie, po bratersku zostaliśmy przez was przyjęci.
RED. — Dziękuję.
Rozmawiał: ks. Bogdan Tranda

KS. ADAM KLESZCZYŃSKI

200 lat metodyzmu
Garść jubileuszowych refleksji z okazji dwustulecia istnienia Kościoła
Metodystycznego należy poprzedzać
uwagą, że metodyzm, jako ruch
przebudzeniowy, pojawił się w an
glojęzycznych krajach na obu pół
kulach kilkadziesiąt lat przed utwo
rzeniem tego Kościoła jako organi
zacji. Końcowe dni grudnia 1784 ro
ku mają w historii metodyzmu zna
czenie szczególne, gdyż od tej chwila
datuje się bogata, choć jeszcze nie
długa, historia Kościoła zrzeszają
cego — według określenia twórcy
tej społeczności, Jana Wesleya —
„ludzi zwanych metodystami”. W
Baltimore
(Maryland)
podczas
Konferencji Gwiazdkowej,
nazwanej tak od dnia, w którym się
rozpoczęła, tzn. od Wigilii świąt Na
rodzenia Pańskiego 1784 roku, po
wołano do życia samodzielną organi
zację kościelną z dwoma superintendentami generalnymi (biskupa
mi) dla terytorium nowopowstałych
Stanów
Zjednoczonych Ameryki.
Byli nimi: dr T h o m a s C o k e oraz F r a n c i s A s b u r y, „prorok
dalekiego szlaku”, niestrudzony piel
grzym
appalachijskich bezdroży,
przedstawiany zwykle na koniu, z
Biblią w ręku.
POCZĄTKI
Cofnijmy się jednak do wydarzeń
poprzedzających o osiemdziesiąt je
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den lat wspomniany fakt i przenie
śmy się myślą przez Atlantyk, aż
na jego wschodnie krańce. W an
gielskim mieście Epworth przyszedł
wtedy na świat (17 czerwca 1703)
kolejny syn anglikańskiego duchow
nego, J a n
W e s l e y , późniejszy
twórca metodyzmu. Oboje rodzice
byli członkami Kościoła Anglii, ale
w rodzinie przechowano żywe tra
dycje purytańskiej pobożności przod
ków, co miało niemały wpływ na
rozwój duchowy i kościelną posta
wę Jana. Zasługą matki, Zuzanny,
było wzorowe chrześcijańskie wy
chowanie kilkunaściorga dzieci i
przygotowanie ich do dalszego po
bierania nauk w znanych szkołach
owych czasów. Jan uczęszczał do re
nomowanej
londyńskiej
szkoły
Charterhouse (1714—1719), a później
w Christ Church College na Uni
wersytecie w Oksfordzie studiował
języki starożytne, literaturę klasy
czną i teologię (1720—1725). Studia
teologiczne dawały prawo do ubie
gania się o wyświęcenie na ducho
wnego Kościoła Anglii. Jan Wesley,
posłuszny głosowi powołania i w
pewnym stopniu rodzinnej tradycji,
przyjął święcenia diakona w roku
ukończenia studiów, a w kilka lat
później — prezbitera. Rozpoczął
wielostronną działalność duszpaster
ską, pomagając ojcu jako wikariusz
w rodzinnej parafii w Epworth, a

także literacką (poezja i hymnologia) i dydaktyczną na uczelni, któ
rą niedawno ukończył. Tam, w Oks
fordzie, wykładał biblijną grekę oraz logikę, przygotowywał łacińskie
dysertacje z zakresu nauk filozofi
cznych i historycznych. Ale nie to
stało się treścią jego życia.
Na początku lat trzydziestych XVIII
w. narodziła się w środowisku
chrześcijańskim w Oksfordzie spe
cyficzna pobożność, pielęgnowana
najpierw przez paru, potem kilku
nastu młodych ludzi pod przewodni
ctwem Jana i jego młodszego brata
Karola. Tym właśnie gorliwym mło
dym ludziom, zgromadzonym w tzw.
Klubie Świętym, nadano nazwę „me
todyści”, gdyż prowadzili metodycz
nie uregulowany tryb życia i skru
pulatnie wypełniali praktyki kościel
ne. Trzeba dodać, że nazwa ta miała
wówczas odcień pejoratywny, gdyż
„pobożnisie” nie przypadali do gu
stu swawolnemu otoczeniu studenc
kiemu. Ani jednak wzorowa rytual
na pobożność, ani nauczanie stu
denckiej braci nie przyniosły bra
ciom Wesleyom wewnętrznego za
dowolenia. W tym czasie otworzyło
się przed nimi pole pracy misyjnej
w amerykańskiej Georgii, która cze
kała na anglikańskich duszpasterzy.
Jan, Karol i jeszcze dwaj inni
członkowie grupy oksfordzkich „premetodystów” (pamiętajmy bowiem,

że niewiele mieli oni wówczas
wspólnego z takim metodyzmem, ja
kim stał się on po pamiętnym naw
róceniu Jana w kaplicy Braci Mo
rawskich w Londynie 24 maja 1738)
zdecydowali się na wyjazd. Dwu
letnia praca misyjna w Ameryce
(1736 i 1737) zakończyła się fiaskiem.
Było to jednak fiasko pozorne, gdyż
dzięki tym dwum latom nastąpiło
zbliżenie obu braci do pietystycznie
nastawionych uczniów hr. Mikołaja
Ludwika Zinzendorfa z Herrnhutu
i w konsekwencji ich późniejsze
przebudzenie duchowe już po pow
rocie do rodzinnej Anglii.
Na rok 1739 przypada początek zry
wu ewangelizacyjnego w Londynie
i Bristolu, który można nazwać już
w pełni metodystycznym. Praca mi
syjna w kraju, podjęta na polach
zaniedbanych przez duchowieństwo
anglikańskie, przyniosła błogosła
wione owoce duchowe i społeczne.
Lud Anglii i Walii, potem Szkocji
i Irlandii otrzymał z ust wędrow
nych kaznodziejów metodystycznych
słowo o nieograniczonej Bożej mi
łości ku wszystkim ludziom. Mno
żyły się nawrócenia, zaczęły pow
stawać
pierwsze
stowarzyszenia,
przekształcające się z czasem w
zbory. Obok skromnych kaplic
wznoczono budynki szkolne (pierw
sza szkoła zbudowana została w
Kingswood k. Bristolu, w zaniedba
nym osiedlu górniczym, gdzie z po
wodzeniem Słowo Boże zwiastował
przed Wesleyem imny wybitny meto
dysta, J e r z y W h i t e f i e l d .
Kościół Anglii zamknął przed „me
tod ystyczny mi nadgorliwcami” wstęp
na ambony i dostęp do ołtarzy. Roz
poczęły się prześladowania przybie
rające postać bądź to represji zor
ganizowanych, bądź samorzutnych,
aż po krwawe włącznie. Ich wido
wnią w latach czter dziś tych XVIII
stulecia stały się liczne miasta i osady we wszystkich zakątkach Wysp
Brytyjskich. Im bardziej wzmagały
się represje, tym bardziej rosła żar
liwość Wesleya i coraz większej
rzeszy jego współpracowników. On
sam wygłaszał kilka kazań dziennie
na placach miast, na cmentarzach
lub na podmiejskich łąkach, gdzie
gromadziły się tłumy słuchaczy, do
chodzące nawet do 20 tysięcy. Lu
dzie byli spragnieni prawd biblij
nych przekazywanych w bezpośre
dni, przemawiający do serc sposób.
Mijały dziesięciolecia, a niepozorny
człowiek w skromnej szacie ducho
wnego przemierzał wytrwale, pieszo
i konno, w upał i mróz, mila za mi

lą, rozległe połacie swej ojczyzny.
W latach sześćdziesiątych poselstwo
metodystyczne dotarło za ocean, naj
pierw do Nowego Jorku, i wraz z
pionierami wkroczyło na nie prze
tarte jeszcze szlaki wschodnich ko
lonii, a potem stanów. Ruch krzepł.
Zrodził się Kościół. Był rok 1784.

ZAŁOŻENIA
Metodyzm, od swych początków aż
po dzień dzisiejszy, nie atakuje do
ktryn zastanych, wspólnych całemu
chrześcijaństwu
ewangelickiemu.
Przyjął dobra doktrynalne Kościoła
Anglii, które — na skutek opóźnie
nia angielskiej Reformacji w stosu
nku do kontynentalnej — miały ra
czej charakter wtórny i w pewnym
stopniu eklektyczny. Do dziś w metodyzmie podkreśla się jednak bar
dziej rolę przeżyć wewnętrznych,
rozwijających się pod wpływem po
znawania i stosowania w życiu Sło
wa Bożego, niż doskonałość sformu
łowań dogmatycznych. Przyjmuje
się, że metodyzm nie wytworzył
własnych doktryn kościelnych, lecz
opiera się na tych, które można określić jako dorobek całego ewangelicyzmu. Unika on jednak dok
tryn skrajnych, co stawia go w pe
wnym sensie w centrum ewangelicyzmu, między Kościołami wywo
dzącymi się bezpośrednio z Refor
macji a młodszymi Kościołami, tzw.
wolnymi. Jest to, rzecz jasna, duże
uproszczenie, dające jednak pewien
przybliżony obraz nauki Kościoła
Metodystycznego. Postulując konie
czność przeżywania osobistej spo
łeczności z Bogiem przez opamię
tanie, nawrócenie, odrodzenie, uś
więcenie — wskazał on na rolę wia
ry w sercu, znamionującej człowie
ka prawdziwie wierzącego. Dlatego
przyjmując spuściznę doktrynalną
wczesnochrześcijańską, a więc bib
lijną, jaka zachowała się w anglikanizmie, występował zarazem prze
ciw wypaczeniom praktyki ówczes
nego życia kościelnego, zobojętnie
niu wobec Boga i bliźnich, niechęci
do osobistej pobożności oraz skost
niałym schematom organizacyjnym.
Jan Wesley chciał widzieć wśród
metodystów ludzi odrodzonych du
chowo, pielęgnujących nowe, wypły
wające z Biblii i z mocy Ducha, ży
cie w gorliwości dla Boga i Jego
Królestwa. Przestrzegał przed posta
wą „pozornego chrześcijanina” i na
wet jedno ze swych znanych kazań
zatytułował „Prawie że chrześcija
nin”.

Pierwotnym celem metodyzmu nie
był kolejny rozłam, lecz tchnięcie
w anglikańskie szablony nowego
ducha chrześcijaństwa ewangelicz
nego. Niestety, nie z winy twórców
nowego ruchu koegzystencja taka
nie udała się. Podobnie jak więk
szość wcześniejszych dążeń do od
nowy wewnątrzkościelnej, tak i te,
metodystyczne, musiały się skoń
czyć już poza macierzystym Ko
ściołem. I pod tym względem sy
tuacja Wesleya i metodyzmu przy
pomina o dwa wieki wcześniejszą sy
tuację Kościołów Reformacji.
Trudno porównywać
dokumenty
wczesnometodystyczne z księgami
symbolicznymi Kościołów Reforma
cji, chociażby dlatego, że sami me
todyści przypisują im inną rolę:
bardziej historyczną niż normatyw
ną. Pasma te stanowią jednak wy
raz metodystycznych przekonań w
dziedzinie zasad wiary i postaw
etycznych, a ponadto są świadect
wem ukorzenienia- metodyzmu w
chrześcijaństwie biblijnym, zwraca
jącym się zawisize kiu źródłom chrystianizmu! Jezusowi i Jego Ewan
gelii. Wśród najważniejszych ksiąg
Kościoła Metodystyoznegjo wymienić
należy:
1. Z a s a d y o g ó l n e (General Rules) z roku 1743, których celem jest
treściwe ukazanie rzeczy, jakich
chrześcijanin powinien się wystrze
gać, oraz tych, jakie powinien czy
nić. Mówiąc inaczej: zawarty w nich
jest obraz wymaganego stosunkii
metodysty do Boga i bliźniego;
2. N o t y w y j a ś n i a j ą c e do
N o w e g o T e s t a m e n t u (Notes
on The New Testament);
3. K a z a n i a J a n a W e s l e y a
(Standard Sermons) stanowiące wy
bór programowych przemówień na
tematy doktrynalne i moralne. Do
najbardziej znanych należą: „Zba
wienie przez wiarę”, „Prawie że
chrześcijanin”, „Obudź się, który
śpisz” (wygłosił je Karol Wesley),
„Duch tolerancji”, „O użytkowaniu
dóbr materialnych” oraz „Charak
ter chrześcijanina”. Już samo ze
stawienie tytułów wskazuje na
problemy, jakie znalazły się w cen
trum metodystycznych zaintereso
wań;
4. A r t y k u ł y w i a r y (Articles of
Religion) w liczbie 25. Jest to doko
nany przez Wesleya (1784) skrót 39
Anglikańskich artykułów wiary z
przeznaczeniem dla nowo powsta
jącego Kościoła Metodystycznego w
Ameryce. Zarówno w tematyce, jak
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i w sformułowaniach Artykuły wy
kazują spore podobieństwa do Augustany;
5. R y t u a ł (Sunday Service) za
wiera m.in. skróconą i dostosowaną
do amerykańskich potrzeb wersję
anglikańskiego nabożeństwa, które
mu przyświeca potrójny cel: uwiel
bienie Boga, nauczanie Słowa Bo
żego i uświęcenie jako odpowiedź
człowieka wiary. Są tu ponadto za
mieszczone formuły obrzędów sak
ramentalnych, a więc Chrztu i Wie
czerzy Pańskiej, liturgiczny zestaw
Psalmów oraz wyznania wiary
(Apostolicum, Niceanum i Athanasianum).
Na tych podstawach budują po dziś
dzień metodyści wszystkich konty
nentów swą doktrynę i życie litur
giczne. Reguły prawne zawiera
K s i ę g a d y s c y p l i n y . Jest to
metodystyczne prawo kanoniczne.
Może ono być rozszerzane lub mo
dyfikowane co cztery lata przez
Konferencję Generalną, stanowiącą
najwyższe na płaszczyźnie świato
wej zgromadzenie synodalne o cha
rakterze ustawodawczym.
REALIZACJA
Do wcielania w życie założeń Ko
ścioła Metodystycznego służy specy
ficzna struktura organizacyjna, któ
rej znamionami są:
1) k o n f e r e n c j e , jako gremialna
władza każdego szczebla, od para
fialnego, przez krajowy, regionalny,
aż po światowy oraz
2) k o n e k s j o n a l i z m , polegają
cy na ścisłych więziach i współza
leżności jednostek administracyj
nych Kościoła i osób. Konferencje
metodystyczne
zachowują regułę
równowagi liczbowej świeckich i
duchownych oraz zasadę równej,
względnie proporcjonalnej, repre
zentacji, co stanowi wyraz demokratyzmu ustrojowego. W tę struk
turę wpisany jest, z wyjątkiem metodyzmu typu brytyjskiego, urząd
b i s k u p a , jako wyraziciela wspól
noty
metodystycznej, duchowego
przywódcy Kościoła na powierzo
nym mu obszarze, a także koordy
natora prac kościelnych. Na czele
Kościołów krajowych lub ich części
stoją superintendenci. Pracą para
fialną kierują starsi i młodsi du
chowni (prezbiterzy i diakoni), or
dynowani do tej służby przez bis
kupa po rekomendacji Zgromadze
nia Duchownych terytorialnej Kon
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ferencji Dorocznej. Kandydaci na
duchownych muszą ukończyć sto
sowne studia teologiczne, odbyć co
najmniej dwuletni okres próby (są
wówczas nieordynowanymi pastora
mi — probatorami) i uzyskać ocenę
kwalifikacji moralnej i intelektual
nej. Zwiastowaniem Słowa i pro
wadzeniem parafii mogą się zajmo
wać specjalnie do tego delegowani
tzw. kaznodzieje świeccy, a pomo
cą służyć — egzorterzy. Kaznodziej
stwo osób świeckich było pielęgno
wane od czasów Wesleya i przynosi
błogosławione owoce także dzisiaj.
Przyjmuje się, że obecnie na świę
cie żyje ponad 50 min osób nale
żących do Kościołów Metodystycznych. Spośród nich najliczniejszy
jest Z j e d n o c z o n y
Kościół
M e t o d y s t y c z n y (The United
Methodist Church). Jest to Kościół
0 zasięgu światowym, choć więk
szość jego członków mieszka w
USA. Z dziećmi, młodzieżą i sym
patykami liczy on ok. 28 min osób.
Jest to ten sam Kościół, który
powstał w wyniku balitimorskiej
Konferencji Gwiazdkowej w 1784 r.
1 który od początku wykazywał ten
dencje misyjne. Jemu zawdzięczają
swe powstanie Kościoły latynoskie,
azjatyckie, afrykańskie i część eu
ropejskich. Pamiętać należy bowiem
0 równoległej, choć organizacyjnie
odrębnej, linii metodyzmu brytyj
skiego.
Zjednoczony Kościół Metodystyczny,
zwany w krajach niemieckojęzycz
nych Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym (obie nazwy są określe
niem nowej struktury, jaka powsta
ła w wyniku połączenia się Kościo
ła Metodystycznego z Ewangelickim
Kościołem Zjednoczonym Braci —
1 pojawiły się w 1968 r.), składa się
na kontynencie europejskim z czte
rech Konferencji Centralnych, do
których należą Kościoły odpowied
nich regionów, i tak:
1. Konferencja Centralna Północnej
Europy obejmuje Kościoły w kra
jach skandynawskich oraz w Estoń
skiej SRR;
2. Konferencja Centralna Środko
wej i Południowej Europy łączy
metodystów z 10 krajów: z Polski,
Czechosłowacji, Węgier, Jugosławii,
Bułgarii, Austrii, Szwajcarii (w Zu
rychu mieści się siedziba biskupa
tego regionu, którym jest obecnie
Szwajcar, dr Franciszek Schaefer),

z Francji — parafie w Alzacji —
oraz z krajów leżących poza Euro
pą, tzn. z Algierii i Tunezji;
3. Konferencja Centralna Niemiec
Zachodnich i Berlina Zachodniego:
4. Konferencja Centralna Niemiec
kiej Republiki Demokratycznej.
Metodystyczne Kościoły w Europie
mają krótką, zaledwie kilkudziesię
cioletnią historię. Tylko kilka ma
rodowód sięgający ubiegłego stule
cia. Nie są też imponująco wielkie:
liczą od kilku do kilkudziesięciu ty
sięcy członków. Ale w większości
wykazują dynamizm ewangelizacyj
ny i zaangażowanie społeczne, wy
rażające się w prowadzeniu licznych
zakładów leczniczych, opiekuńczych,
wychowawczych i oświatowych (do
nich należy warszawska Szkoła Ję
zyka Angielskiego przy placu Zba
wiciela z filią w Gliwicach), w utrzymywaniu instytucji kształcących
przyszłe kadry pracowmików ko
ścielnych (w Polsce jest to Semi
narium Teologiczne im. Jana Łas
kiego w Warszawie).
Różne gałęzie metodyzmu łączy w
sobie jedna z najstarszych świato
wych organizacji konfesyjnych, ja
ką jest Ś w i a t o w a R a d a Met o d y s t y c z n a , powstała w 1881
roku w Londynie jako wyraz wspól
noty tradycji metodystycznych. Zna
kiem ponadkonfesyjnego myślenia
jest ekumeniczne, otwarte nasta
wienie metodyzmu, propagowane
słowem i postawą już przez twór
cę tego ruchu, Jana Wesleya. Jego
spadkobiercy duchowi przejęli myśl
o braterstwie wszystkich naśladow
ców Jezusa i dlatego wśród czoło
wych działaczy Światowej Rady
Kościołów znaleźli się tacy przed
stawiciele metodyzmu, jak J. R.
Mott, D. T. Niles, także dwaj ostatni sekretarze generalni: Filip
Potter i Emilio Castro; a w Polsce
ks. prof. Witold Benedyktowicz,
długoletni prezes Polskiej Ra
dy Ekumenicznej.
Tegoroczna Konferencja Generalna,
obradująca — jak przed dwustu la
ty — w Baltimore, toczyła się pod
hasłem: „Służyć Bogu całym ży
ciem”. To krótkie, acz pełne treści
wezwanie ma towarzyszyć społecz
ności metodystycznej w codziennej
pracy przez następne, już niejubileuszowe lata.

ALAN SELL
Sekretarz Wydziału Teologicznego Światowego
Aliansu Kościołów Reformowanych

Światowy Alians Kościołów Reformowanych
GENEZA I STRUKTURA

ALIANS NA CZOŁÓWKACH GAZET

Światowy Alians Kościołów Reformowanych jest ro
dziną 157 Kościołów członkowskich z całego świata,
które skupiają łącznie około 80 min. wiernych. Część
z nich to Kościoły stare, biorące swój początek od
XVI-wiecznej Reformacji (np. Kościół reformowany
w Holandii, Szkocji, na Węgrzech, w Polsce — przyp.
red.), i jeszcze starsze, jak np. Kościół Waldensów we
Włoszech, wywodzący się od reformatora Piotra Valdo
(XII wiek), czy Czeskobraterski Kościół Ewangelicki,
którego korzenie sięgają XV w. i którego „ojcem”
był Jan Hus. Są też Kościoły dużo młodsze, powstałe
— jak np. Kościół Prezbiteriański w Korei Południo
wej, który wkrótce będzie obchodził swe stulecie —
w wyniku współczesnego ruchu misyjnego. Jest wre
szcie grupa Kościołów członkowskich, zawdzięczają
cych swe istnienie ruchom zjednoczeniowm w tym
stuleciu. Zaliczają się do nich: Zjednoczony Kościół
Kanady (1925), Jednoczący Kościół w Australii (1977)
i Kościół Indii Północnych, w skład którego wchodzą
również baptyści. Jest to rodzina geograficznie, kul
turowo i językowo zróżnicowana, ale wszystkie Ko
ścioły członkowskie, bez względu na to, czy przybrały
nazwę reformowanych, prezbiteriańskich, czy kongregacjonalinych, łączy wspólne dziedzictwo nauki wiel
kiego XVI-wiecznego reformatora, Jana Kalwina.

XXI Zgromadzenie Ogólne Aliansu (Ottawa 1982) do
stało się na czołówki gazet, które szeroko omawiały
jego uchwałę zawieszającą w prawach członkowskich
dwa Holenderskie Kościoły Reformowane w Afryce
Południowej. Należy podkreślić, iż było to zawiesze
nie, nie zaś „ekskomunikowanie”, jak błędnie rela
cjonowali niektórzy.
Decyzja ta została podjęta „niechętnie i z boleścią”
— jak to sformułowano w uchwale — po przeszło 20
latach bezowocnej dyskusji z obydwoma Kościołami.
Co było jej przyczyną? Wiadomo, że chodziło o sto
sunek do apartheidu. Trzeba jednak mieć jasny obraz
tej sprawy, by uniknąć nieporozumień, zwłaszcza że
mówi się, iż Alians nazwał apartheid herezją. Zgro
madzenie Ogólne rzeczywiście powiedziało, że apart
heid (odzielny rozwój) jest grzechem oraz że mo
ralne i teologiczne usprawiedliwianie go jest wypa
czaniem Ewangelii,, a uporczywe nieposłuszeństwo
Słowu Bożemu — teologiczną herezją. Heretycka jest
więc próba usprawiedliwienia polityki apartheidu na
gruncie moralnym i teologicznym, może być ona do
konana bowiem tylko przez co najmniej przekręcenie
chrześcijańskiej doktryny o Bogu, człowieku i stwo
rzeniu.
Zgromadzenie Ogólne wyraziło nadzieję,' że będzie
możliwe przywrócenie zawieszonych Kościołów do
wspólnoty, ale pod warunkiem, że okażą one skruchę
i naprawią wyrządzone krzywdy. Zgromadzenie wy
znało też własną winę z powodu rasizmu.
Rozgłos nadany tej sprawie mógł spowodować, że
niektórzy będą wiedzieli o Aliansie tylko tyle, iż
potępia on apartheid! W rzeczywistości Alians nie jest
czymś w rodzaju krucjaty podjętej w jednym celu.
Nie sposób choćby wyliczyć w tym miejscu to wszy
stko, czym się on zajmuje. Zasygnalizuję więc tylko
dwie sprawy.

Pierwsze Prezbiteriańskie Zgromadzenie Ogólne od
było się w roku 1877 w Edynburgu, a w 1891 roku w
Londynie miało miejsce pierwsze Spotkanie Między
narodowej Rady Kongregacjonalnej. W roku 1970 te
dwa organy połączyły się i utworzyły Alians w dzi
siejszej postaci.
Alians utrzymuje kontakty ze swoimi członkami przez
swoje publikacje, wymianę korespondencji oraz wi
zyty członków Biura Genewskiego i Komitetu Wyko
nawczego. Współpracuje z nimi zarówno w sferze teo
logicznej, jak i praktycznej. Za pośrednictwem Aliansu
Kościoły członkowskie uczestniczą w dialogu między
wyznaniowym na skalę światową.
Alians dzieli się na trzy wydziały: Teologiczny, Współ
pracy i Świadectwa oraz Finansów. Pierwsze dwa
mają pełnoetatowych sekretarzy wykonawczych, na
tomiast Departament Finansów podlega Sekretarzowi
Generalnemu, który również koordynuje działalność
całego Aliansu 1 reprezentuje go na zewnątrz. Zespół
stałych pracowników jest nieliczny i dlatego dużą
rolę w pracy Aliansu odgrywa bezinteresowna po
moc ludzi, nie tylko teologów, spoza niego,, z różnych
krajów. Jest dla nas ważne, aby ludzie ci pozostawali
w bliskich kontaktach ze swoimi Kościołami lokal
nymi i orientowali się w ich sytuacji i warunkach.
My w Genewie chcemy służyć Królestwu, acz bez
tworzenia imperium.

po w o ła n i do

Ś w ia d e c t w a

Zgromadzenie Ogólne w Ottawie uznało, że najważ
niejszym zadaniem Kościołów reformowanych w okre
sie do następnego Zgromadzenia (1989) powinno być
rozpowszechnienie i przestudiowanie dokumentu Alia
nsu pt. „Wezwani do składania świadectwa o Ewan
gelii w dzisiejszych czasach”. Musimy odpowiedzieć
sobde na pytanie, co to znaczy — we współczesnych
czasach, w naszej sytuacji, kiedy jesteśmy tak zróżni
cowani— wyznawać Chrystusa. W tym celu musimy
przemyśleć na nowo nasze reformowane dziedzictwo
i ustosunkować się do najważniejszych aspektów na
uki, liturgii i praktyki naszego Kościoła. Musimy za
stanowić się, jak mamy świadczyć o wspólnocie w
Dokończenie na s. 20
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ZAPISKI ZNAD BETEZDY
ADAM PASZKOWSKI

Samotność
— Gdzie są ludzie? — zaczął znowu Mały Książę. —
Czuję się trochę osamotniony na pustyni...
— Wśród ludzi jest się takżi samotnym — rzekła
żmija.
Antoine de Saint-Exupery: Mały Książę

Jak ją opowiedzieć? Jak opisać
komuś, kto nigdy nie zaznał jej
gorzkiego smaku, kto nie wie,
jak długie są dni, jak koszmar
ne wieczory i jak beznadziejnie
bezsensowne jest układanie się
do snu przed nocą, po której
ranek nie zwiastuje niczego.
Czy to w ogóle można opowie
dzieć? I czy, tym bardziej, da
się zrozumieć nie przeżywszy
samemu? Bo cóż tu rzec, co
wybrać z pozbawionej nadziei
codzienności, z tego, co można
określić jednym tylko słowem:
trwanie.
Człowiek i okno. Te dwa ele
menty występują prawie zaw
sze, kiedy mowa o osamotnie
niu. Stara kobieta siedzi przy
oknie — czeka na syna, który
poszedł na wojnę czterdzieści
lat temu. Dziewczyna wciąż
wygląda przez okno — czeka
na swojego chłopca, który po
jechał w świat, mówił, że wró
ci... Mężczyzna wygląda przez
zakratowane okno: widzi załom
muru, kawałek trawnika i
drzewo cicho szumiące na dzie
dzińcu więzienia. Tęskni za do
mem, za słońcem, za wolnością.
Samotność, czekanie, tęsknota
— ileż w tym trwania.
Samotność może być konsek
wencją wyboru, ale może być
też narzucona, wynikająca z
zewnątrz, dana przez innych
ludzi. Moja nie pochodzi z wy
boru. Moja została mi dana od
Boga, On zesłał na mnie sła
bość, nie pozwalającą stanąć mi
na własnych nogach; zmuszają
cą mnie do popychania dłońmi
kółek wózka, który zastępuje
mi mięśnie, stepy, kolana, biod
ra. Moja samotność pochodzi
także od ludzi. Pamiętam pier
wsze jej szepty, kiedy usiłowa
łem dogonić kolegów pędzą
cych za piłką i... nie udało mi
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się.
Wtedy byłem jeszcze
dzieckiem. Później nie mogłem
już prawie chodzić, lecz nie go
dziłem śię jeszcze z wizją in
walidzkiego wózka. Wtedy to
właśnie w moim życiu dużą ro
lę zaczęło odgrywać okno. Tyl
ko siedząc w nim mogłem być
chociaż biernym uczestnikiem
zabaw na podwórku, obserwo
wać wszystkie zmiany na nim
zachodzące, oczekiwać na gest
pozdrowienia kolegów wraca
jących ze szkoły. Powoli jed
nak zapadałem się w sobie, w
mojej świadomości kształtował
się obraz życia, świata widzia
ny — lecz nie doznawany —
od zewnątrz. Rzeczywistość,
nieosiągalna dla mnie przez
szybę, stawała się coraz bar
dziej dziwna i daleka. Koledzy,
zajęci przygotowaniami do ma
tury, do doroślejszego życia,
oddalali się krok po kroku, a
ja stawałem się im — całemu
światu — coraz bardziej obcy.
Poznałem litość. Czyjeś oczy
patrzące z żałością na moją
skuloną postać na wózku, gesty
czyichś rąk głaszczących mnie
po głowie, słowa — jęki nad
moim nieszczęściem. Śmieszne
to wszystko, ale była i pierw
sza miłość — „tęsknota za nie
bem pisklęcia z przetrąconym
skrzydłem”. I coraz silniejsze
poczucie inności.
Kiedyś, pamiętam, przyszli do
mnie w odwiedziny koledzy z
mojej dawnej szkoły. Była her
batka, ciastka, duży bukiet
kwiatów i słowa... Zapewnienia
o pamięci, przyjaźni, obietnice
ponownych wizyt, zaproszeń na
wspólne wycieczki, zabawy. Po
latach przypadkowe spotkanie
na ulicy: wiesz, stary, tak głu
pio wtedy wyszło, wiesz, matu
ra za pasem, a potem...
Któregoś dnia wpadła siostra z

parafii. Mówiła, opowiadała, że
jest grupa młodzieży, że przyj
dą, że zajtmą się... Przyszli. Z
gitarą, z zawstydzonymi uśmie
chami, ze słowami. Dwa razy.
Potem już nie.
Później było już tylko okno.
A kiedy było ciepło, rodzice
wynosili mnie na podwórze i
wszystko mogłem widzieć le
piej. Na ławce spędzałem całe
dnie. Poznawałem twarze prze
chodzących ludzi, wiedziałem,
o której godzinie sąsiedzi wra
cają z pracy, jak znajomych
witałem wzrokiem listonosza,
choć nigdy mi nic nie przyno
sił, robotników, sprzątaczkę.
Teraz jest zima. Zresztą i tak
ojciec jest już zbyt słaby, żeby
wynosić mnie z domu. Wcześ
nie zapada zmrok, już po trze
ciej niewiele widać za oknem.
Za to mam telewizor. Włączam
go więc, kiedy zaczyna się pro
gram, i nie jest ważne, czy jest
on dobry, czy zły, bo zawsze
się coś na ekranie dzieje, co
daje mi namiastkę autentycz
nego życia. Przez ileś godzin
uczestniczę w tej fikcji i daję
się ponosić fantazji. I tak aż do
późnego wieczora. Kiedy zasy
piam, jest mi prawie dobrze,
choć — przyznaję — czasem
nachodzą mnie różne myśli od
bierające spokój. Odżywają w
moich wspomnieniach ludzie
żyjący inaczej niż ja, moi ko
ledzy dawno już żonaci, ro
dzeństwo, które pozakładało
już swoje własne rodziny. Wte
dy nie mogę usnąć. W mojej
głowie zaczyna mieszać się to,
co przeżyłem naprawdę, z ma
rzeniami i zupełną fikcją. Myś
lę o kobietach spotkanych w
ostatnich latach, zastanawiam
się, czemu ani jedna z nich nie
dostrzegła we mnie niczego po
za moim kalectwem. Dlaczego

zostało mi odebrane «prawo do
życia w normalnej rodzinie, do
wychowywania własnych dzie
ci, do miłości... Czasem próbuję
się modlić. Bardzo to trudne,
tym bardziej że tak na zdrowy
rozum już dawno przestałem
wierzyć, że coś się w moim ży
ciu jeszcze ułoży i zmieni na
lepsze. No bo co? Czy zmieni
się moje zdrowie? Czy zmienią
się nagle ludzie? Czy stanie się
cud i ktoś zapuka do moich
drzwi i powie: „oto jestem —
chcę z tobą zostać, kocham
cię”...?
*

Dziś znów od rana pada śnieg.
Po śniadaniu usiadłem przy
oknie i długo patrzyłem na wi
rujące z wiatrem gwiazdki, na
krzewy i drzewa przykryte
grubymi czapami bieli, lekkim
jak tchnienie puchem. Po pew
nym czasie wydało mi się, że
kręcące się w piruetach płatki
lecą wprost na mnie, potem
oddalają się na moment, aby

po chwili znów powrócić. Wy
dało mi się, że jestem jednym
z nich — zagubiony, otumanio
ny wiatrem i samotny wśród
tysięcy takich jak ja istnień.
Na dole, za szybą, dozorca wiel
ką łopatą zgarnia śnieg. Po
chodniku przesuwa się sznur
ludzi — pewnie znowu stanęły
tramwaje, a dziś wszyscy bar
dziej się śpieszą do demu. Więc
ludzie brną przez bajora bru
natnej, pełnej soli mazi, dźwi
gają potężne toboły z zakupa
mi, duże i mniejsze choinki,
zderzają się z sobą i wymijają,
jak mrówki na zadeptanej
przez kogoś ścieżce.
A u mnie — cisza i spokój.
Tylko ojciec mocuje się ze sto
jakiem do choinki, która jak
co reku nie chce się doń zmie
ścić. W kuchni mama krząta
się przy wieczerzy, przysmaża
rybę, doprawia zupę grzybową;
za chwilę przerwie pewnie i
będzie pomagać ojcu ubierać
drzewko. Ja nie mam żadnej

Z A P I S A L I KARTY HI STORI I
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Malarz zapomniany
Był malarzem sławnym, podziwianym i uznanym za
życia, które nie trwało długo, bo zaledwie 44 lata.
Ale już w dziesięć lat po zgonie Józefa Simmlera
(1868) artystyczna publiczność mało o nim pamiętała.
Gdy minęło następne trzydzieści lat i w salonach
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie
zaprezentowano liczne jego płótna, „opowiadano so
bie o tym w Warszawie jako o odkryciu niespodzie
wanym. Nieposopliite mistrzostwo portretów dla wie
lu było niespodzianką” — pisze autor jedynej popu
larnej broszury o Simmilerze, Tadeusz Jaroszyński
(Warszawa 1915).
Simmler żył krótko, to prawda, ale Wojciech Gerson
czy Aleksander Gierymski nie żyli dłużej, a mają za
pewnioną w Panteonie sztuki ojczystej sławę wie
czystą. Jakie więc były w jego wypadku powody tej
najbardziej przykrej dla każdego artysty rzeczy, jaką
jest zapomnienie? Otóż wydaje się, że przede wszy
stkim podzielił Simmler los artystów, którzy więk
szość życia spędzili w stolicach Europy, a nie w kra
ju. (Do Warszawy powrócił na stałe dopiero w 1858 r.
i dane mu było w niej przeżyć zaledwie lat dziesięć.)
Przyczyna druga — może jeszcze ważniejsza — to
klasyczny styl całego jego malarstwa: portretowego,
historycznego i religijnego. Nie był nadto Simmler
geniuszem, wszystko, co osiągnął, zawdzięczał feno
menalnej pracowitości i... dopingowi pięknej i wy

roboty, biorę książkę i próbu
ję czytać, ale nic z tego nie
wychodzi; odkładam ją i wra
cam do okna.
Palą się już latarnie, na ulicy
coraz bardziej pusto i śnieg
przestał padać. Za jakiś czas
przyjdzie siostra z mężem i
synkiem — będziemy łamać
się opłatkiem i znów usiłować,
choćby na te kilka godzin, od
tworzyć
obraz prawdziwej,
szczęśliwej rodziny.
Patrzę w ciemne, zachmurzone
niebo — szukam pierwszej
gwiazdy. Nie ma. Gdzieś tam,
za szybą, już za kilka godzin
urodzi się Jezus.
Stara, piękna tradycja nakazu
je, aby na wigilijnym stole
znalazło się jedno wolne na
krycie dla niespodziewanego
gościa, dla kogoś, kto nie ma
jąc z kim spędzić tego wieczo
ru, zapuka do naszych drzwi.
U nas już od dawna nie stawia
się dodatkowego talerza.

kształconej artystycznie żony. Z natury nieśmiały i
pełen kompleksów, nie wierzący w swe siły, mało
udzielał się w dziedzinie dydaktyki artystycznej (Szko
ła Sztuk Pięknych w Warszawie), a także na polu
mecenatu artystycznego. Jego współudział w tworze
niu „Zachęty” był wyjątkiem. I jeszcze jedno: jako
portrecista, a był przede wszystkim Simmler urodzo
nym portrecistą, nie wychodził poza krąg rodziny,
najbliższych przyjaciół i wąskiego, elitarnego kręgu
wielkiej burżuazj.i warszawskiej, do której należał on
sam i jego córka Jadiwiga przez małżeństwo ze Spiessem, jednym z najbogatszych kupców warszawskich.
Zamożność rodziny, pozbawione trosk dzieciństwo i
młodość nie skazały go na żywot cygański, biedny,
0 Chlebie i wodzie, a spokojne usposobienie wyłączy
ło z kręgu artystycznych ekstrawagancji. Nic więc
dziwnego, że na kartach licznych pamiętników tej
epoki, w listach współczesnych, w monografiach po
święconych życiu towarzyskiemu Warszawy połowy
ubiegłego wieku prawie zupełnie brak wzmianek o
Simmilerze.
Jeden obraz z miejsca przyniósł Sdmmlerowi sławę.
1 ten właśnie obraz będzie stale przypominał o nim
artystycznej publiczności. Myślę o „Śmierci Barbary
Radziwiłłówny”. Każdy, kto ogląda jeszcze dziś to
płótno, zrozumie, dlaczego obraz ten zachwycił i pod
bił publiczność: malowany klasycznie, w treści był
romantyczny romantyzmem ludzkiej rozpaczy, prze
mijania, nieubłaganie nadchodzącej śmierci. Przyjeż
dżano z dalekich nawet stron, aby oglądać obraz wy
stawiony w „Zachęcie”. Frekwencja i wpływy kaso
we były wielkie.
„Wczoraj wystawa krajowa sztuk pięknych —- pisał
»Kurier Warszawski« z 1860 r. — prawdziwie poszczy
cić się mogła liczbą zwiedzających. Blisko bowiem, a
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może i przeszło 300 osób zwiedziło takową, podziwia
jąc ów obraz p. Simmlera, to jest »Śmierć Barbary
Radziwiłłówny«, który znawcy oceniają na 300 rubli
srebrem”.
„Barbara Radziwiłłówna” zapoczątkowała skromny na
razie zbiór obrazów „Zachęty”. A przecież to najzna
komitsze dzieło Simmlera o mały włos nie stało się
własnością prywatną. Ziemianin Leopold Abramowicz,
znany kolekcjoner, w czasie swej bytności w War
szawie w 1858 r. zwiedzał pracownię Simmlera, gdzie
dojrzał szkic do „Śmierci Barbary”. Obstalował u ar
tysty obraz tej treści. Po sukcesie, jaki płótno odnio
sło na wystawie, powstała w gronie miłośników sztu
ki, z Edwardem Rastawieckim i Aleksandrem Przeździeckim ,na czele, myśl zakupienia obrazu dla „Za
chęty”. L. Abramowicz zdobył się wtedy na gest
prawdziwie społeczny: zwolnił Simmlera z umowy,
wymagając tylko, aby do jego rąk trafiła kopia. Tak
się też stało: Abramowicz w swej rezydencji we Włodarce trzymał kopię, a „Zachęta” oryginał.
Józef Simmler urodził się w Warszawie w 1823 r.
Był synem Jakuba, zamożnego kupca wyznania kal
wińskiego. Pierwsze nauki malarskie pobierał u zna
nych w tym czasie artystów: J. F. Piwarskiego, J.
Richtera i B. Dąbrowskiego. Lata 1840—1844 spędził
w Dreźnie i Monachium, studiując na tamtejszych
akademiach i prywatnie u takich mistrzów, jak prof.
Schuring w Dreźnie oraz Henryk Hess, Kaulbach i
Schnorr von Korolsfeld w Monachium. Oni to uczyli
Simmlera kanonów malarstwa klasycznego: staran
nego, realistycznego warsztatu, dużego wyczucia koloru,
dbałości o szczegóły. Po Niemczech poznał Simmler
Francję, Paryż, sztukę i architekturę romańską. Wiel
ki wpływ na jego malarstwo wywarła przyjaźń z
francuskim malarzem scen historycznych, Pawłem
Delarochem, którego płótna bardzo się liczyły w eu
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ropejskim malarstwie historycznym drugiej połowy
XIX w. Pod wpływem malarstwa francuskiego kom
pozycje Simmlera stają się bardziej swobodne i oży
wione, postaci bardziej naturalne, przedstawione z
wdziękiem, przybywa dużo akcesoriów. Cały pobyt
za granicą wypełniony był nieustanną nauką i wzbo
gacaniem malarskiego warsztatu.
W Monachium,, w domu jednego z profesorów poznał
Simmler swą przyszłą żonę Julię Hoeggenstaller, pan
nę z arystokratycznego domu, wytworną, subtelną,
wykształconą artystycznie. Nieśmiały młodzieniec dłu
go ukrywał swe uczucia i inicjatywa małżeństwa
wyszła właściwie od Julii. Ślub odbył się w Mona
chium. Żona była ulubionym modelem Simmlera. Po
zowała mu do obrazu „Śrw. Cecylia grająca na orga
nach” i do „Śmierci Barbary Radziwiłłówny”. Nama
lował też oczywiście artysta jej portret: spogląda zeń
pani rzeczywiście czarująca, piękna i wytworna, cała
w czerni. „Była mu dobrym duchem — pisze Jaro
szyński — gwiazdą przewodnią w karierze malarza,
ona to wytwarzała wokół niego /tę atmosferę, w któ
rej talent może rozwinąć skrzydła do lotów najwyż
szych”. Mieszkali później Simmlerowie przez wiele
lat w Paryżu i Rzymie, wolni od trosk materialnych.
Obracali się wśród znanych postaci naszej emigracji:
dawnych wojskowych, mężów stanu, poetów, arty
stów. W Paryżu przyjaźnili się z Juliuszem Kossa
kiem i spotykali z wybitnymi artystami francuskimi,
z Horacym Vernetem na czele. Przyjaźń z Kossakami
przeniosła się na następne pokolenie obu rodzin: cór
ka Simmler ów, Jadwiga Spiessowa, od dzieciństwa
przyjaźniła się z drugim wielkim malarzem w rodzie
Kossaków — Wojciechem.
Wpółcześni uważali, że Simmler jest przede wszyst
kim portrecistą. Namalował rzeczywiście wiele port
retów, z których większość znajdowała się w pry
watnych kolekcjach rodzin osób portretowanych. Wy-

Józef Simmler (ostatni z prawej) wśród artystów na
studiach w pracowni Gersona

mieńmy niektóry z nich: portret Aleksandry Zattler
(1862), pułkownika Konstantego Fischera (1863), wspa
niały w swej majestatyczności i surowości obraz starca-weterana, Maurycego Braumanna (1866), Jana i Zo
fii Reszke, Jakuba Simmlera, ojca artysty, oraz siostry
Katarzyny z mężem p. Jahnem i bratem Karolem.
Swego rodzaju największą sławę zdobył portret Jad
wigi Łuszczewskiej-Deotymy, znanej poetki prowa
dzącej modny wówczas salon literacki w Warszawie.
Malarz ukazał Deotymę jako wieszczkę w wieńcu
laurowym na głowie, w otoczeniu dwóch geniuszów,
spisujących jej improwizacje. Takie przedstawienie
poetki wzbudziło złośliwe komentarze, gdyż Simmler
wyraźnie wyidealizował swą dostojną modelkę, która
bynajmniej pięknością nie była. Jako klasyk miał
zresztą skłonność do takich idealizacji. „Estetyka Sim
mlera — zauważa Jaroszyński — nie uznawała rze
czy brzydkich, brutalnych, ordynarnych, toteż model
każdy (...) nabierał jakiejś szlachetności, jakiegoś ary
stokratycznego wyrafinowania, jakiejś pięknej stylowości wdzięku”.
W malarstwie historycznym sława „Śmierci Barbary
Radziwiłłówny” niesłusznie usunęła w cień dwa rów
nie, moim zdaniem, doskonałe płótna: „Młodość Zyg
munta Augusta” i „Katarzyna Jagiellonka w więzie
niu w Gripsholmie”.
W malarstwie religijnym, stanowiącym dość szczupły
dział twórczości Simmlera, dominują wyraźnie wpły
wy włoskie, powaga i dostojność, jakie przywykliśmy
cenić u starych mistrzów, którzy dzieła swe tworzyli
z myślą o wieczności, nie zaś o kapryśnym smaku
mody. „Chrystus rozpięty na Krzyżu” przemawia do
mistycznej wyobraźni, pobudza do zastanowienia się
nad twórczą mocą cierpienia. Męka ma u Simmlera
wyraźnie zaakcentowaną radosną dobrowolność Ofiary
dla zbawienia. Chrystus dominuje nad Krzyżem, a
nie Krzyż nad Chrystusem, tak jakby malarz chciał
zaznaczyć doniosłość drogi Jezusa, Jego nauczania
i misji. „Trzy Marie powracające do grobu Chrystu
sa” osłaniają bdeściwie twarze, w swej rozpaczy nie
widzą, iż na końcu drogi czeka je Tajemnica Zmart
wychwstania. Stosunkowo najsłabszy jest obraz. „Mę
czeństwo św. Macieja”, utrzymany w tradycjach ale
gorii religijnej.
Zaraz po powrocie do Warszawy i zapoznaniu się z
palącymi potrzebami warszawskiego środowiska arty
stycznego, Simmler włączył się do działań przy otwarciu Wystawy Krajowej Sztuk Pięknych, w nie
istniejącym dziś pałacu Mokronowskich przy zbiegu
ulic Królewskiej i Krakowskiego Przedmieścia. Wy
stawę otwarto 2 lipca 1858 r. Stała się ona zalążkiem
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie
Polskim. Grupę „inicjatywną” stanowili trzej mala
rze: Wojciech Gerson, Alfred Schouppe i Marcin Ol
szyński. Dzięki Gersonowi wiemy, kto brał udział w
pierwszych debatach: „Oto grono — pisze on — w
imię pracy, miłości sztuki i postępu zasiadające koło
podium modela żywego: Gerson, Kostrzewski, Kurella, Maleszewski, Marconi, Rycerski, Simmler (...) uznany już portrecistą”.

Niezależnie od zorganizowania Wystawy wysłano pro
jekt ustawy Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
do ówczesnego kuratora Okręgu Naukowego War
szawskiego Siergieja Muchanowa (był to rusyfikator
jak każdy inny, ale pod wpływem żony, osławionej
Marii Kalergis, lubił czasem „coś dla Polaków zro
bić”). Do przestudiowania i wydania opinii o projek
cie ustawy Muchanow powołał pod przewodnictwem
Wacława Łuszczewskiego, ojca Deotymy, komitet, w
skład którego wszedł i Simmler. W październiku 1860 r
Muchanow, za pośrednictwem namiestnika Królestwa
Polskiego, księcia Michaiła Gorczakowa, wyjednał
„najwyższe zezwolenie” cara na utworzenie „Zachę
ty”. 13 grudnia 1860 r. — w auli Cesarsko-Królewskiej
Medyko-Chirurgicznej Akademii odbyło się ogólne
zebranie członków-założycieli „Zachęty”, w liczbie 234.
Wybrano Komitet, czyli zarząd Towarzystwa, w skład
którego wszedł Simmler i jego przyjaciel Juliusz Kos
sak. Prezesem z urzędu, czyli okiem i uchem car
skim, został oczywiście S. Muchanow, wiceprezesem
Edward Rastawiecki, mecenas i miłośnik sztuki, któ
ry piastował to stanowisko do 1866 r., kasjerem ma
larz Alfred Schouppe. Oto jak komentuje te wyda
rzenia nie zidentyfikowany autor rękopisu pt. „Rzut
oka na malarstwo polskie w ostatnim pięćdziesięcio
letnim okresie” (przypuszcza się, że autorem rękopi
su, powstałego ok. 1924 r., był Henryk Piątkowski):
„Od razu uderza pewien konserwatyzm, jaki widocz
nie kierował głosami ogółu członków — wybrano
przede wszystkim ludzi starszych, poważnych, zaj
mujących wybitne stanowiska bądź urzędowe, bądź
społeczne (...). Wśród malarzy widnieją nazwiska Hadziewieża i Hegla, profesorów Szkoły Sztuk Pięknych,
weterana ówczesnych artystów Januarego Suchodol
skiego oraz Schouppego, Simmlera i Kossaka, aczkol
wiek w sile wieku będący, nie należeli do grona,
któremu Towarzystwo zawdzięczało swe zapoczątko
wanie (za chwilę okaże się, że inni mieli na ten te
mat odmienne zdanie — przyp. M. R.). Uderza prze
de wszystkim na liście brak Gersona i Olszyńskie
go, ludzi, którzy najczynniejszy brali udział w do-
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Grób Józefa Simmlera na cmentarzu ewangelicko
-reformowanym w Warszawie (foto: B.T.)

borowicza z 18 lutego 1875 r.: .,1858 r. zebrali się
wszyscy artyści u Simmlera dla ułożenia statutów
tyczących utworzyć się mającego Towarzystwa. Utwo
rzono Komitet z artystów Kaniewskiego, Piwarskiego,
Hadziewicza, Lessera, Simmlera i Gersona. Byłem
wraz z Simmlerem u Muchanowa imieniem Wystawy
Krajowej wydelegowany. Przez Muchanowa wezwa
ny byłem z gronem artystów i znawców do zasia
dania w Komisji Spraw Wewnętrznych w Komitecie
do utworzenia Towarzystwa Sztuk Pięknych pod prezydencją Łuszczewskiego”.
W późniejszej działalności „Zachęty” udział Simmlera
już się nie zaznaczył. Zapewne miał na to wpływ
fakt, że po roku 1860 przypada okres szczytowego
rozkwitu jego twórczści malarskiej, a niebawem także
początki śmiertelnej choroby. Były to czasy dla „Za
chęty” pionierskie. Pierwszych miłośników zdobywa
ło się dzięki indywidualnym namowom wpływowych
i życzliwych jednostek, sprzedaży akcji prowadzonej
przez damy z towarzystwa (salon państwa Łuszczew
skich musiał mieć w tym niemały udział), wreszcie
dzięki kolportowaniu ustawy „Zachęty” i zbieraniu,
głównie na prowincji, list z podpisami przyszłych
subskrybentów.

tychczasowych przygotowawczych robotach. W ogóle
w epoce, o której mówimy, wszystkie wybitniejsze,
nie tylko urzędowe, ale i wyborowe stanowiska zaj
mowali ludzie znacznie starsi, niż dzieje się to obec
nie. Było w zwyczaju powoływać do działalności pub
licznej jednostki, które znajdowały się u schyłku swej
kariery — stąd też nikogo nie dziwiło, że w Komite
cie zasiadły poważne osobistości, jak siedemdziesię
cioletni Dembowski lub sześćdziesięcioletni Suchodol
ski i że najmłodsi spośród wybranych: Simmler miał
37 lat, a Kossak 35 lat”.
Odmiennie niż autor anonimowego rękopisu ocenia
rolę Simmlera w krzątaniu się wokół podwalin „Za
chęty” Aleksander Lesser w liście do Hipolita Skim-

U W A G A !

Poszukuje się rodziny, która
zgodziłaby się wziąć na wy
chowanie dziecko niepełno
sprawne. Rafał ma 8 lat i jest
zupełnie sam na świiecie.
Wskutek porażenia kończyn
nie może chodzić i porusza się
na wózku. Jego niepełnospra
wność dotyczy tylko sfery ru 
chowej. Bliższych informacji
udziela redakcja „Jednoty”.
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Zanim Simmler osiadł w Warszawie na stałe, spędzał
tu kilka miesięcy w roku. Wtedy też, tzn. w latach
1854—1856, był członkiem Kolegium Kościelnego Zboru
Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie, a jego
ojciec, Jakub, piastował tę funkcję przez lat dwa
naście (1840—1852) i przeżył syna o cztery lata. Umarł
bowiem w 1872 r., w wieku 80 lat. Józef Simmler
zmarł w 1868 r. i pochowany został na cmentarzu
ewangelicko-reformowanym w Warszawie, po pra
wej stronie alei głównej (dziś starsza część cmenta
rza), pod murem. Jego zgon odnotowały pod tą datą
„Wiadomości Kościelne ze Zboru Ewangelicko-Refor
mowanego Warszawskiego za ubiegłe lat 25, to jest
od r. 1860 do r. 1884” (Warszawa 1885).
Spokojne, pracowite, poświęcone umiłowanemu ma
larstwu życie Simmlera przywodzi na myśl maksymę:
„Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro, pracuj tak, jak
byś miał żyć wieki...”

OFIARY NA WYDAWNICTWO
Jerzy Boliman-Brziazowski — zł 640, Halina Koziołek — zł 140,
Grażyna Kufoica-Klyszcz — zł 200, Kalina Karpińska — zł 500,
ks. Michał Czajkowski — zł 140, Edyta Marzecka — zł 1000,
Bronisława Skierska — zł 1000, Eugenia i Jan Burmajster — zł
140, Ryszard Bischoff — zł 5000, Anna Giryng — zł 2980.
Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Przypominamy,
że ofiary na wydawnictwo „Jednota” przekazywać można na
konto PKO VIII OM Warszawa, Nr 1586—3854—136 bądź prze
syłać przekazem pieniężnym pod adresem: Administracja mie
sięcznika „Jednota”, al. Świerczewskiego 76a, 00-145 Warszawa.

SZALOM

Czy możliwy jest dialog z Żydami ?
Jest to trzecia część rozmowy z Pierre Lenhardtem toczącej się na te
mat antysemickiej interpretacji wypowiedzi Nowego Testamentu (cz. I
i II — nr 10 i 11/84, „Antysemityzm chrześcijański?”) i ewentualnego
dialogu z Żydami.
Początkowy fragment części III wiąże się z pierwszym tematem, ale
jej trzon stanowi już problem dialogu. Rozmówcę s. Kingi prezentowa
liśmy w nr 10/84.
SIOSTRA KINGA — Jak należy rozumieć słowa św.
Pawła z Listu do Rzymian, mówiące o tajmnicy Izrae
la — o jego odrzuceniu i nawróceniu?
PIERRE LENHARDT — Nie wolno nigdy zapominać,
że wiara jest darem. To Duch Święty sprawia, że się
wierzy. Kazanie św. Piotra, o którym mówią Dzieje
Apostolskie, tylko dlatego przynosi owoce, że Duch
Święty zstępuje na obecnych. W tym momencie
otwierają się ich oczy i widzą, że to, co Piotr mówi
o Jezusie, rzeczywiście się wydarzyło. Natomiast dla
tych, którzy nie otrzymali daru Ducha Świętego, Je
zus pozostaje wielkim prorokiem, wielkim świętym,
ale nie może być Tym, za kogo uznaje Go wiara
chrześcijańska. Wcale nie musi znaczyć, że ci, którzy
nie poznali Go jako Mesjasza i Boga, „odrzucili” Go.
Słownictwo św. Pawła jest specyficzne. Nie sądzę, by
chciał powiedzieć, że Żydzi zdolni byli poznać Jezusa,
a mimo to Go odrzucili. Gdyby byli wiedzieli, kim
jest, nie byliby Go odrzucili.
S. K. — Sam Chrystus niejako to stwierdził...
P. L. — ...mówiąc, że „nie wiedzą, co czynią”. Trzeba
koniecznie brać pod uwagę całość Nowego Testamen
tu i dostrzec,, że niektóre twierdzenia Pawłowe są w
ten sposób sformułowane, aby uwypuklić puentę ar
gumentacji. Otóż w Liście do Rzymian najbardziej
znaczącym, jak sądzę, zdaniem jest to: „gdy chodzi
o Ewangelię — są oni nieprzyjaciółmi (Boga) ze
względu na wasze dobro; gdy jednak chodzi o wy
branie, są oni — ze względu na przodków — przed
miotem miłości” (Rzym. 11:28). Gdy Paweł mówi o
tajemnicy Izraela, podkreśla, że Żydzi są nieodwołal
nie umiłowani, że mimo wszelkich pozorów Bóg osiągnie swój cel, aby byli oni pierwsi w planie zba
wienia. I byli pierwsi, bo pierwsi chrześcijanie — to
Żydzi. Św. Paweł jest jednak zawiedziony, że tylko
„niektórzy”; cały Izrael nie włączył się bowiem w
głoszenie Ewangelii. Skłoniło to Apostoła do szuka
nia wytłumaczenia tego faktu, dlatego powiedział, że
„przez ich przestępstwo zbawienie przypadło w udziale poganom” (Rzym. 11:11). Jest to pozytywne uzasadnienie nieobecności Żydów w Kościele. Użył zaś
określenia „nieprzyjaciele, gdy chodzi o Ewangelię”,
ponieważ Żydzi nie uznając Jezusa, w jakimś sensie
Go odrzucają. Pozostają jednak „umiłowani ze wzglę
du na przodków” — i to Paweł chce udowodnić.
S. K. — A gdy Jezus płacze nad Jerozolimą, bo nic
poznała czasu swego nawiedzenia?
P. L. — Te wersety były wyrwane z kontekstu i wy
korzystywane przeciwko Żydom, aby ich oskarżyć i
jeszcze raz przypomnieć ich „grzech pierworodny”.

Nie poznali czasu swego nawiedzenia, a zburzenie
świątyni ma być dowodem, że zostali ukarani. Ale
tych słów Jezusa nie można interpretować w oderwa
niu od innych mów prorockich przepowiadających
przyszłość, która nie musi być rozumiana dosłownie,
tak jak „prawda matematyczna”. Prorocy są przera
żeni widząc, że niewierność Izraela może doprowa
dzić do katastrofy. A co jest największą katastrofą,
jaką można sobie wyobrazić? Zburzenie świątyni i Je
rozolimy. A więc Jezus jako prorok — bo On jest
kimś więcej niż prorokiem — doświadcza straszliwe
go smutku, widząc że Jerozolima jako całość nie by
ła wierna, co w konsekwencji tak czy inaczej musi
miejsce szczególne, Jezus umiera na krzyżu: świąty
nią nie jest potępieniem Izraela. Prorok kocha swój
lud. Płacz ten jest wyrazem bólu z powodu cierpie
nia narodu. Przypomniałem przed chwilą (w II cz.
rozmowy, patrz nr 11/84 — przyp. red.) werset z Iza
jasza, w którym mówi on, że kto nie płakał nad Je
rozolimą, nie doświadczy jej radości. Można powie
dzieć (tak sądzi mój przyjaciel — egzegeta niemiecki),
że płacz Jezusa nad Jerozolimą jest negatywną stro
ną rzeczywistości zmartwychwstania. Jezus często
przedstawiany jest w Nowym Testamencie jako świą
tynia. Z racji grzechów ludzkości, w której Izrael ma
miejsce szczególne, Jezus umiera na krzyżu: świąty
nia, którą jest On sam, zostaje zburzona. I Jerozolima
z racji grzechów również jest zburzona; to jest stro
na negatywna: ciemność, cierpienie, smutek, płacz. Je
zus płacze i nad Jerozolimą, która będzie zburzona,
i nad własną agonią. A to wszystko ujęte jest w per
spektywie zmartwychwstania. Nie można więc wyizo
lować z niej płaczu Jezusa i uważać go za jakieś zew
nętrzne .potępienie Izraela. Trzeba raczej powiedzieć,
że Jezus jako prorok, mający wizję całej historii zba
wienia, czuje „cierpienie” Jerozolimy jako swoje
własne. On jest świątynią, a symbolem świątyni jest
Jerozolima.
„Weselcie się z Jerezolimą (...) wy wszyscy, którzyście
po niej nosili żałobę”. Wspomnienie tej żałoby towa
rzyszy całemu życiu Żyda. Na przykład w chwili za
wierania małżeństwa, a więc wtedy, kiedy w pełni
ma się przeżyć swoją radość, tłucze się szklankę dla
przypomnienia zburzenia Jerozolimy. Izrael cierpi i
za swoje grzechy, i dla innych, a cierpi w sposób
wzorczy — jego cierpienie pokazuje innym straszliwość grzechu. To samo ozyini Jezus, i imy w Nim:
cierpi w konsekwencji grzechu i równocześnie Jego
cierpienie m a' charakter zadośćuczynienia. Niejako
wskazuje palcem: jeżeli istnieje aż tak wielkie cier
pienie, to z powodu waszego grzechu.
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S. K. — A co ojciec sądzi na temat dialogu z Żyda
mi?
P. L. — Dialog z Żydami, rozumiany jako wymiana
myśli, słów, reguł żyoia, wzajemne rady, jest koniecz
ny, bo żyjemy w tej samej rzeczywistości ludzkiej.
I Żydzi, i chrześcijanie mają wspólne rzeczy do po
wiedzenia społeczeństwu, które bez tego narażone by
łoby na ryzyko, że nie pozna praw człowieka — pra
wa do wychowania religijnego, do obrony rodziny i
szacunku, jaki rodzina powinna mieć w społeczeń
stwie. Dialog między Żydami a chrześcijanami powi
nien istnieć właśnie tam, gdzie chodzi o wartości do
tyczące człowieka. Nie chcę przez to umniejszać wagi
posłannictwa buddyzmu hinduskiego, chińskiego czy
japońskiego i innych religii świata. Mają one w so
bie bez wątpienia coś pozytywnego i wnoszą bardzo
wiele. Ale my — Żydzi i chrześcijanie — mamy coś
specyficznie wspólnego, jest to sens historii ludzkiej:
i rodzina jako komórka ludzka, i cała historia ludzko
ści ma wartość i zmierza do jakiegoś celu. To jest
przekonanie specyficznie judeochrześcijańskie.
Inaczej natomiast wygląda sprawa takiego dialogu,
w którym każda ze stron gotowa jest zakwestionować
to, co jest najdroższe w najgłębszych przekonaniach
religijnych partnera. Sądzę, że o dialogu judeochrześcijańskim, który miałby np. doprowadzić chrześcijan
do wyznania: „pomyliliśmy się, Jezus był wielkim
prorokiem, a jeśli był człowiekiem, to nie mógł być
Bogiem”, a Żydów zapraszał, by weszli do Kościoła
przez chrzest — o takim dialogu należy mówić z
wielką rezerwą. Celem spotkania Żydów i chrześcijan
nie może być wzajemne przekonywanie się i propo
nowanie jednemu partnerowi wejścia w życie drugie
go partnera. Historia stosunków między Żydami a
chrześcijanami jest szczególnie obciążona. Jeśli nawet
taki dialog byłby kiedyś możliwy, jeśli stałoby się
możliwe dojście do konfrontacji, do wzajemnej zachę
ty, do współzawodnictwa wiary, to sądzę, że trzeba
się do tego długo, bardzo długo przygotowywać przez
stwarzanie możliwie najkorzystniejszych okoliczności,
aby była to rozmowa naprawdę uczciwa, szczera, sze
roka i oitwarta. Judaizm i chrześcijaństwo to* dwie
rzeczywistości, które nie są całkowicie symetryczne,
nie są całkowicie porównywalne. Tu leży zasadnicza
trudność dialogu. My, chrześcijanie, musimy znać ju
daizm, bo stanowi on część naszej tożsamości. W
pewnym sensie jest naszym źródłem: i biblijnym, i
pobiblijnym. Znajomość judaizmu potrzebna nam jest
do rozumienia samych siebie. Żydzi natomiast mogą
się rozumieć bez chrześcijaństwa, które zostało na
nich zaszczepione dopiero w pewnym momencie ich
historii. Trzeba więc uważać, używając słowa „dia
log” w tym drugim znaczeniu. Aby móc się wzajem
nie zakwestionować, trzeba się wzajemnie dobrze
znać. Żydzi nie mają żadnych swoich racji, które uzasadniałyby konieczność znajomości chrześcijaństwa
i w konsekwencji bardzo słabo je znają. Oni się gu
bią w naszej historii, schizmach, herezjach, reformie.
I stawiają sobie pytanie: co to jest za świat, który
mówi o jedności i miłości, a który jest tak bardzo
skomplikowany, który zna wzajemne prześladowania
i wojny religijne? Oczywiście, jest wielu Żydów
wykształconych i kompetentnych, ale przez ogół praw
da chrześcijańska jest mało znana i źle oceniana. A
ponadto słaba jest ich znajomość chrześcijańskich do
świadczeń religijnych przeżywanych w modlitwie. Ma
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ło jest Żydów, nawet wykształconych, którzy by wie
dzieli np. na czym polega chrześcijańska liturgia.
Natomiast my mamy powody, aby znać judaizm i
mimo to nasza wiedza o nim jest ciągle jeszcze nie
zadowalająca. Najgorsze jest to, że znajomość judaiz
mu przedstawiamy sobie jako specjalność, która mo
że interesować poszczególne osoby tu i tam w Koście
le, a na płaszczyźnie społecznej może być potrzebna
w krajach, w których współistnieje się z Żydami. Uważamy, że potrzebni są tam księża i świeccy, którzy
wiedzieliby, kim są Żydzi, podobnie jak w USA w
pewnych kręgach trzeba wiedzieć, kim są kwakrzy,
imigranci, Chińczycy czy jeszcze inni, bo trzeba z ni
mi być, z nimi żyć, szanować ich tradycje itd. Jest
to rozumowanie błędne, ponieważ judaizm to jest coś
zupełnie specjalnego — trzeba go znać niezależnie od
faktu, czy Żydzi są wokół nas, czy nie. Znajomość
judaizmu stanowi bowiem część znajomości chrze
ścijaństwa, a jesteśmy od tego jeszcze bardzo, bardzo
dalecy. Europa tzw. chrześcijańska pozbyła się Ży
dów, w Niemczech jest ich zaledwie kilka tysięcy, w
Polsce podobnie.
Jak więc można mówić o dialogu? Na przykład: jak
iz Żydem rozmawiać o Chrystusie zmartwychwstałym,
nie wiedząc, że dla Żyda zmartwychwstanie umarłych
jest rzeczywistością podstawową. Mam na myśli tra
dycję faryzeuszy, która aż do dzisiaj jest najbardziej
reprezentatywna dla religijnej tradycji judaizmu.
Trzy razy dziennie Żyd chwali Boga, który wskrze
sza umarłych. Ilu chrześcijan o tym wie?
Jedną z przyczyn, dla których dialog jest prawie nie
możliwy jest rzeczywistość państwa Izrael. Inaczej
mówiąc: terytorialny, geograficzny wymiar judaizmu.
Nie można żądać od Żydów, aby się go wyrzekli, bo
stanowi on część ich własnej tradycji religijnej. Nie
chodzi o to, by twierdzić, że Żydzi mają polityczne
prawo do tej ziemi. Bynajmniej, nie to chcę powie
dzieć. Chcę natomiast powiedzieć, że trzeba znać ju
daizm jako taki. Pozwolę sobie przypomnieć, że jedna
z najbardziej jasnych instrukcji papieskich o stosun
kach z Żydami mówi właśnie o tym, że chrześcija
nin ma znać judaizm ttakim, jakim on sam siebie określa. Otóż judaizm określa siebie ucząc, że naród
żydowski związany jest z ziemią Izraela, że nie ma
prawa o tej ziemi zapomnieć. Ta ziemia jest podsta
wą jego wiary i praktyk religijnych. O tym chrześci
janin nie może nie wiedzieć. I tego nie wolno prze
milczać albo sądzić, że związek narodu żydowskiego
z ziemią jest czymś sprzecznym z wolą Bożą lub na
leży do przeszłości. Byłoby to negowaniem tożsamo
ści żydowskiej, a do tego nie mamy prawa. Trudno
zaś mówić o dialogu, jeśli się przemilcza rzecz, która
wywołuje największy i najbardziej bolesny sprzeciw.
To tak, jakby się miało przyjaciela i oświadczało, że
się jest jego przyjacielem, a nie chciałoby się .wie
dzieć, czy jest on żonaty, czy nie, czy ma dzieci, czy
ich nie ma. Nie chcieć znać problemów, które dla ko
goś są najważniejsze i mówić o przyjaźni? Jaka to
przyjaźń? Otóż wobec Żydów kontynuujemy taką po
stawę w Kościele. Nie chodzi tu o głoszenie jakichś
deklaracji prosyjonistycznych, nic podobnego, ale o
to, by Kościół nie milczał na temat związków narodu
żydowskiego z ziemią, aby uznał, że one istnieją. Moż
na różnić się w sposobie pojmowania, czy Izrael jest
lub nie jest wierny Przymierzu, czy i jak praktykuje
Torę i podtrzymuje więzy z ziemią. To jest inna spra
wa. Można uważać, że popełnia niesprawiedliwości,

można go krytykować. Nie chcę ani trochę usprawied
liwiać wszystkiego, co się tu dzisiaj dzieje. Wielu
chrześcijan i wielu Żydów myśli tak, jak ja, że na
terenach okupowanych dzieją się straszliwe rzeczy,
całkowicie nie do przyjęcia. To jest oczywiste. Chcę
tylko powiedzieć, że chrześcijanie nie mają prawa nie
znać związków, jakie naród żydowski ma z ziemią.
Jeśli chrześcijaństwo ma swój sposób przeżywania rze
czywistości biblijnej, to i naród żydowski wciąż jesz
cze ma do ofiarowania świadectwo o charakterze sa
kramentalnym. I w praktyce przykazań, i w związ
kach Izraela z ziemią chodzi o rzeczywistości mate
rialne, które mają aspekt duchowy, są w służbie war
tości duchowych, a więc — jeśli użyjemy terminologii
chrześcijańskiej — są sakramentalne. Absurdem jest
nie zauważać tego. A jeśli zauważamy, to jesteśmy
podobni do kogoś, kto podcina gałąź, na której sam
siedzi. Jeśli się nie uznaje, że naród żydowski po
przez związki z ziemią przeżywa rzeczywistość du
chową, to nie wiem, na przykład, dlaczego używa się
chleba i wina w Eucharystii? Możemy mieć kontakt
z Bogiem wyłącznie w myśli. Dlaczego więc Kościół,
wierny Jezusowi Chrystusowi, zachowuje konkretny
ryt chleba i wina? Bo my jesteśmy konkretni, mamy
potrzebę rytów konkretnych. Otóż naród żydowski po
przez związki z ziemią manifestuje, że stworzenie jest
prawdziwe i dobre. Jak długo tego nie rozumiemy, nie
możliwy jest dialog z Żydami. Wziąłem przykład zie
mi, bo jest jednym z najbardziej aktualnych i bo
lesnych. Z jednej strony nie możemy zaakceptować
tego wszystkiego, co się tu dzieje, bo dzieją się wiel
kie niesprawiedliwości, które mogą zaciążyć na przy

PRZEGLĄD

szłości Żydów na tej ziemi, z drugiej zaś — nie ma
my prawa mówić, że oni muszą swoją religię przeży
wać w sposób czysto duchowy. Oni mają własny spo
sób bycia wiernymi naszemu Bogu, a ten sposób jest
dla nas znaczący. Wypełnienie w Jezusie nie przekre
śla rzeczywistości żydowskiej, przeciwnie — dowar
tościowuje ją.
S. K. — Słowo na zakończenie?
P. L. — Wiele jest jeszcze do zrobienia. Musimy
włączyć się w wielki nurt, który zaczął się od końca
wojny. Trzeba się radować, że Pan Bóg nie zraża się
naszą niewiernością i że zawsze daje nam środki od
nowy — całemu Kościołowi i każdemu z nas z osob
na. Jednym z kryteriów odnowy jest, być może, zdol
ność Kościoła do przeciwstawiania się z mocą pseudotradycji, czyli tradycji, którą zatruto i zniekształ
cono. Być może, każdy naród, każda wspólnota i każ
da osoba powinna zrobić rachunek sumienia. Jestem
Francuzem, a więc powinienem zapytać: jak Francja
mogła milczeć wobec masakry Żydów? Niemiec powi
nien zapytać: jak to było możliwe, że w moim kraju
holokaust przybrał aż takie rozmiary? Co mogliśmy
zrobić, a nie zrobiliśmy, żeby nie był zaistniał?
A zatem należy unikać negatywów i budować pozy
tywy: wzbogacać Kościół świadomością wartości, jakie
noszą w sobie jego korzenie. Zaakceptować naród ży
dowski takim, jakim jest: złożony z ludzi — grzesz
nych, ograniczonych, mogących popełniać błędy. Błę
dów nie pochwalać, ale starać się o braterskie stosun
ki z ludźmi. Nigdy inaczej.

E K U M E N IC Z N Y

Z ZAGRANICY

# Nowy sekretarz generalny Świa
towej Rady Kościołów, ks. Emilio
Castro, który obejmie swój urząd 1
stycznia 1985 r., zapowiedział, że bę
dzie się troszczył o to, aby Rada nie
stała się „jedną z grup interesów”.
Kryterium oceny jej programów po
winien być — jego zdaniem — kon
tekst teologiczny. I Itak, kontrower
syjny Program Zwalczania Rasizmu
należy interpretować nie tylko jako
wyraz zaangażowania po stronie
sprawiedliwości, ale także jako świa
dectwo o Jezusie Chrystusie. Ks.
Castro pragnie tak ukierunkować
pracę ŚRK, by odpowiadała ona te
mu właśnie kryterium. Za miernik
powinny posłużyć następujące py
tania: czy sprzyja ona osiągnięciu
upragnionej jedności Kościołów? czy
składa jednoznaczne świadectwo o
Jezusie Chrystusie? czy wyraża rze
czywiście pełną solidarność z ubogi
mi? Ks. Emilio Castro jest zdecydo
wanym zwolennikiem latynoamery
kańskiej teologii wyzwolenia.

# Z ostrym sprzeciwem środowisk
ewangelicko-reformowanych w Zu
rychu spotkał się zamiar Kościoła
katolickiego utworzenia w tym mie
ście biskupstwa. Na posiedzeniu
Związku Kościołów Ewangelickich w
Szwajcarii wyrażono obawę, że gdy
by zrealizowano ten zamiar, mo
głyby zastać zagrożone nie tylko
stosunki ekumeniczne, ale również
pokój między wyznaniami. Wypo
wiedzi ewangelików skłoniły dusz
pasterzy katolickich w Zurychu do
reakcji: w piśmie do zwierzchnich
władz kościelnych uznali utworze
nie siedziby biskupiej w mieście
Zwingliego za inicjatywę przedwcze
sną, gdyż stosunki między Kościo
łami w Zurychu jeszcze do tego nie
dojrzały.
)
# Szwajcarscy biskupi katoliccy ogłosili 16 września, z okazji Narodo
wego Dnia Dziękczynienia, posłanie,
w którym stwierdzają, że brak jed
ności chrześcijańskiej „nie jest nie
zbędnym składnikiem naszej histo
rii (...). Nie możemy zaakceptowć

Rozmawiała s. Kinga Strzelecka OSU

poglądu o trwaniu tego podziału (...).
Trzeba zburzyć mury, przezwyciężyć
uprzedzenia, wzajemnie sobie prze
baczyć. Przed nami nadal wiele pra
cy (...)”. Posłanie biskupów nawią
zuje do czerwcowej wizyty papieża
w Szwajcarii. Zgodnie ze stanowi
skiem Jana Pawła II, biskupi twier
dzą, że interkomunia z innymi
chrześcijanami może mieć miejsce
dopiero wówczas, gdy „przywróco
na zostanie jedność w zasadniczych
punktach naszego wyznania wiary”.
# Na początku września obradowa
ła w Durham (Anglia) Międzynaro
dowa Anglikańsko-Rzymskokatolicka
Komisja do Spraw Dialogu. Osiąg
nięto godne uwagi postępy, zwłasz
cza w kwestii usprawiedliwienia z
wiary. Bardzo zaawnsowane są też
prace nad wspólnym dokumentem
dotyczącym podstawowych zagad
nień wiary. Członkowie Komisji, ut
worzonej wspólnie w 1982 r. przez
papieża Jana Pawła II i prymasa
anglikańskiego, arcybiskupa Canter
bury Roberta Ruńcie, pochodzą z
pięciu kontynentów.
% W połowie września obradowała
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w Dublinie (Republika Irlandzka)
Anglikańsko-Prawosławna Komisja
do Spraw Dialogu. W wyniku ob
rad ogłoszono wspólną deklarację,
która zawiera uzgodnione poglądy
na temat misterium Kościoła, wia
ry w Trójcę Świętą, modlitwy, na
bożeństwa i tradycji. Obserwatorzy
podkreślają, że dokument ten —.w
porównaniu z innymi — kładzie
szczególnie silny akcent na modlit
wę i jej znaczenie dla życia koś
cielnego. Zgodność poglądów osiąg
nięto również w sprawie kultu ob
razów, modlitwy za zmarłych i wzy
wania świętych. Szczegółowo rozwa
żano też zagadnienie władzy w Ko
ściele. W skład Komisji wchodzą
przedstawiciele obu Kościołów z po
nad 20 krajów.
# W dniach od 24 do 28 września obradował w Zurychu V Europejski
Kongres Teologów pod hasłem:
„Charyzmat a instytucja”. Zorgani
zowało go Naukowe Towarzystwo
Teologiczne, które zrzesza 430 nau
kowców z 13 krajów Europy wscho
dniej i zachodniej. Uczestnicy obrad
doszli do wniosku, że charyzmat i
instytucja nie są przeciwieństwami.
Znany protestancki znawca Nowego
Testamentu, prof. Eduard Schweizer,
stwierdził, że wprawdzie Jezus nie
sprawował żadnego urzędu, ale no
wy Testament nie neguje istnienia
struktur kościelnych. Już pierwsze
zbory posiadały zalążki takich stru
ktur w postaci własnego porządku
organizacyjnego. Teolog rzymskoka
tolicki Rudolf Schnackenburg zwró
cił uwagę, że w jego Kościele nastą
piło otwarcie na wspólnotę wszyst
kich ochrzczonych, którą prowadzi
Duch święty. Hierarchiczna struk
tura tego Kościoła ma powiązanie z
ludem Bożym. Zagadnienia prymatu

Piotrowego nie należy wyłączać z
dyskusji nad charyzmatem i urzę
dem duchownego.
# Park Instytutu Ekumenicznego
w Bossey k. Genewy ozdabia od 26
września br. 15-metrowy totem, wy
rzeźbiony przez Indian kanadyjskich
z czerwonego drewna cedrowego.
Światowa Rada Kościołów otrzy
mała go w ubiegłym roku, podczas
VI Zgromadzenia Ogólnego w Van
couver, od Indian prowincji British
Columbia.
Z KRAJU
# Dnia 9 września odbyło się na
Majdanku w Lublinie ekumeniczne
nabożeństwo poświęcone pamięci
wszystkich ludzi poległych w czasie
ostatniej wojny i pomordowanych
w obozach koncentracyjnych. Na uro
czystość przybył ordynariusz lubel
ski ks. bp Bolesław Pylak, kilkuna
stu katolickich duchownych i alum
nów, przedstawiciele innych wyznań
chrześcijańskich i religii niechrześci
jańskich, także wyznania mojżeszowego oraz kilka tysięcy mieszkań
ców Lublina. Rolę gospodarza pełnił
ks. kan. Eugeniusz Kośc-iółko, bu
downiczy przyszłej Świątyni Pokoju
na Majdanku. Mszę odprawił bp
B. Pylak wraz z proboszczami para
fii miejskich Lublina. Po mszy nie
chrześcijanie i chrześcijanie różnych
wyznań modlili się za pomordowa
nych w obozie koncentracyjnym na
Majdanku.
# W niedzielę 23 września Parafia
Ewangelicko-Augsburska Św. Trój
cy w Lublinie obchodziła jubileusz
200-lecia istnienia. Uroczystości mia
ły charakter ekumeniczny. Okolicz
nościowe kazanie wygłosił bp Ja

Światowy Alians Kościołów
Reformowanych
Dokończenie ze s. 11
Chrystusie w świecie, w którym Kościół jest po
dzielony, w którym dzieli nas rasizm oraz warunki
polityczne i ekonomiczne. Nie możemy uciec od py
tań i problemów, jakie niesie z sobą różnorodność
kultur, ani od problemów pokoju, sprawiedliwości i
praw człowieka.
Dokument został wydany w formie broszury, która
została przetłumaczona na kilkanaście języków i Alians mianował dr. C. S. Songa na koordynatora od
bywanych nad nią studiów na całym świecie. W wie
lu częściach świata odbyły się już konferencje studyj
ne i konsultacje, inne są planowane i z niecierpliwo
ścią oczekuje się na oficjalne opinie Kościołów.
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nusz Narzyński. Pozdrowienia i ży
czenia od lubelskiego oddziału Pol
skiej Rady Ekumenicznej przekazał
ks. Józef Siczek, a od Kościoła
Rzymskokatolickiego — o. Celestyn
Napiórkowski, profesor Katolickie
go Uniwersytetu Lubelskiego. Od
czytano też okolicznościowe posłanie
rzymskokatolickiego ordynariusza lu
belskiego — bp. Bolesława Pylaka.
Oprawę muzyczną uroczystości za
pewnił chór parafii Św. Trójcy w
Warszawie.
• Na zaproszenie redakcji „Studia
i Dokumenty Ekumeniczne” (wy
dawca: Chrześcijańskie Stowarzy
szenie Społeczne) obradował w War
szawie pod koniec września Komi
tet Wykonawczy Ekumenicznej Gru
py Roboczej do Spraw Informacji w
Europie. Głównym celem spotkania
było przygotowanie zgromadzenia
dorocznego, które ma się odbyć pod
koniec maja 1985 r. w Wiedniu.
Członkowie Komitetu spotkali się z
prezesem Zarządu Głównego ChSS
Kazimierzem Morawskim i z przed
stawicielami różnowyznaniowej pra
sy chrześcijańskiej w Polsce. Pod
czas tego drugiego spotkania dzien
nikarze polscy zostali poinfomowani
o celach, zadaniach i działalności Ekumenicznej Grupy Roboczej do
Spraw Informacji w Europie. Przy
pomnijmy, że organizacja ta pow
stała 30 lat temu i skupia ok. 100
przedstawicieli środków przekazu
społecznego tak z Europy Wschod
niej, jak Zachodniej. Są wśród nich
chrześcijanie z wszystkich głównych
tradycji kościelnych. W skład Ko
mitetu Wykonawczego wchodzi także
Polak, dr Karol Karski, redaktor
wspomnianego na wstępie kwartal
nika „Studia i Dokumenty Ekume
niczne”.

PRZYMIERZE NA RZECZ POKOJU
i SRAWIEDLIWOŚCI
W ubiegłym roku Komitet Wykonawczy Aliansu za
proponował, „aby wszystkie Kościoły, które wyznają
Jezusa Chrystusa jako Boga i Zbawiciela, bez względu
na swą tradycję zawarły przymierze na rzecz pokoju
i sprawiedliwości. Choć różni je wciąż wiele i nie
mogą się jeszcze zjednoczyć jako jeden Kościół Je
zusa Chrystusa, to stoją wobec tych samych proble
mów współczesnego świata: pokoju i sprawiedliwości
— i mogą zawrzeć przymierze w konkretnym celu
składania wspólnego świadectwa”. To wezwanie pozo
staje aktualne w stosunku do wszystkich rodzin chrze
ścijańskich i modlimy się, żeby wzięły je one sobie
poważnie do serca.
Tłum. Joanna Mizgała

# W kościele pw. św. Maksymiliana
Kolbego w Nowej Hucie-Mistrzejowicach odbył się XIV przegląd reli
gijnej twórczości muzycznej (Sacrosong 1984, 23—30 IX), który w tym
roku miał charakter ekumeniczny.
Laureatem pierwszej nagrody w ka
tegorii chórów został zespół „Dźwięk
Adwentu” z Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego.
# Dnia 29 września 1984 r. w Gdańsku-Oliwie wmurowano akt erek
cyjny pod budowę meczetu. Będzie
się on składać z dwóch części: z
budynku głównego i z 30-metrowej
wysokości minaretu. Oprócz nabo
żeństw dla 270-osobowej grupy
miejscowych muzułmanów prowa
dzone tam będą również lekcje ję
zyka arabskiego dla wszystkich chę
tnych, a także odczyty na temat
kultury krajów muzułmańskich. Po
wmurowaniu aktu erekcyjnego od
była się w Ratuszu Gdańskim sesja
najwyższego kolegium Muzułmań
skiego Związku Religijnego poświę
cona m.in. problemom wyznawców
islamu w Polsce oraz planom budo
wy innych meczetów. Muzułmański
Związek Religijny skupia ok. 2,5 tys.
osób. Gminy muzułmańskie istnie
ją w Białymstoku* Kruszynianach,
Bohonikach, Gdańsku, Szczecinie i
Warszawie. Największa — w Bia
łymstoku — liczy ok. 700 wyznaw
ców, najmniejsza — w Kruszynia
nach — ok. 50 osób. Co pięć lat de
legaci (poszczególnych gmin zbierają
się na kongresie. Polscy muzułmanie
mają dotychczas dwa meczety — w
Bohonikach i Kruszynianach.
# Dnia 2 października odbyła się
poprzedzona nabożeństwem ekume
nicznym uroczysta inauguracja 30
roku pracy Chrześcijańskiej Aka
demii Teologicznej w Warszawie.
Przemówienie przypominające trzy
dziestoletnią historię uczelni i jej
dokonania wygłosił rektor — ks.
prof. dr Jan Bogusław Niemczyk.
Poinformował on także o nomina
cjach ks. prof. Jerzego Gry mako
wa i bp. doc. Sawy na stanowiska
prorektorów (do roku akad. 1987—
88). Rektor wręczył ks. prof. J. Gryniakowowi Medal Komisji Edukacji
Narodowej za wybitne zasługi w
pracy wychowawczej i naukowej.
Pożegnano odchodzących na emery
turę
wieloletnich
wykładowców
ChAT: bp. prof. Maksymiliana Rodego (Kościół Polskokatolicki) i ks.
Mikołaja Lenczewskiego (Polski Au
tokefaliczny Kościół Prawosławny).
Sprawozdanie z działalności w ro
ku akademickim 1983—84 przedsta

wił ks. prof. J. Gryniakow, który
przypomniał m.in., iż w tym roku akademickim studiować będzrle na uczelni 130 osób (85 ewangelików, 17
starokatolików, 28 prawosławnych;
18% wszystkich studiujących stano
wią kobiety). Krótkie przemówienie
do władz uczelni i studentów skiero
wał kierownik Urzędu do spraw
Wyznań, mdn. Adam Łopatka, mó
wiąc m.in. o roli ChAT w rozwija
niu i propagowaniu wiedzy o Ko
ściołach mniejszościowych w Polsce.
Wykład inauguracyjny pt. „Chrze
ścijańska Akademia Teologiczna w
aspekcie 40-lecia PRL” wygłosił ks.
doc. dr Zachariasz Łyko i Kościoła
Adwentystów D.S.
# Dnia 16 grudnia 1984 r. obchodzi
70 rocznicę urodzin były wieloletni
przewodniczący Komisji ds. Ekume
nizmu i członek watykańskiego Se
kretariatu ds. Jedności Chrześcijan
— bp Władysław Miziołek, z które
go nazwiskiem związane są najwa
żniejsze inicjatywy ekumeniczne po
dejmowane przez Kościół Rzymsko
katolicki w naszym kraju. W 1962
r. ks. kard. Stefan Wyszyński po
wołał do życia Ośrodek ds. Jedności
Chrześcijan przy Warszawskiej Ku
rii Metropolitalnej i jego przewod
niczącym minował ks. prałata Wła
dysława Miziołka. Ośrodek ten kie
rowany nadal przez Jubilata, przy
gotowuje i rozprowadza w diece
zjach materiały związane z Tygod
niem Modlitwy o Jedność Chrześci
jan, organizuje w styczniu nabożeń
stwa ekumeniczne, utrzymuje stałe
kontakty z Polską Radą Ekumeni
czną i z wieloma ośrodkami ekume
nicznymi za granicą. Od 13 lat przy
Ośrodku działa redakcja „Biuletynu
Ekumenicznego”, kwartalnika będą
cego organem Komisji Episkopatu
ds. Ekumenizmu. Osobny, ważny roz
dział w życiu Jubilata zajmuje Je
go działalność na stanowisku prze
wodniczącego Komisji ds. Ekumeni
zmu, którą to funkcję pełnił w la
tach 1970—1980. Za jego kadencji
doszło w 1974 r. do nawiązania ofi
cjalnych stosunków między Komi
sją Episkopatu ds. Ekumenizmu a
Polską Radą Ekumeniczną, co zna
lazło swój wyraz w powołaniu Ko
misji Mieszanej. Przez wiele lat, do
lutego 1984 r., ks. bp Miziołek był
członkiem watykańskiego Sekreta
riatu ds. Jedności Chrześcijan. Od
1973 r. reprezentował Radę Konfe
rencji Episkopatów Europy na fo
rum Konferencji Kościołów Euro
pejskich. W 1978 r. uczestniczył w
Chantilly k. Paryża w I Europej
skim Spotkaniu Ekumenicznym, zor

ganizowanym wspólnie przez obie
organizacje. Jest bodaj jedynym bi
skupem w Polsce, który-przemawiał
podczas nabożeństw w kościele ewangelicko-reformowanym, ewange
licko-augsburskim i metodystycznym. Był inspiratorem Instytutu Ekumenicznego, który w 1983 r. po
wstał na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. Z okazji jubileuszu ze
spół redakcji „Jednoty” składa tą
drogą ks. bp Władysławowi Miziołkowi najserdeczniejsze życzenia.
TRZECIE EUROPEJSKIE
SPOTKANIE EKUMENICZNE

W Riva del Garda (Włochy) trwało
od 3 do 8 października 1984 r. Trze
cie Europejskie Spotkanie Ekumeni
czne przedstawicieli Kościołów pra
wosławnych, starokatolickich, angli
kańskich i ewangelickich (w liczbie
115), tworzących tzw. Konferencję
Kościołów
Europejskich
(skrót:
KKE) z reprezentantami Rady Kon
ferencji Episkopatów Europy Ko
ścioła Rzymskokatolickiego (Consi
lium Conferentiarum Episcopalium
Europae, skrót: CCEE). Każdą ze
stron reprezentowało ok. 40 osób. Z
Polski uczestniczyli: bp Alfons Nossol z ramienia Kościoła Rzymsko
katolickiego oraz biskupi Tadeusz
Majewski i Wiktor Wysoczański z
Kościoła Polskokatolickiego. Obra
dom przewodniczyli: ks. dr Andrć
Appel, prezydent KKE, i kard. Ge
orge Basil Hume, przewodniczący
CCEE.
Tematem spotkania było „Wspólne
wyznawanie wiary jako źródło na
dziei”. Debata toczyła się wokół do
kumentu rozpatrującego poszczegól
ne sformułowania Konstantynopoli
tańskiego Wyznania Wiary z IV w.
w odniesieniu do problemów współ
czesnej Europy. U źródeł tych pro
blemów — stwierdza dokument —
leży niedoskonałość istot ludzkich,
uniemożliwiająca im wdzięczność
wobec Boga. A jednak, piszą auto
rzy dokumentu, „nasza wiara w Bo
ga w Trójcy Jedynego, objawionego
w Jezusie Chrystusie, pozwala nam
patrzeć z nadzieją nawet na konty
nent europejski”. W innym miejscu
dokument stwierdza: „Pojednanie i
solidarność rasy ludzkiej pozostaną
pustymi słowami, jeśli w samych
Kościołach nie podejmiemy kroków
zmierzających do urzeczywistnienia
tych ideałów”.
Duża część dyskusji dotyczyła sta
tusu tego dokumentu, tzn. na ile
będzie on traktowany przez Ko
ścioły jako oficjalny dokument ko
”
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ścielny. Spraw ę tę w yjaśnia popra
wka wniesiona do tekstu, w której
zawarto sform ułowanie, iż autorzy
działają „we w łasnym im ieniu”. Oczekuje się jednak, że tekst zostanie
rozpowszechniony i będzie szeroko
dyskutow any w Kościołach (polski
przekład
przygotowuje
redakcja
kw arta ln ik a „Studia i Dokumenty
Ekum eniczne”). Niemal w ostatniej
chwili uczestnicy obrad postanowili
zmienić tytuł dokumentu. Przyjęty
przytłaczającą
większośćą
głosów
nowy tytuł brzmi: „Nasze Credo
źródłem nadziei”.
W 1981 r. Światowa Rada Kościołów
i w atykański S ek reta riat do Spraw
Jedności Chrześcijan zwróciły się do
K KE i CCEE z prośbą, aby gremia
te wspólnie zastanowiły się, jakie
znaczenie w obecnej sytuacji euro
pejskiej ma dokum ent Watykanu i
Genewy o „Wspólnym św iadectwie”.
W Riva del G arda analizowano ten
dokum ent podczas dwbch sesji. T e
m a t zaprezentowali: ks. dr Emilio
Castro — sekretarz generalny-elekt
SRK, o . Cyril Argenti — duchowny
praw osław ny z Marsylii i bp Alan
C. Clark z Kościoła Rzymskokato
lickiego w Anglii. Także papież Ja n
Paweł II w posłaniu skierowanym
do uczestników spotkania podjął te
m at wspólnego świadectwa: „Pono
sicie odpowiedzialność duchową za
chrześcijan w wielu krajach Europy
(...). Waszym zadaniem jest pomóc
im uświadomić sobie, że wspólne
świadectwo jest częścią ich w ierno
ści wobec zobowiązania misyjnego”.
Trzecie Europejskie Spotkanie E ku
meniczne nie ograniczyło się do
zamkniętych dyskusji teologicznych,
ale dosłownie „wyszło na ulice” Rovereto, miejscowości odległej o 20
km od Riva del Garda. W zupeł
nej ciszy uczestnicy obrad przeszli
z zapalonymi pochodniami przez
stare ulice miasta, które wiele w y
cierpiały podczas obu wojen świato
wych. W pewnej chwili ze wzgórza
wznoszącego się nad miastem odez
wał się głos potężnego dzwonu po
koju, odlanego z resztek różnej bro
ni pozostałej z obu wojen. Dźwięk
tego dzwonu towarzyszył głośnym
modlitwom o pokój, zanoszonym w
różnych językach europejskich.
Wielką wymowę miało także nabo
żeństwo ekumeniczne w katedrze
trydenckiej. W historię Kościoła
T ryde nt wypisał się jako miasto So
boru, który w połowie XVI w. przy
niósł Kościołowi Rzymskokatolickie
mu od daw na upragnioną odnowę,
ale zarazem potępił Reformację,
przez có dla wielu chrześcijan stał
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się symbolem bolesnego rozłamu.
Nabożeństwo
ekumeniczne,
które
zgromadziło tłumy wiernych, w y r a 
źnie ukazało, że po stuleciach po
działów chrześcijanie z nową ufno
ścią podejmują starania o jedność,
którą Kościół Zachodni utracił w
XVI w. Podczas nabożeństw a odczy
tano tekst „Posłania do chrześcijan
Europy”, skierowanego przez uczest
ników Trzeciego Spotkania E uropej
skiego.
Na zakończenie przypomnijmy, że
pierwsze takie spotkanie odbyło się
w 1978 r. w Chantilly pod P ary -

Z

NASZEGO

K ontakty Kościoła Ewangelicko-Re
formowanego w Polsce z Kościoła
mi w innych krajach stają się coraz
częstsze i bliższe. Niedawno (17—21
października) bawńła u nas p ie rw 
sza oficjalna delegacja Węgierskiego
Kościoła Reformowanego. K ontakty
istniały, oczywiście, już od daw na —
zarówno nasi przedstawiciele odw ie
dzali Węgrów, jak i Węgrzy od
wiedzali nas, ale działo się to zw y
kle przy okazji jakichś uroczysto
ści lub międzynarodowych konfe
rencji. Od daw na też odwiedzają
się wzajemnie zaprzyjaźnieni ze so
bą członkowie obydwu Kościołów.
Tym razem nasze spotkanie miało
inny charakter, bo trzyosobowa de
legacja przyjechała specjalnie po to,
aby osobiście zapoznać się z życiem
i działalnością polskiego Kościoła
reformowanego i za pośrednictw em
prasy kościelnej oraz osobistych spo
tkań przekazać później informacje
szerszemu gronu w iernych na Węg
rzech. Delegację tworzyli: ks. Laszlo

żem. Towarzyszyło mu hasło: „Być
jedno, aby świat uw ierzył”. Uwagę
skoncentrowano wówczas na dwóch
sprawach: na jedności Kościoła i na
pokoju. Było to pierwsze od XVI
wieku spotkanie różnych Kościołów
Europejskich reprezentow anych na
tak wysokim szczeblu. Drugie E uro
pejskie Spotkanie Ekumeniczne od
było się w 1981 r. w Lögumkloseter
(Dania) pod hasłem: „Powołani do
jednej nadziei — wspólnota ekum e
niczna w modlitwie, świadectwie i
służbie'*.

K.K.
KOŚCIOŁA
Kiirti — biskup z Miszkolca, ks. se
nior Sandor Szenasi i ks. A ttila
Komlos, redaktor naczelny budapesztańskiego „Re for matu sok L a p ja ”. W
ciągu kilku dni swego pobytu w P o l
sce goście odwiedzili parafie w K o 
cówie i w Zelowie, gdzie wzięli udział w nabożeństw ach i mieli moż
ność zetknięcia się z Kolegiami Koś
cielnymi i członkami zborów. W W a r
szawie mieli czas szczelnie w ypełnio
ny spotkaniami i rozmowami. Złoży
li wizytę w Polskiej Radzie E k u m e
nicznej i odwiedzili Chrześcijańską
Akademię Teologiczną, byli również
v/ Urzędzie do S praw Wyznań. P rz e 
de wszystkim jednak szereg godzin
poświęcili ina rozmowy ż Konsystorzem i z w arszaw skim Kolegium
Kościelnym. W niedizielę 21 paździer
nika w czasie nabożeństw a w W a r
szawie ks. bp Laszlo Kiirti wygłosił
kazanie w języku angielskim, itłu m a
czone na polski. Tego samego dnia
po południu goście odlecieli z Okęcia do Budapesztu.

Roczny spis treści
TEOLOGIA
Kazania
Bóg jest po naszej stronie (Rzym. 8:311>—39) — ks. bp
Zdzisław Tranda, nr 1
Zobowiązująca śmierć Pana (Hbr. 5:7—9) — ks. bp
Alfons Nossol, nr 1
Miejcie pieczę o Kościół (Dz. 20:28—30) — ks. bp Zdzi
sław Tranda, nr 2
Jedność przez Krzyż (Jn 11:47—52) — o. Celestyn Na
piórkowski, nr 3
Znak nadziei i miłości (Filip. 2:5—11) — ks. Jerzy
Stahl, nr 4
Niech Bóg prowadzi (Iz. 48:17—19) — ks. Bogdan
Tranda, nr 5
Nie lękajmy się (Jn 11:47—53) — ks. bp Zdzisław
Tranda, nr 6
Niepełnosprawni są wśród nas (Jn 5:1—9a) — ks. bp
Zdzisław Tranda, nr 7—8
Znak czegoś innego (Jn 6:26—27) — ks. Bogdan Tran
da, nr 9
Poprawcie swoje drogi i czyny (Jer. 7:3—11) — ks.
Bogdan Tranda, nr 10
Ziarno gorczyczne (Mk 4:30—32) — Roman Lipiński,
nr 11
Prostujmy drogę Pańską (Mat. 11:2—11) — ks. Jerzy
Stahl, nr 12
Mo dl i t wy
Zjednoczeni w Tobie, nr 1
Modlitwa za starszych, ,nr 2
Zaprowadź nas pod Krzyż, nr 3
Dziękujemy Ci za Twój Krzyż, nr 4
Udziel nam światła i mądrości, nr 5
Chroń Kościół Twój, nr 6
Pomóż im i mnie, nr 7—8
Wołanie z ziemi ojców, nr 9
Wiersz-modlitwa Jana Romockiego (w: kazanie „Znak
czegoś innego”), nr 9

Modlitwa spowiednia, nr 10
Pieśń starości, nr 11
Modlitwa w czas Adwentu, nr 12
Dokt ryna
Wezwani do składania świadectwa o Ewangelii w
dzisiejszych czasach — oprać. B. St., cz. I — nr 4,
cz. II — ńr 5
Reformatorska myśl Ulryka Zwingliego — Gottfried
W. Locher, tłum. Wanda Mlicka, nr 9
Komunikat ogłoszony przez uczestników sympozjum
nt. tożsamości wyznaniowej reformowanych, nr 11
Z ŻYCIA NASZEGO KOŚCIOŁA
Punkt widzenia (rozmowa z dr Dorotą Niewieczerzał,
prezesem Konsystorza), nr 2
180-lecie parafii ewangelicko-reformowanej w Zelo
wie — ks. bp Zdzisław Tranda, nr 3
Synod 1984 — B. St., nr 6
Komunikat ogłoszony przez uczestników sympozjum
nt. tożsamości wyznaniowej reformowanych, nr 11
Z naszego Kościoła (w: „Przegląd ekumeniczny”), nr
1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12
KOSCIOŁ REFORMOWANY NA SWIECIE
500-lecie urodzin Ulryka Zwingliego — Karol Karski,
nr 1

Uroczystości zwingliańskie w Zurychu — Dorota Nie
wieczerzał, nr 4
Posiedzenie Komitetu Europejskiego
Światowego
Aliansu Kościołów Reformowanych — Włodzimierz
Zuzga (w: „Przegląd ekumeniczny”), nr 11
Boże Narodzenie na Węgrzech (wywiad z ks. red.
Attilą Komlosem), nr 12
Światowy Alians Kościołów Reformowanych — Alan
Sell, tłum. Joanna Mizgała, nr 12
EKUMENIA

Marcin Luter — Jadwiga Kislat, nr 1
Vancouver 1983, nr 2
Przebieg obrad — Karol Karski
Jezus Chrystus życiem świata — Alan Boesak
Życie we wspólnocie — orędzie VI Zgromadzenia
Ogólnego ŚRK — tłum. Karol Karski
Początek długiego procesu (w: „Co Wy na to?”), nr 3
Dialog zbliża ludzi i poglądy (wywiad z o. Celesty
nem Napiórkowskim), nr 3
Prawda jesf nadrzędna (iw: „Co Wy ma to?”), nr 4
Po jubileuszu Lutra — ks. Alfons Skowronek, nr 4
Współczesne oblicze Lutra w zwierciadle amerykań
skim — Joanna Mizgała, nr 4
Czym jest dla mnie ekumenia? (ankieta), nr 5
Niezwykła szansa — o. Celestyn Napiórkowski
Poczucie tajemnicze — Michał Klinger
Kwestia sporna — ks. Mieczysław Kwiecień
Obawa i nadzieja — Witold Lubicz
Miłość i pokora — Dorota Niewieczerzał
Ekumeniczna Świątynia Pokoju na Majdanku, nr 5
Nie wszystko opisano dokładnie (w: „Co Wy 'na to?”),
nr 9
Wizyta papieża Jana Pawła II w Szwajcarii, nr 9

Między rozłamfem a jednością — Maria Prendergast,
tłum. Anna Bender
Tymczasowa wspólnota w drodze do jedności — ks.
Jean Pierre Jornod, tłum. Anna Bender
Wspólne oświadczenie Rzymu i Genewy, tłum. В. T.
Sesja Kling er owska — Joanna Mizgała, nr 6
Być współtwórcą pojednania — Ingeborga Niewiecze
rzał, nr 9
Konferencja prasowa na Majdanku — I. N., nr 9
Obrady Komitetu Naczelnego Światowej Rady Ko
ściołów — Karol Karski, nr 10
Z prac Instytutu Ekumenicznego (w: „Przegląd eku
meniczny”) — S. Br., nr 10
VII Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej — Karol Karski, nr 11
Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej w ZSRR (w:
„Przegląd ekumeniczny”), nr 11
Kamienie wołać będą — ks. Bogdan Tranda, nr 11
Nie ochrzczeni chrześcijanie (w: „Co Wy na to?”),
nr 12
200 lat metodyzmu — ks. Adam Kleszczyński, nr 12
Trzecie Europejskie Spotkanie Ekumeniczne (w: „Prze
gląd ekumeniczny”) — K. K„ nr 12
Przegląd ekumeniczny, nr 1—6, 9—12
„Szalom” — cykl rozmów s. Kingi Strzeleckiej n t
wzajemnych relacji judaizmu i chrześcijaństwa
Antysemitzym chrześcijański?, cz. I — nr 10, cz. II
— nr 11
Czy możliwy jest dialog z Żydami?, nr 12
SYLWETKI ZASŁUŻONYCH DLA KOŚCIOŁA

Marcin Luter — Jadwiga Kislat, nr 1
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Jeden z trzech (Ulryk Zwingili) — ks. Bogdan Tranda,
nr 3
Martin Niemoller — Karol Karski, nr 5
Ks. Emilio Enriąe Castro — K. K., nr 10
HISTORIA I KULTURA

Na tropach braci czeskich — Włodzimierz Zuzga, nr 1
180-lecie parafii ewangelicko-reformowanej w Zelo
wie — ks. bp Zdzisław Tranda, nr 3
Katujmy cmentarze zabytkowe — Janusz Sękowski,
nr 6
Inskrypcje nagrobne na warszawskim cmentarzu ewangelicko-reformowanym — Eugeniusz Szulc, nr 6
Tajny dyktator. W 120 rocznicę egzekucji Romualda
Traugutta — Marek Ruszczyć, nr 10
Po śladach Jana Łaskiego we Frankfurcie nad Me
nem — Witold Bender, nr 10

Chrześcijański sens cierpienia — Halina Bortnowska
„Zapiski znad Betezdy” — cykl poświęcony proble
mom ludzi niepełnosprawnych — Adam Paszkowski
Jestem wolny?, nr 9
Mury, nr 10
Słowo o wspólnocie, nr 11
Samotność, nr 12
Bez ograniczeń wieku (w: „Co Wy na to?”), nr 10
Wychowujmy inaczej. Lektura da rodziców — Marek
Mlicki, nr 10
Kamienie wołać będą — ks. Bogdan Tranda, nr 11
RECENZJE
„Wśród książek”
Proza, poezja, nauka — W.Z., nr 3
„Bo my, niebożęta, nakłady czynimy — W.Z., nr 4
Gdzie można kupić dobrą książkę? — W.Z., nr 5
Nie wszystko dobre, co znika z półek — W.Z., nr 6
Fakty i interpretacje — W.Z., nr 10
Biblie z ilustracjami — W.Z., nr 10
Historia i współczesność — W.Z., nr 11

„Zapisali karty historii*’ — sylwetki zasłużonych dla

narodu ewangelików reformowanych — Marek Rusz
czyć
Emisariusz nadziei (Szymon Konarski), cz. I — nr
1, cz. II — nr 2
Dynastia Arctów, nr 3
Ten -inny Krasiński »(Walerian Krasiński), »nr 4
Niespokojny doktor Tripplin, nr 5
Popularyzator dziejów ojczystych (Ignacy Peszke),
nr 6
Rozsławił imię Polski w świecie (Marceli Nencki),
nr 11
Malarz zapomniany (Józef Simmler), nr 12
PROBLEMY SPOŁECZNO-RELIGIJNE
I SPOŁECZNO-OBYCZAJOWE

Kochać bliźniego... (w: „Co Wy na to?”), nr 1
Dziesięć na głowę — Wanda Falkowska, nr 1
Godzina próby, godzina świadectwa (w: „Co Wy na
to?”), nr 2
Jeśli nie potrafisz... (w: „Co Wy na to?”), nr 5
Słoń a ... (w: „Co Wy na to?”), nr 6
Problemy ludzi niepełnosprawnych, nr 7—8

Niepełnosprawni są wśród nas — ks. bp Zdzisław
Tranda {kazanie)
Społeczność Kościoła wobec ludzi specjalnej troski
— Barbara Stahlowa
O pełne uczestnictwo — Adam Paszkowski
Zycie na kółkach — P. A.
Przede wszystkim człowiek — Teresa Głowacka
Próba człowieczeństwa — Janina Ochojska
Czy starczy mi sił, aby przetrwać? — (Współczesny
Hiob)
Zaufała Bogu — ks. Bogdan Tranda
Ameba — Wanda Mlicka
Dom Opieki w Dzięgielowie — Ewa Pokorska
W słabości siła — Marcin Przeciszewski
Widziane od kuchni — (Barbara-kuchartka)
Terapia przez miłość — Grzegorz Polak

Vancouver 83 — K jK., nr 11

Z PRASY
Sytuacja ekumeniczna w Polsce (ks. bp Zdzisław
Tranda — „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, nr
1/83) — E.P., nr 1
Wiara współczesnych Polaków (o. Jacek Salij —
„Więź”, nr 5/83) — E.P., nr 4
Ekumeniczna nadzieja (o. Celestyn Napiórkowski —
„W Drodze”), nr 1/84) — E.P., nr 5
Religia albo...? (Daniel Bell — „Znak”, nr 346, Wik
tor Dłuski — „Znak” nr 337) — J. M„ nr 10
LISTY
Dokąd? (o sytuacji współczesnego chrześcijaństwa),
nr 4
Na temat grobu matki Józefa Poniatowskiego, nr 6
Na temat języka Lutra, nr 9
Na temat odwiedzin duszpasterskich, nr 10
Na temat życia osobistego ludzi niepełnosprawnych,
nr 11
WIERSZE
Nieustanny trud — Milan Juróo, tłum. ks. Wacław
Oszajca, nr 2
Bez tytułu — Krystyna Konarska-Łosiowa, nr 9
Wiersz-modlitwa — Jan Romocki (w: kazanie „Znak
czegoś innego”), nr 9
Pieśń starości — Michel Hubaut, tłum. Krystyna Ko
narska-Łosiowa, nr 11
RÓŻNE
O głupiej Ruth — Stanisław A. Werner, nr 4
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