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RELIGIJNO-SPOŁECZNY

POŚWIĘCONY POLSKIEMU EWANGELICY ZMÓWI I EKUMENII

CO WY NA TO?
Teologiczna egzotyka
Przykłady, które nastąpią, to — wbrew pozorom — nie anegdoty, lecz fakty
autentyczne, wzięte z życia jednej z wielkich denominacji protestanckich
w Stanach Zjednoczonych, liczącej ponad 9 min członków*.
Przykład 1. Jeden z biskupów mówi: „Osobiście jestem wierzącym ewan
gelikiem. Ale nacisk przeciw ludziom o takich przekonaniach wewnątrz
naszego Kościoła jest tak silny, że nie odważają się oni otwarcie o tym
mówić. Być wierzącym po ewangelicku i biblijnie, to stracić respekt wśród
kolegów-biskupów”.
Przykład 2. Absolwent seminarium teologicznego na pytanie, dlaczego chce
zostać pastorem, odpowiada: „Chcę pomóc ludziom pozbyć się przesądu, że
jest jakaś wyższa siła, hamująca ich wolność bycia autentycznie ludzkimi”.
Przykład 3. Pastor zakazuje katechecie parafialnemu nawiązywania w7 wy
kładach do Biblii, gdyż „nie jest to literatura naszej denominacji”.
Przykład 4. Parafianin pyta swego pastora, dlaczego w ciągu czterech mie
sięcy swego pobytu w parafii ani razu nie wspomniał w kazaniu imienia
Jezusa Chrystusa. Odpowiedź: „To już niemodne. Mamy ważniejsze sprawy,
0 których trzeba mówić”.
Przykład 5. Profesor seminarium teologicznego neguje potrzebę i sens
Zmartwychwstania. Jeden ze studentów krytykuje to w szkolnej gazetce.
Wezwany przed oblicze władz seminaryjnych słyszy, że jeśli chce być or
dynowany w „pluralistycznym Kościele”, to powinien pozbyć się tak sztyw
nych i dogmatycznych przekonań na temat pewnych doktryn, w tym Zmar
twychwstania.
Nie podajemy nazwy Kościoła, w którym to wszystko się zdarzyło, bo nie
chodzi tu o wytykanie kogokolwiek palcem. Ważne i istotne są refleksje,
jakie nasuwają się w związku z powyższym materiałem.
Refleksja pierwsza — smutna i odnosząca się do naszych braci zza Atlan
tyku (a także do tych nieco bliżej, gdyż oni również przeżywają swego ro
dzaju „szok teologiczny”, czego przykładem jest choćby kontrowersja wo
kół chrztu w Szwecji, o czym pisaliśmy w nr. 11/84). Otóż prawdą jest, że
teologia światowa znajduje się obecnie w stanie kryzysu. Dużo by można
mówić o przyczynach tego zjawiska, ale nie miejsce tu na skomplikowane
wywody teologiczne. Wspomnijmy tylko o jednej z nich: jest nią owo cy
towane w ostatnim przykładzie nastawienie na teorię „Kościoła pluralisty
cznego”, która wyprowadziła Kościół poza tradycyjnie protestancką wier
ność Biblii i skierowała go na drogę ludzkich „ulepszeń”. Rezultat jest
oczywisty: zarzucenie autorytetu Biblii w Kościele uniemożliwia praktycz
nie stwierdzenie, co j e s z c z e j e s t chrześcijaństwem, a co ju ż nim
n ie j e s t . Modne się stają różne teologie stworzone przez człowieka,
jak teologia wyzwolenia, teologia feministyczna itp., wiara ortodoksyjnie
chrześcijańska zostaje zaś relegowana poza nawias jakiejkolwiek dyskusji,
jako niemodna i nie mająca już nic do przekazania współczesności.
Z perspektywy polskiej zjawisko wydaje się być egzotyczne. Nie znamy ta
kiego obrazu bratnich /kościołów zza oceanu. Prawdę powiedziawszy, nie
znamy w ogóle ich obrazu t e o l o g i c z n e g o . A szkoda, bo należałoby
wiedzieć coś o naszych braciach prostować ich drogi, na ile to możliwe,
jeżeli zbłądzą. A wielu z nich błądzi rzeczywiście.
1 refleksja druga — sądzimy, że należałoby w tym kontekście powiedzieć
coś dobrego o n a s z y m Kościele. Często zwracamy uwagę na nasze nie
dostatki i braki, jeśli zaś widzimy się jakoś w kontekście światowym, to
głównie jako tych „ubogich braci”. Ubogich? W liczbę wyznawców, środki,
możliwości — zgoda. Ale czy tylko tymi miarami należy oceniać Kościół?
Mamy przecież coś innego, znacznie ważniejszego: wierność Słowu Bożemu,
wyrażającą się zarówno w naszej doktrynie, z ducha biblijnej, jak i prak
tycznie — w naszych coniedzielnych kazaniach. (Inna rzecz, że naszą sła
bością jest często brak stosowania się wr poniedziałek do tego, co usłyszymy
w niedzielę — i tu należy pracować, aby to zmienić). Mamy też cenną świa
domość naszych religijnych przekonań i — przy całym otwarciu na innych
— nie zamierzamy wyrzec się rdzenia własnej tożsamości. Mamy też wiarę
w to, że skoro Bóg pozwoli! utrzymać się tak „socjologicznie nieważnemu”
Kościołowi, to musi mieć w tym jakiś cel i plan; może dalekosiężny, może
jeszcze niedostrzegalny w pełnych zarysach, ale w a ż n y.
Nie nawołujemy bynajmniej do jakiegoś mesjanizmu — sami wiemy naj
lepiej, czego nam brak. Ale sądzimy, że dobrze jest czasami, może akurat
koło Nowego Roku, zdać sobie sprawfę z pozytywnej oceny bilansu, skoro
na co dzień nie zawsze ją dostrzegamy. Może istotnie naszą rolą jest za
chować pewne prawdy podstawowe, które inni już zatracili, i przekazać je
kiedyś światu?
* Z a c z e r p n i ę t e z o s t a ły z c z a s o p i s m a a m e r y k a ń s k i e g o „ C h r i s t i a n i t y T o d a y ” (9 XI 1984).
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CO W N U M E R Z E ?
Ze śmierci do życia razem z Chrys
tusem — to tytuł kazania ks. Mi
chała Czajkowskiego (s. 3) i jedno
cześnie hasło tegorocznego Tygodnia
Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
Modlitwa, która następuje po kaza
niu, nosi tytuł Między przeszłością
a przyszłością (s. 4).
Na s. 5 drukujemy zapowiadane już
wcześniej sprawozdanie z polsko-niemieckiego sympozjum nt. Toż
samość wyznaniowa reformowanych;
jego autorkami są Barbara Stahlowa i Joanna Mizgała.
O innym sympozjum, zorganizowa
nym przez Instytut Ekumeniczny
KUL i poświęconym 20 rocznicy
uchwalenia przez II Sobór Waty
kański dekretu o ekumenizmie, pi
sze Jan Turnau w artykule Odna
wianie Jedności (s. 9). Wygłoszony
na tym sympozjum referat ks. Bog
dana Trandy pt. Ekumenizm Ko
ściołów — wzbogaceniem czy za
grożeniem wiary? publikujemy na
s. 10.
W numerze rozpoczynamy druk
Tryptyku o pokorze, który autor,
Jerzy Slawtik, nazywa szkicami laic
kimi. Pierwsza część tryptyku nosi
tytuł Pokora a Reformacja (s. 13).
W rubryce Zapiski znad Betezdy
Adam Paszkowski, nawiązując do
swego poprzedniego artykułu, pisze
tym razem o Samotności inaczej (s.
17)i
Drobroczynni przemysłowcy to ród
Rpsteinów, których prezentuje Ma
rek Ruszczyć w cyklu Zapisali karty
historii (s. 19).
Kontynuujemy też cykl Szalom; w
tym numerze — rozmowa z profe
sorem teologii biblijnej, Francesco
Rossi de Gasiperis TJ, pt. Izrael nowotestamentowy (s. 21).
Ze stałych rubryk tym razem tylko
dwie: Co Wy na to?, a w niej no
woroczne refleksje pt. Teologiczna
egzotyka (s. 2), oraz Przelgąd eku
meniczny (s. 23). Numer zamyka
program tegorocznych nabożeństw
radiowych.

NASZA

OKŁADKA

Na całym okręgu ziemskim,
gdziekolwiek są uczniowie Je
zusa z Nazaretu, obchodzimy
doroczny Tydzień Modlitwy o
Jedność Chrześcijan (patrz ka
zanie, s. 3)

KS. MICHAŁ CZAJKOWSKI

Ze śmierci do życia razem z Chrystusem
Bóg, będąc bogaty w mlosierdzie, przez wielką swą miłość,
jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków,
razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jeste
ście zbawieni!...”
(Ef. 2:1—10 wg Biblii Tysiąclecia)

Na całym okręgu ziemskim, gdziekolwiek są
uczniowie Jezusa z Nazaretu, obchodzimy sty
czniowy, doroczny Tydzień Powszechnej Mod
litwy o Jedność Chrześcijan. Wyboru tematu i
perykop biblijnych dokonała tym razem grupa
chrześcijan z Jamajki; całość — jak zwykle —
przedyskutowała i zatwierdziła Światowa Ra
da Kościołów i rzymski Sekretariat do Spraw
Jedności Chrześcijan. Hasło tego Tygodnia
brzmi: „Ze śmierci do życia razem z Chrystu
sem” (por. Ef 2:5). Wyraża ono główną myśl
pierwszych wierszy drugiego rozdziału Listu
św. Pawła do Efezjan. Apostoł przypomina
nawróconym poganom (i nam): „byliście umar
łymi...” (w. 1). Przypomina też Żydom i sobie
(oraz nam!): „także my wszyscy niegdyś po
stępowaliśmy według żądz naszego ciała...” (w.
3). Owe „żądze” i „zachcianki” ciała wykracza
ją poza sferę zmysłowości: obejimują cały nasz
sposób myślenia i postępowania niezgodny z
podarowaną łaską, a przede wszystkim — na
szą skłonność do czynienia siebie samych bo
giem i sędzią, celem i miarą wszystkiego! Tacy
byliśmy! Byliśmy niewolnikami samolubstwa i
śmierci, byliśmy własnymi niewolnikami, by
liśmy „potomstwem z natury zasługującym na
gniew, jak i wszyscy inni” (w. 3), bo jedyna so
lidarność, jaka nas wiązała, to solidarność w
złym. Tacy byliśmy!
„A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez
wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas,
umarłych na skutek występków, razem z Chry
stusem przywrócił do życia. Łaską bowie(m je
steście zbawieni!” (w. 4—5). Ta myśl zajmuje
centralne miejsce w orędziu Pawła. Znajduje
się ona także w centrum zwiastowania podczas
•tegorocznego Tygodn ia Ekumenicznego. Pa
weł świadomie przywołał i namalował całą na
szą tragiczną przeszłość, całą ludzką rzeczywi
stość, alby na tym czarnym tle jeszcze mocniej
zajaśniała światłość Bożego miłosierdzia, a my
— prawem kontrastu — byśmy łatwiej dojrzeli
tę całkowitą, radykalną, absolutną nowość, któ
ra .zolstała nam ofiarowana, nowość, która roz
dziela i rozdziera czas.
To rozdarcie czasu przez Krzyż postawiony na
Golgocie wyrażone jest w naszym tekście róż
nymi słowami, ale zawsze przeciwstawnymi:
niegdyś — teraz; przed Chrystusem — po
Chrystusie; bez Niego — z Nim; zagubieni —
odnalezieni; bez ratunku — .zbawieni; ciemność
— światłość; grzech — łaska; nieszczęście —
szczęście; śmierć — życie! Chodzi tutaj o to,
abyśmy nie tylko dojrzeli nowe światło miło
sierdzia Bożego, ale także — a nawet przede

wszystkim — całą duszą pragnęli tej łaski i
szeroko otworzyli się na Boże miłosierdzie. Nie
mając bowiem świadomości własnego grzechu,
nie odczuwamy potrzeby zbawienia, a bez tej
głęboko uświadomionej potrzeby — nie ma
zbawienia, a bez zbawienia nie ma szczęścia,
nie ma radości, nie ma światła, nie ma wdzię
czności, nie ma Dobrej Nowiny...
Zaiste, dobra i radosna to nowina, która pły
nie spod pióra Apostoła: „bogaty w miłosier
dzie... przez wielką swą miłość... nas umiło
wał... nas umarłych... do życia... łaską... darem
Boga... Jego dziełem... z góry przygotował...”.
Przypomina się nam List do Tytusa: ,,Gdy się
ukazała dobroć i miłość Boga... z miłosierdzia
swego zbawił nas...” (3:5). Przypomina się I
List Piotra: „On w swoim wielkim miłosier
dziu... na nowo zrodził nas...” (1:3). Zrodził
nas swoją śmiercią. Zrodził „nas, umarłych na
skutek występków” — czytamy dalej w Liście
do Efezjan (w. 5). Przypomina się List do
Rzymian: „Bóg okazuje nam swą miłość przez
to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli je
szcze grzesznikami” (5:8). Dla Boga przedmiot
Jego miłości nie musi być — jak często dzieje
się u ludzi — godny tej miłości. To właśnie mi
łość Boża stwarza tę „godność”, to ona sprawia,
że człowiek staje się jej wart, bo dzidki niej
rodzi się na nowo, rozkwita i pięknieje.
Życie nasze z dala od miłości, w grzechu i sa
mozadowoleniu, bez Boga i bliźniego, nazywa
Paweł śmiercią. Dlatego przyjęcie łaski nawró
cenia nie oznacza zmiany życia, przejścia z je
dnego stanu lub sposobu życia do drugiego. To
jest przejście ze śmierci do życia! „Ze śmierci
do życia razem z Chrystusem!” — jak zwia
stuje nam hasło tegorocznego Tygodnia Modli
twy. Albowiem jeśli byłem umarły, życieim
■mógł minie obdarzyć — tak jak Chrystusa —
tylko nowy, stwórczy akt Boga. Sam wskrze
sić się nie mogę.
Tylko On — sam Bóg — nas, umarłych, „ra
zem z Chrystusettn przywrócił do życia... ra
zem też wskrzesił i razem posadził na wyży
nach niebieskich...” (w. 5—6). J u ż wskrzesił,
j u ż posadził. Żyjemy j e s z c z e na ziemi, ale
jesteśmy j u ż w niebie, bo tam jest Ten, z
którym zostałiśimy już najgłębiej zjednoczeni
w misterium paschalnym, dzięki Jego Bożej
solidarności z nami. Jego — Emmanuela. Na
trzy sposoby próbuje Apostoł wyrazić to dzieło
Boga, które zbawia nas, gdyż jednoczy z Chry
stusem: razem z Nim nas ożywił (w. 5), wskrze
sił i posadził na wyżynach niebieskich (w. 6).
Tok swoich rozważań teologicznych i chry3

•stocentrycznych przerywa Paweł dwuikrctnie
słowami o łasce, które brzmią jak clkrzyk. Mo
żna by sądzić, że są to słowa wypowiedziane
niejako na marginesie teksitu, jakaś uwaga umieszczcna w nawiasie. Ale tak nie jest. Ten
dwukrotny okrzyk o łasce to istota orędzia
chrześcijańskiego-: ,,Łaską bowiem jesteście
zbawieni!” (w. 5; por. w. 8). Apostoł nie może
się powstrzymać, żeby nie pozdielić się jeszcze
raz tym wstrząsem, który przeżył pod Dama
szkiem i który przeżywa nieustannie: zbawie
nie tylko z łaski Boga! Wszystko jest łaską.
Kościół jest łaską. Jedność chrześcijan, która
jest ,nam darowana dzisiaj, na naszych oczach,
jest łaską. To, co się stało i dzieje w życiu na
szego Narodu, jest łaską. A ileż łaski w naszym
życiu osobistym...
Ten okrzyk Pawłowy jest stanowczym pro
testem przeciwko .wszelkim próbom samozbawczym człowieka. Tylko z łaski Boga jesteśmy
zbawieni, dosłownie: uratowani. Trzeba może
przejść w życiu przez jakieś bardzo realne .nie
bezpieczeństwo, ,,przez ciemną dolinę” (Ps.
23:4), żeby wreszcie pojąć tę Ewangelię Pawła
nie tylko rozumem, ale całą duszą, całym sobą,
każdą tkanką swojego istnienia. Dalej (w.
7) pisze jeszcze Apostoł, że jesteśmy reklamą
Bożej miłości (chciałoby się powiedzieć: raczej
kiepską reklamą przez nasz podział i Skłóce
nie), by za chwilę (w. 8) raz jeszcze zawołać:
,,Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wia

rę!” Ale słowo ,,łaska” tym razem występuje
w tekście greckim z rodzajnikiem, chodzi więc
0 nader konkretną łaskę dzieła Odkupienia, któ
re Paweł przed chwilą głosił jak pieśń radosną,
a które naszym udziałem staje się tylko „przez
wiarę” gdy otwieramy się na dar, gdy w swoje
życie przyjmujemy Zbawiciela, gdy Mu za
wierzamy, gdy Mu się oddajemy...
Wszystko jest „darem Boga” i nie pochodzi od
nas samych ani z naszych uczyników, abyśmy
się chlubili nie sobą, lecz Nim (w. 8—9). „Je
steśmy bowiem Jego dziełem” (w. 10). Jego
dziełem jest wszelkie debro, jakie się wśród
nas dokonuje. Jego dziełem jest jedność, któ
ra już wśród nas kiełkuje i rośnie. Jego dzie
łem jest prośba o przebaczenie, którą do siebie
nawzajem kierujemy. Jego dziełem jest ten
Tydzień Powszechnej Modlitwy i wspólnego
wsłuchiwania się w to sarno Słowo Pana.
Jego dzieło otacza nas nieustannie, Jego dzieło
— łaska — obejmuje nas i zagarnia. Trzeba
dać się jej ogarnąć i zagarnąć, trzeba jej po
zwolić, by nas uratowała i uszczęśliwiła. Kto
się czuje odkupiony i szczęśliwy, kto ma świę
to w sercu, kto wierzy, że Pan go do siebie na
zawsze przygarnął — jakże łatwo i szybko wy
chodzi ku bratu z wyciągniętą dłonią, staje się
narzędziem jedności w dłoni Boga, apostołem
ekumenii... „Przygarnijcie siebie nawzajem, bo
1 Chrystus przygarnął was!” (Rzym. 15:7).

Między przeszłością a przyszłością
Wszechmocny Stwórco świata,
Ty masz w swej mocy czas,
Ty sprawiasz, że rok stary
odchodzi w niepowrotną przeszłość
a nowy przychodzi z nową nadzieją.
Ty, Ojcze, przez tę zmianę czasu
stawiasz nam przed oczy
z całą jasnością ten fakt,
że nieustannie znajdujemy się
pomiędzy przeszłością a przyszłością.
Niegdyś — podlegaliśmy duchowi ciemności,
postępowaliśmy według zasad tego świata,
stawialiśmy opór wezwaniom Boga,
kierowaliśmy się pożądliwością ciała
i ściągaliśmy na siebie Twój gniew.
Teraz — dzięki krzyżowi Twego Syna
ujrzeliśmy bogactwo Twego miłosierdzia,
usłyszeliśmy Dobrą Nowinę o Twej miłości,
otrzymaliśmy bezcenny dar Twojej łaski,
zostaliśmy przez Ciebie ocaleni na wieki.
Z Chrystusem podniosłeś nas z martwych,
otworzyłeś przed nami niebiosa,
abyśmy tam razem z Nim panowali.
Przez odkupienie po wsze czasy okazałeś
nadzwyczajne bogactwo swej łaski i miłości.
Ty, Ojcze, w Chrystusie stworzyłeś nas,
abyśmy codziennie spełniali dobre czyny.
Na to zostaliśmy przez Ciebie stworzeni,
abyśmy tak właśnie postępowali
i każdym czynem przysparzali Tobie chwały.
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B. STAHLOWA, J. MIZGAŁA

Tożsamość wyznaniowa reformowanych
Sympozjum polsko-niemieckie

Pierwszy raz od zakończenia II wojny światoweij spo
tkali się razem, na wspólnym sympozjum (10 — 12
października 1984) przedstawiciele jednej konfesji
z trzech państw, ale dwu narodowości: Niemcy (NRD
i RFN) i Polacy z Kościoła ewangelicko-reformowa
nego. Za miejsce swego spotkania obrali Warszawę,
za temat rozmów — tożsamość reformowaną. Kościół
Ewengelicko-Reformowany w Republice Federalnej
Niemiec reprezentowali: ks. dr Ako Haarbeck — superindentend krajowy (biskup) okręgu Lippe, dr Her
bert Ehnes — prawnik, członek Konsyśtorza ze zboru
w Detmold, ks. prof. dr Alasdair H e ra n — Szkot, wy
kładowca teologii w Erlandze, ks. Hermann Molkewehrun — pastor z Bremy, Martin Böttcher — nauczy
ciel, świecki członek zboru w Barntgrup oraz ks. Mi
rosław Danysz — duchowny w jednej z parafii refor
mowanych w Detmo-ld. Kościół w NRD miał swych
przedstawicieli w osobach ks. ks.: Jürgena Dehne (Ma
gdeburg) i Götza Doye (Bergholz-Rehbrücke). Polski
Kościół Reformowany reprezentowali: Witold Bender
— archeolog, członek Synodu, Mirosław Jelinek —
student teologii, Roman Lipiński — student teologii,
Joanna Mizgała — studentka teologii, ks. Jerzy Stahl
— pastor zboru w Łodzi, radca Konsystorza, Barbara

Stahlowa — redaktor „Jednoty”, ks. Zdzisław Tranda
— biskup, ks. Bogdan Tranda — II pastor zboru w
Warszawie i redaktor „Jednoty”, Włodzimierz Zuzga
— fizyk, członek Synodu, Jan Zaunar — prawnik,
prezes Synodu. Zespół tłumaczy tworzyli: ks. Mirosław
Danysz (ref.), Wanda Mlicka (ref.), ks. dr Waldemar
Preiss (lut.) i Piotr Żwaik (lut.). Organizatorem sympo
zjum była strona polska.
Pierwsze kontakty i zawarcie znajomości ułatwiła
wspólna kolacja w sali parafialnej przygotowana przez
panie: Annę Potkańską, Annę Rogut i Irminę Wisor.
Podczas kolacji nastąpiła prezentacja wszystkich uczestników sympozjum, a ks. bp Zdzisław Tranda za
znajomił gości z sytuacją Kościoła Ewangelicko-Re
formowanego w Polsce, z jego aktualnymi problema
mi religijnymi, społecznymi, ekumenicznymi i mate
rialnymi. Podobne komunikaty o warunkach pracy i
problemach Kościołów w NRD i RFN złożyli następ
nego dnia rano ks. ks. Gótz Doye i Ako Haarbeck.
W Niemieckiej
Reublice
Demokraty
c z n e j istnieje osiem tzw. Kościołów krajowych, po
łączonych od 1969 r. w Związku Kościołów Ewangeli
ckich. Wedułg oficjalnych statystyk 50° 0 obywateli
NRD jest członkami tych Kościołów. W Związku re-
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Ks. prof. Alasdair Heron wygłasza referat (pierwszy
z lewej), z prawej strony siedzą: ks. Jiirgen Dehne
i ks. bp Zdzisław Tranda (foto: B. T.)

formowani stanowią zdecydowaną mniejszość, gdyż w
NRD (podobnie jak w RFN) przeważają zbory o tra
dycji luterańskiej lub unijnej. Ważna dla zrozumienia
współczesnej sytuacji chrześcijan ewangelickich w
NRD jest znajomość faktu, że w przeszłości niemiecki
Kościół ewangelicki był Kościołem narodowym. Z
tamtych czasów pozostały do dziś nie tylko niektóre
struktury ale — na przykałd — system podatkowy.
Stwarza to obecnie liczne komplikacje. Wielkim pro
blemem wszystkich Kościołów w NRD jest zjawisko
coraz liczniejszej obecności w Ko-śoieile ludzi, którzy
formalnie nie są członkami żadnego Kościoła. Wiele
dzieci uczęszczających na wszystkie zajęcia i lekcje
w ogóle nie jest ochrzczonych. Znamienne, że w ży
ciu Kościoła uczestniczą także dzieci z rodzin nie
chrześcijańskich. To samo dotyczy grup młodzieży —
obecnej i działającej w Kościele, ale nie konfiirmowanej. W tej nowej trudnej sytuacji Kościół musi zasta
nowić się nad formami zwiastowania swego posel
stwa; ciągle pytany o swą wiarę musi udzielać no
wych odpowiedzi, bo stare już nie wystarczają. We
wrześniu tego roku problemy te rozważane były przez
Synod Związku. Wypłynęła też kwestia takiego kształ
cenia pastorów, aby młodzi duchowni byli w stanie
podołać nowym obowiązkom. Dotychczasowe studia
nie przygotowują ich bowiem do tych trudnych za
dań. Jest rzeczą znamienną, iż o przyjęcie na studia
teologiczne ubiega się dwa razy tyle kandydatów, ile
jest miejsc (1/3 studiujących to kobiety). To nowe zja
wisko wynika z faktu, że coraz więcej ludzi poszukuje
głębszego sensu życia i pracy.
W 1978 roku miały miejsce rozmowy między Związ
kiem Kościołów Ewangelickich w NRD a państwem.
Przyniosły one pewne odprężenie we wzajemnych sto
sunkach. Daje się zauważyć usiłowanie prowadzenia
dialogu na różne tematy, ale jeszcze nie doszło do
porozumienia w ważnych kwestiach dotyczących wy
chowania dzieci i młodzieży (...).
Kościoły w NRD bardzo zaangażowane są w ruchu
pokojowym i w działaniu na rzecz ludzi chorych i sa
motnych. Dzięki wystarczającym środkom material
nym prowadzą nawet własne szpitale i służą różno
rodną pomocą w szpitalnictwie państwowym. Wielu
chrześcijan w NRD chciałoby aktywniej działać dla
dobra społeczeństwa i państwa, ale ich służba nie
zawsze i nie przez wszystkich uznawana jest za po
trzebną i celową.
Aktualna s y t u a c j a
Kościołów
w Repu
b l i c e F e d e r a l n e j N i e m i e c nie jest prosta.
Kościoły ciągle jeszcze dysponują dużymi środkami
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materialnymi, sprawnymi strukturami i przepisami
prawnymi, ale to nie zapewnia sukcesu Ewangelii. Z
tradycji Niemiec wynika,, że wszyscy obywatele nale
żą do Kościoła — albo ewangelickiego, albo katolic
kiego. Dziś to stwierdzenie przestało być prawdziwe.
Bardzo wielu ludzi występuje z Kościołów. Składa
się na to parę przyczyn. Dla jednych Bóg stał siię obo
jętny, dla drugich — Kościół zbyt drogi (system po
datku kościelnego egzekwowanego przez państwo!),
dla trzecich — zbyt się upolitycznił, dla jeszcze innych
— zbyt mało zajmuje się sprawami społecznymi. Ja 
kiekolwiek są powody tego odchodzenia, stwarzają one
dla wszystkich Kościołów wielki problem: oto ludzie
zaczynają żyć bez Boga. Co robić, by ich dla Niego
odzyskać? Na wydziałach teologicznych problem ten
traktowany jest po macoszemu. Pewne nowe impulsy
pochodzą od ruchu ekumenicznego i Kościoły w RFN
pragną z nich czerpać i uczyć się. Dlatego z radością
witają każdą okazję do spotkania ekumenicznego i
bardzo sobie cenią kontakty z żywymi Kościołami w
Europie Wschodniej.
Kościół Ewangelicki w RFN (EKD), skupiający 17
Kościołów tzw. krajowych, znajduje się w sytuacji
zawieszenia między tradycją a przełomem. Wielu
chrześcijan trzyma się wizji Kościoła jako „zarządcy”
spraw religijnych, inni chcieliby widzieć w Kościele
także rzecznika spraw społecznych. Tak się składa,
że luteranom bliższa jest pierwsza wizja, a reformo
wanym — druga.
Przy całym tym kryzysie występuje jednak zjawisko
wielkiego pędu młodzieży do studiów teologicznych.
Niestety, Kościół nie jest w stanie zapewnić tej mło
dzieży miejsc pracy, chociaż bardzo potrzebuje mło
dych duchownych. Średnio jeden zbór liczy dwa i pól
do trzech tysięcy członków i w tych warunkach —
bez zwiększenia liczby księży — trudno mówić o
prawdziwym duszpasterstwie. Zbory nie posiadają je
dnak wystarczających funduszów na zapłacenie pen
sji nowym duchownym. Jest to sytuacja paradoksal
na. Na tle innych krajów warunki materialne Kościo
łów w RFN są bardzo dobre, ale w związku z liczny
mi wystąpieniami ludzi z Kościoła, reformami poda
tkowymi w państwie i zmniejszającą się ofiarnością
—■środki finansowe kurczą się z roku na rok.
Najważniejszym zadaniem Kościołów w RFN w naj
bliższej przyszłości jest rozpoznanie nowej sytuacji
i takie dostosowanie do niej działania chrześcijańskie
go, aby ludziom wątpiącym i zagubionym pomóc
odnaleźć Prawdę Bożą.
Po licznych szczegółowych pytaniach zadawanych
przez Polaków i wyjaśnieniach udzielonych przez
Niemców, przystąpiono do głównego tematu sympo
zjum, tzn. próby określenia tożsamości ewangelicko-reformowanej w realiach współczesnego świata.
Wprowadzeniem do wielogodzinnej wymiany myśli i
doświadczeń stały się trzy referaty ujmujące problem
zachowania tożsamości w warunkach ekumenii (Her
bert Ehnes), w otoczeniu luterańskim (ks. Jürgen De
hne) i w diasporze (ks. Jerzy Stahl).
Autor pierwszego referatu skoncentrował się na kilku
sprawach.

Po p i e r w s z e ,
ekumenicznych realiach życia
mniejszości reformowanej w RFN i konieczności za
chowania własnej odrębności ze względu na szczegól
ne dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Reformowanego
w Niemczech, wzbogacające oblicze całego chrześci
jaństwa niemieckiego; także ze względu na kontakty
z Rodziną Reformowaną żyjącą i pracującą poza gra
nicami RFN, w tym z Kościołem reformowanym w
NRD, Kościołem o tej samej tradycji i historii, ale
rozdzielonym obecnie granicą państwową.
P o d r u g i e, na porozumieniu z Żydami, które dla
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, który wniósł
tak wiele do Kościoła Wyznającego i do Deklaracji
Barmeńskiej — stanowi nieustające zadanie.
P o t r z e c i e , na służibie pojednania z Polską. Ponie
waż jesteśmy członkami jednej Światowej Rodziny
Kościołów Reformowanych, możemy — i to jest w ro
dzinie najpiękniejsze — być wobec siebie otwarci i
szczerzy, i w takim właśnie duchu rozmawiać o naj
trudniejszych problemach, wspólnie je rozwiązywać.
Na ostatnim spotkaniu Europejskiego Komitetu Alia
nsu w Brnie toczyła się dyskusja o prawach człowie
ka. Ujawniono w niej, że niekiedy w ramach europej
skiej Rodziny Reformowanej brakuje otwartości w tej
kwestii, że pomija się lub ledwie zaznacza problemy
niektórych Kościołów w Europie. Za takie stanowisko
krytykowano np. dokument z Ottawy. Ważne jest,
aby każdy Kościół reformowany ujawniał wszelkie —
duże i małe — przejawy łamania praw ludzkich (w
miejscu, gdzie żyje i działa) w taki sposób, aby za
pewnić sobie współdziałanie i wsparcie ze strony ca
łego Kościoła na świecie.
P o c z w a r t e , na stosunku Kościoła do problemu
Wschód-Zachód i Północ-Południe. Ten pierwszy pro
blem oznacza pokój lub wojnę. Dlatego Kościół Re
formowany w RFN stosunek wiernych do broni ma
sowej zagłady uznał za „status confessionis”. Drugi
problem niesie z sobą widmo głodu przy bogactwie
reszty świata. Jest to skandal, wobec którego działa
nia ekumeniczne nie mogą ograniczać się do misji
Kościołów, ale muszą oznaczać ekonomiczną pomoc w
rozwoju.
P o p i ą t e , na stosunku wobec rasizmu. Ze względu
na to, co stało się w czasach III Rzeszy, Kościół refor
mowany w RFN traktuje jak wyzwanie fakt, że w
Afryce Południowej apartheid usprawiedliwiany jest
przez Kościoły. Dlatego Kościół w RFN uznał stosunek
do rasizmu i przemocy za „status confessionis”.
Za najważniejsze aspekty pracy ekumenicznej Kościo
łów Reformowanych mówca uznał: działanie w ra
mach własnej Rodziny Wyznaniowej, działanie na
rzecz pojednania, pokoju i praw człowieka. „Ponad
wszystkim stoi godność człowieka, dana nam od Boga
i Kościoły nie mogą dopuścić, aby została ona zni
szczona przez wojnę, głód lub systemy” — zakończył.
Drugi referent, ks. Jürgen Dehne, mówił o zachowaniu
tożsamości reformowanej w otoczeniu luterańskim na
podstawie doświadczeń Kościoła w NRD. Myślą prze
wodnią swej wypowiedzi uczynił zdanie: „Chrystus
zwycięża zawsze, my nie musimy. Chrystus żyje za
wsze, my przeżyć nie musimy”. Nie zwalnia to nas
jednak z obowiązku działania i zachowania tych warto
ści, które decydują o bogactwie tradycja reformowa
nej. Mówca skoncentrował się na sytuacjach, które
mogą zagrozić tej tożsamości. Wśród nich wymienił

m.in.: 1) tendencję władz Związku Kościołów Ewan
gelickich w NRD do łączenia zborów reformowanych
z unijnymi; 2) nastawienie wiernych, którzy mogą
ulec konsumpcyjnemu stylowi życia i myślenia, za
pominając o wierze i przykładzie przodków, którzy
dla wierności Bogu umieli poświęcać naprawdę wszy
stko; 3) sytuację, w której Kościół nie zachowałby
niezawisłości wobec władzy świeckiej.
Perspektywy Kościoła reformowanego mówca dostrzegł
przede wszystkim w jego otwartych, prostych struk
turach, w myśleniu „synodalnym” i aktywności świe
ckich, co stwarza specyficzne formy wzajemnego kon
taktu zarówno z luteranami, jak i z państwem.
Trzecim referentem był ks. Jerzy Stahl, który mówił
0 tożsamości reformowanych w sytuacji Kościoła diasporalnego, na przykładzie polskim. Wychodząc od
stwierdzenia, że pytanie' o tożsamość nie ma nic
wspólnego z pytaniem o ortodoksję reformowaną, lecz
oznacza wsłuchiwanie się w to, co Bóg mówi do Ko
ścioła w każdym czasie i czego chce od nas w kon
kretnej sytuacji, mówca scharakteryzował krótko
czynniki i nurty, jakie ukształtowały specyfikę Ko
ścioła reformowanego w Polsce, aby na tym tle po
kazać wszystkie niebezpieczeństwa i zalety życia diasporalnego, a także ich konsekwencje dla pielęgnowa
nia tożsamości wyznaniowej. Wśród niebezpieczeństw
wymienił np.: możliwość powstania getta konfesyjne
go czy kulturalno-narodowościowego (czego przejawy
są niekiedy dostrzegalne w zborach o tradycji czeskobraterskiej); z obawy przed „wchłonięciem” przez
wielkiego Brata katolickiego odrzucanie w życiu reli
gijnym tych pozytywów, które w odczuciu ewangeli
ków noszą znamię katolicyzmu; niedostatek świado
mości wyznaniowej w bronieniu swych racji wobec
niewierzących lub inaczej wierzących; ze względu na
małą liczbę i rozrzucenie — większe trudności w od
pieraniu złych wpływów świata: zeświecczenia, konsumpcyjności i nałogów, które zagrażają najgłębszej
istocie człowieka.
Kościół Ewangelicko-Reformowany w Polsce wierzy,
że diaspora jest jego drogą daną od Boga i że Bóg
ciągle nas tu potrzebuje. Szansą diaspory jest wielka
więź braterska między ludźmi i odpowiedzialność
wszystkich za wszystkich. We współczesnym kryzysie
rodziny i rozpadu więzi społecznych diaspora może
być szansą właśnie dzięki ternu, że Kościół żyje bli
sko, rodzinnie, w niewielkich zborach i grupach, da
jąc przykład nienaganny. Także w sytuacji kryzysu
autorytetu, jaki ma miejsce w Polsce od 1980, przed
Kościołem rysuje się wielka szansa pomagania ludziom
w odzyskiwaniu i właściwym hierarchizowa-niu war
tości. Pielęgnując nadrzędną zasadę „soli Deo gloria”,
która pozwala nam na dużą otwartość wobec innych
1 znaczną elastyczność w działaniu, jesteśmy — jako
ewangelicy reformowani — w wyjątkowo dużym sto
pniu predestynowani, by „przekonać słabych, odcho
dzących lub nie mogących przyjść, że Bóg jest wspa
nialszy i lepszy, niż to może wyglądać, gdy ludzie po
swojemu próbują Go określić” (cyt. z dokumentu sy
nodalnego sprzed kilku lat). Wysiłek Kościoła skiero
wany na wierność Ewangelii Chrystusowej, co w
konsekwencji oznacza działanie dla dobra, sprawiedli
wości i solidarności, a także troskę o godność czło
wieka, o jego wolność i życie w sprawiedliwym poko
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ju — powinien zaowocować w kraju, w którym ży
jemy, służbą całemu narodowi.
Po przerwie rozpoczęła się dyskusja na temat tożsa
mości reformowanej. Jej kierunek wyznaczał doku
ment z Ottawy pt. „Wezwani do składania świade
ctwa o Ewangelii w dzisiejszych czasach”*, w którym
Kościoły ujrzały szansę dla współczesnego ujęcia dok
tryny reformowanej. Należy .podkreślić, że była to dys
kusja nad problemami w nim zawartymi, a nie nad nim
samym, dlatego też nie padło kluczowe pytanie: czy
dokument ten rzeczywiście jest tą szansą i jak dalece
jest on wyrazem klasycznej doktryny reformowanej,
a w jakim stopniu odbija pewne prądy myślowe po
wstałe poza Kościołem. W trakcie dyskusji kwestia ta
nie została wyartykułowana, co jest powodem pew
nego niedosytu, gdyż wiadomo, że nie wszystkie Ko
ścioły są w stanie zaakceptować całość dokumentu i
specyficzną ideologię za nim stojącą. Pojawiły się pe
wne akcenty krytyczne, ale w zasadzie dokument ten
przywoływano tylko przez cytowanie „poręcznych”
fragmentów. Prof. Heron żartobliwie określił doku
ment z Ottawy jako rodzaj „Neski”, czyli kon
centrat, który staje się „strawny” dopiero po rozcień
czeniu.
Dyskusja, żywa i ciekawa, nie ograniczała się tylko do
tych problemów, lecz dotykała również innych waż
nych kwestii. I tak kilkakrotnie powracała sprawa
stosunków żydowsko-chrześcijańskich, o których w
dokumencie mało (powiedziano. Wiąże się z tym je
dna z najistotniejszych kwestii doktrynalnych — za
sada „solus Christus” (tylko Chrystus). Jak w świe
tle tej zasady ma się kształtować stosunek do narodu
żydowskiego? Jak w jej świetle kształtuje się stosu
nek do innych wspólnot wyznaniowych? W trakcie
dyskusji problem judaizmu i chrześcijaństwa zaczęto
omawiać w odniesieniu do stosunków polsko-żydo
wskich. Już nieco później ks. Bogdan Tranda wrócił
do tej sprawy, poczuł się bowiem — jak powiedział —
zobowiązany przedstawić krótki rys historii Żydów w
Polsce, gdyż na Zachodzie krążą często mylne infor
macje na ten temat.
Innym punktem dyskusji była sprawa stosunku do
Tradycji: jak dalece należy opierać się na Tradycji;
jakie najważniejsze elementy Tradycji reformowanej
są aktualne w dniu dzisiejszym?
Jako najważniejsze elementy Tradycji reformowanej
wypunktowano: nacisk na posłuszeństwo wynikające z
wiary, rolę zboru jako podstawy życia Kościoła, wza
jemny związek między usprawiedliwieniem a uświę
ceniem (co należy rozumieć jako stosunek między in
dywidualną pobożnością a odpowiedzialnością za
świat), a także bezwzględne pierwszeństwo Słowa
Bożego.
Tożsamości wyznaniowej reformowanych nie wystar
czy określić przez negację (np. tylko przez fakt, że
nie jesteśmy luteranami). Szczególne cechy doktryny
i ustroju Kościoła reformowanego sprawiają, że np.
w Polsce mimo małej liczby wyznawców i rozpro
szenia zajmuje on ważne miejsce. Mówił o tym ks.
Bogdan Tranda. Określił on też te cechy roformowanych, które odróżniają ich od innych wyznań chrze
ścijańskich. W odniesieniu do najliczniejszego Kościo
ła w Polsce — rzymskokatolickiego — wymienił dwie:
bardziej intelektualny niż emocjonalny charakter
przeżycia religijnego, które rozgrywa się racezj na
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płaszczyźnie spotkania z Prawdą niż z Tajemnicą, oraz
ustrój prezbiterialny zakładający powszechną odpo
wiedzialność wiernych. W stosunku do luteran odróż
nia nas zaś stosunek do ksiąg wyznaniowych i po
stawa otwartości konfesji, a także prymat treści nad
formą w liturgii. Wobec Kościołów wolnych nasza od
rębność wyraża się w istnieniu określonego porządku
kościelnego, klarownej dogmatyki i wymaganiu od
duchownych wykształcenia teologicznego, co pozwala
uniknąć amatorszczyzny i zbyt emocjonalnego trak
towania spraw wiary.
W stosunku do państwa reformowani akcentują cał
kowity rozdział Kościoła od państwa, ale i państwa
od Kościoła.
Drugi dzień obrad poświęcony był rozumieniu Wie
czerzy Pańskiej w Kościele Reformowanym i — w
związku z tym — ocenie części dokumentu ekumenicz
nego z Limy „Chrzest, Eucharystia i urząd duchow
nego”. Podstawą dyskusji był referat ks. prof. Alasdaira Herona. Stwierdził on na wstępie, że dokument
zyskał wiele krytycznych ocen; powołał się przy tym
na oficjalne opinie Kościołów w RFN i NRD. Ze swej
strony profesor dostrzegł w nim również brak konkret
nych propozycji. Celem tekstu z Limy jest — zdaniem
prof. Herona — odnowa i zbliżenie w praktyce litur
gicznej. Pewne pytania natury teologicznej pozosta
wiono w nim jednak do rozstrzygnięcia na przyszłość,
co często sprawia wrażenie „prześlizgiwania się” nad
ważnymi kwestiami kontrowersyjnymi. Intencją do
kumentu było osiągnięcie możliwie najdalej idącej
zbieżności poglądów, co uzyskano właśnie za cenę sto
nowania istotnych kontrowersji lub „prześliźnięcia się”
nad nimi. Wskutek tego zbieżności te są, przynajmniej
w niektórych punktach, powierzchowne. Ale nawet w
tak niedoskonałej formie mogą torować drogę dla
zbieżności fundamentalnych.
Duży wpływ na koncepcję dokumentu z Limy miała
duchowość prawosławna, przejawiająca się głównie w
liturgii. Takie podejście jest różne od tendencji w te
ologii reformowanej, polegającej na redukowaniu ca
łego aktu i przeżycia religijnego — do Słowa.
Proces przysjwoijenia treści dokumentu z Limy wymaga
— zdaniem prof. Herona — przemyślenia na nowo kla
sycznej teologii reformowanej; trzeba będzie np. za
stanowić się nad sposobem wyrażania obecności Je
zusa Chrystusa w Eucharystii.
Referat prof. Herona był ważnym fragmentem sym
pozjum. Wygłoszony był kompetenie, z pasją i dy
namicznie. Dyskusja potoczyła sią głównie w kierun
ku krytyki dokumentu z Limy, przede wszystkim ze
strony uczestników z NRD. Krytykowano małą precy
zję dokumentu, jego mglistość, a wiele z tego, co prof.
Heron określił jako zbieżności, uznano za zwykłe nie
konsekwencje w myśleniu teologicznym autorów do
kumentu. Wątpliwości budziło nawet samo słowTo
„Eucharystia” użyte w tytule. Duże sprzeciwy wywo
łała widoczna w dokumencie tendencja do czynienia
Kościoła podmiotem aktu Eucharystii. Jesteśmy prze
ciwni tego rodzaju „uwielbieniu” Kościoła, tylko Bóg
* O bszerne streszczen ie tego d ok u m en tu
w nr 4 i 5 „ J ed n o ty ” z ub. r.
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w osobie swego Syna, Jezusa Chrystusa, jest jedynym
podmiotem tego aktu. Jeżeli o tym zapomnimy, to mo
że grozić „rozmydlenie” istoty sakramentu Wieczerzy
Pańskiej, widzianego jedynie horyzontalnie jako wy
raz miłości pewnej wspólnoty, a nie jako wspólne jej
odniesienie do Boga. W Wieczerzy Pańskiej nie cho
dzi o Tajemnicę, jaką Kościół zarządza, ale o aktu
alność świadectwa naszego Pana, który przyjdzie po
nownie. Wieczerza Pańska nie jest aktem magicznym,
tworzącym społeczność między ludźmi, czy terapią
działającą na zasadzie „ex opere operato”. Musimy
wystrzegać się takiego fałszywego jej pojmowania.
Sprzeciwiono się również innej tendencji obecnej w
dokumencie — „totalizacji” liturgicznej nabożeństwa.
Otóż Wieczerza Pańska w swej „obudowie” liturgicznej
nigdy nie może zastąpić głoszenia Słowa Bożego.
Mimo tak wielu ocen krytycznych nie zanegowano je
dnak całkowicie wartości dokumentu; jest ważne, że
się on w ogóle ukazał i że możemy o nim dysku
tować.
Dyskusja nad tekstem z Limy zakończyła obrady.
Podsumowianie całego sympozjum nie jest łatwe. Dy
skusja była wielowątkowa, rozwijała się w wielu kie

runkach i nie zawsze poszczególne wypowiedzi ukła
dały się w przejrzysty wzór. Było przy tym wręcz
niemożliwe, by w ciągu dwóch dni, wychodząc z ró
żnych doświadczeń, określić jednoznacznie, na czym
polega tożsamość ewangelicko-reformowana, czy też
ustalić, jaka forma sprawowania Wieczerzy Pańskiej
jest najwłaściwsza. Nie do takich ostatecznych usta
leń dążyli zresztą uczestnicy sympozjum. Ich zada
niem było głównie przekazanie i wymiana myśli oraz
doświadczeń z jednego obszaru kofesyjnego, ale
dwóch obszarów językowych i narodowych oraz trzech
obszarów państwowych. Można było w trakcie tej
„sondy” zauważyć wiele różnic, ale i wiele podobień
stw. Poczucie bliskości wzmagane było przez atmo
sferę wzajemnej życzliwości i braterstwa, gdyż w
Chrystusie i w Kościele jedno jesteśmy, nawet jeśli
na planie ludzkim dzieliło nas tak wiele, jak Niem
ców i Polaków. Sympozjum dowiodło, że możliwe jest
przetarcie nowych szlaków i widzenie wzajemnych
stosunków polsko-niemieckich w perspektywie ufno
ści, gdyż „żaden, który przyłoży rękę do pługa i oglą
da się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego”
*(Łuk. 9:62).

JAN TURNAU

Odnawianie Jedności
Brałem niedawno udział w pewnym
jubileuszu. Ludzie różnych wyznań
zjechali się do Lublina, by uczcić
dwudzieste urodziny dekretu o eku
menizmie. Organizatorem uroczy
stości był Instytut Ekumeniczny
działający od niedawna przy Kato
lickim Uniwersytecie Lubelskim.
Było ciekawie i sympatycznie. Cie
kawie, bo czciliśmy jubilata nie po
tokiem frazesów, ale krytczną dys
kusją, a sympatycznie, bo dyskuto
waliśmy nie po to, by zamknąć
przeciwnikowi usta, ale by się po
rozumieć.
Cóż to jednak za dekret, o którym
warto tyle mówić? Otóż Sobór Wa
tykański II wśród 16 dokumentów
uchwalił 21 listopada 1964 roku te
kst zaczynający się w wersji łaciń
skiej od słów „Unitatłs redintegratio” (odnowienie Jedności) i poświę
cony temu, co się dziś nazywa eku
menizmem. Oczywiście, ekumenizmu
nie można zadekretować. Nie można
za pomocą jednego dokumentu,
choćby nawet uchwalonego przez
najwyższe zgromadzenie i olbrzy
mią większością głosów, zmienić od
razu postawy kilkuset milionów lu
dzi. Za długo kształtowano ich w
innym kierunku. Można jednak
przestawić zwrotnicę i zmienić bieg

historii. Od tamtego dnia czas zbli
ża Kościół rzymski do innych wspól
not chrześcijańskich. Powoli, z opo
rami, szybciej na górze niż w doli
nach, ten -największy z Kościołów
zdąża do Jedności. Nie czeka, jak
dawniej, aż zbłąkane owieczki wró
cą do owczarni, ale sam wyruszył
w drogę, która jest drogą wspólną.
Przełomowość soborowego doku
mentu była oczywista dla większości
lubelskiego zgromadzenia. Co praw
da jeden z duchownych niekatolic
kich kwestionował znaczenie jakie
gokolwiek tekstu poza Biblią, a więc
również jubilata (nazywając go lu
dzkimi wypocinami...), ale był to
głos odosobniony. Ciekawie i śmia
ło scharakteryzował przełomowość
soborowego dekretu teolog katolicki
ks. Stanisław Nagy. Według niego
Kościół rzymski zaczął odtąd pa
trzeć inaczej na siebie, wyzbywając
się triumfalizmu, a także inaczej na
inne Kościoły. Referent określił tę
drugą nowość jako „zrobienie miej
sca dla innych”. To też są Kościoły!
Co prawda z punktu widzenia kato
lickiego stopień ich „kościelności”
jest różny, ale wszystkie jakoś za
sługują na to miano (pisze na ten
temat ks. Wojciech Hanc w „Ate
neum Kapłańskim” nr 451).

Mówiono oczywiście sporo i o bra
kach jubilata. Pionier ekumenizmu
w środowisku katolickim, siostra
Joanna Lossow, powiedziała, że
przydałby się katolikom dokument
podobnej rangi, a bardziej aktualny.
Pewnie, że by się przydał! Ot, choć
by terminologia „Kościoły i Wspól
noty chrześcijańskie” wydaje się
dziś zbyt ostrożna — można by chy
ba mówić po prostu „Kościoły”. Al
bo termin „bracia odłączeni” — w
Lublinie jeden z chrześcijan okre
ślonych tym mianem powiedział
szczerze, że wolałby inną terminolo
gię. Nie ma również w soborowym
dokumencie modelu przyszłej Jed
ności: jak ma ona wyglądać? Jest
to jedna z wielu spraw dyskusyj
nych, może nawet najważniejsza.
Modelem tym nie jest już po stronie
katolickiej unia — z lubelskiej wy
powiedzi ks. biskupa Jeremiasza
wynikało, że prawosławie raczej
przyjęło to już do wiadomości —
ale nie mamy jeszcze wspólnej wi
zji przyszłości. Myślę, że trzeba nad
tym myśleć i dyskutować, ale szcze
gólnie dużo trzeba pozostawić Du
chowi Świętemu.
Dokończenie na s. 16

KS. BOGDAN TRANDA

Ekumenizm Kościołów —wzbogaceniem*
czy zagrożeniem wiary?
Ruch ekumeniczny zatacza coraz szersze kręgi. Sięga
coraz wyżej, zjednując sobie zwolenników wśród osób
pełniących w Kościołach rolę kierowniczą, a także
w dół, do parafii, czyli na ten poziom, gdzie toczy
się codzienne życie Kościoła jako ludu Bożego. Nie
mal powszechne staje się przekonanie o tym, że dą
żenie do jedności chrześcijan jest dziełem Ducha
Świętego, wypełnieniem myśli zawartej przez Jezusa
w modlitwie arcykapłańskiej, sprawą zgodną z wolą
Bożą. Czy wobec tego wypada stawiać pytanie o za
grożenie wiary przez ekumenizm? Co więcej — czy
można na to pytanie odpowiedzieć twierdząco? Kto
by chciał takie właśnie stanowisko zająć, naraziłby
się niechybnie na negatywną ocenę zwolenników ru
chu i zyskałby sobie etykietkę konserwatysty, integrysty, zagorzałego i tępego konfesjonalisty.
Mimo to chciałbym właśnie w tym gronie postawić
tezę, że ekumenizm w Kościele może wywoływać za
grożenie dla wiary. Spróbuję przynajmniej wykazać
konieczność poważnego spojrzenia na problem ruchu
ekumenicznego również od tej strony.
Odziedziczyliśmy po minionych wiekach określony
stan świadomości ukształtowany w toku historycz
nych wydarzeń i zdeterminowany przez układ geokonfesyjny. Główne rozłamy w Kościele dokonywały się,
z grubsza rzecz biorąc, wzdłuż granic wpływów ów
czesnych mocarstw (wschodnie i zachodnie cesarstwo
rzymskie), jak było w wieku dziesiątym, albo wzdłuż
granic posiadłości udzielnego władcy, jak było w
wieku szesnastym. W wyniku wojen religijnych zo
stała przyjęta zasada „cuius regio eius religio” (czyje
władanie, tego wyznanie — przyp. red.), które ciągle
jeszcze dominuje mimo migracji ludności, zmieniają
cej jednolity obraz wyznaniowy na poszczególnych te
rytoriach. Zasada „cuius regio eius religio,, w okre
ślonym czasie i miejscu mogła była zostać uznana za
zjawisko pozytywne, kładące kres działaniom zbroj
nym i przelewowi krwi, ale znakomicie przyczyniła
się do szczególnego odizolowania się od siebie wyznań
chrześcijańskich. Co więcej, związała wyznanie z
przynależnością państwową czy też z narodowością.
Jeszcze dzisiaj ponosimy tego skutki, najjaskrawiej
przejawiające się w krwawych niepokojach na tere
nie Irlandii Północnej, gdzie sprzeczne interesy na
rodowe, polityczne i ekonomiczne całkowicie pomie
szały się i poplątały z interesami wyznaniowymi, tak
że w zakłamującym istotę rzeczy uproszczeniu mówi
się o walce katolików i protestantów. Z tego samego
powodu w naszym kraju w przeszłości odmawiano
przyznania ewangelikom godności Polaków, która im
się należała — jednym z powodu zwyczajnej przy
należności do narodu od najdawniejszych pokoleń,
drugim — choć wywodzili się z innych nacji — z powo
du zasług, jakie wnieśli do skarbca narodowej kul
tury, do rozwoju rzemiosła i przemysłu, a w wielu
przypadkach z powodu ofiary krwi złożonej na ołta
rzu nowej ojczyzny.
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Gdy myślę nad tym geokonfesyjnym dziedzictwem,
staje mi przed oczami schemat sąsiadujących ze so
bą, dokładnie od siebie odizolowanych kręgów, w
których występuje parcie dośrodkowe. W poszczegól
nych kręgach panuje w najlepszym razie doskonała
obojętność wobec tego, co się dzieje na zewnątrz, a
najczęściej dochodzi do głosu psychoza zagrożenia z
zewnątrz, wywołująca potrzebę gwałtownego zbro
jenia się, jeśli już nie w celu atakowania wroga, to
przynajmniej obrony przed zagrażającym z jego stro
ny niebezpieczeństwem. Szczelne oddzielenie się od
innych chińskim murem granic konfesyjnych prowa
dzi w sposób nieunikniony do zupełnie odmiennego
rozwoju, a w niektórych kręgach do zastoju, skostnie
nia, zasklepienia się w tym, co do chwili podziału
było wspólnym dobrem. Wychodzi na jedno, bo tak
czy inaczej zawartości odrębnych kręgów coraz bar
dziej między sobą się różnicują. Myśl posuwa się na
przód odmiennym torem, wykształca się odrębny ję
zyk teologiczny, niezrozumiały w innym kręgu, dog
mat zyskuje specyficzny dla danego środowiska
kształt, pobożność nabiera cech lokalnych. Rodzi się
poczucie konieczności obrony własnych stanowisk, co
prowadzi do tworzenia apologetyki, która poszukuje
środków do uzasadnienia za wszelką cenę swego
własnego stanowiska. W naturalny sposób dochodzi
do przyjmowania postaw polemicznych, a propaganda
zyskuje szerokie pole oddziaływania.
Mimo wielkich wysiłków podejmowanych dla utrzy
mania szczelnej izolacji, dochodzi do wzajemnego
przenikania z jednego kręgu wyznaniowego do dru
giego. Powstają w ten sposób mniejszości wyznanio
we, które swą obecnością wywołują stan zapalny jako
ciała obce, zagrażające z trudem wzniesionym struk
turom i zwartości systemu. Środowisko broni się
przed inwaziją ciał obcych, wytwarza przeciwciała,
rośnie temperatura, do głosu dochodzą emocje. Jeżeli
większość nie zdoła zniszczyć albo wyprzeć intruzów
ze swego terytorium, otacza ich warstwą izolacyjną,
jak małą drobinę piasku nieznośnie uwierającą jej
ciało. Z takiego procesu może powstać wiecznie ro
piejący wrzód, ale zdarza się, wcale nie rzadko, że
nieoczekiwanym jego skutkiem jest drogocenna perła.
Zwykle jednak mniejszość też zasklepia się w sobie,
często tworzy rodzaj konfesyjnego zaścianka, przyj
muje postawę obronną, strzeże konfesyjnej ortodoksji,
aby w obcym środowisku zachować swą tożsamość.
Z poczucia słabości liczebnej rodzą się kompleksy, z
poczucia zagrożenia — agresja. Oto jak mi się jawi
przed oczami obraz dziedzictwa, jakie otrzymaliśmy
w spadku po minionych wiekach.
Nastały w końcu czasy nowe. Narodził się ruch eku
meniczny. Wielu ludzi przyjęło go jak objawienie,
podczas gdy należy przyjąć go, moim zdaniem, jako
zjawisko całkiem naturalne. Postaram się wyjaśnić,
co mam na myśli. Posługując się schematycznym obrazem izolowanych kręgów stwierdziłem, że wystę

puje w nich parcie dośrodkowe. Siła, która to parcie
wywołuje, nie jest niczym innym, jak zwyczajnym
ludzkim egoizmem, instynktem samozachowawczym,
ucieczką przed śmiercią. Przecież zawartość kręgów
tworzą ludzie. Nie są to ludzie idealni, lecz grzeszni
cy, bo Kościół jest wspólnotą grzeszników, wprawdzie
ocalonych, ale jeszcze grzeszników. To ten ludzki,
grzeszny czynnik broni za wszelką cenę swego stanu
posiadania i nie chce wyjść ze skorupy. Jeśli jednak
nie wszystko wewnątrz kręgu zastygło i skostniało,
to pojawia się w nim inna, odwrotnie skierowana
siła, siła odśrodkowa, która kategorycznie zmusza do
wyjścia na zewnątrz. Źródłem (tej siły jest tchnienie
Ducha Bożego, budzącego w ludzkich sercach od
dźwięk na imperatyw Ewangelii — idźcie! Tutaj
właśnie do głosu dochodzi objawienie. Wszystko in
ne jest już jego naturalnym skutkiem. Ożywieni Du
chem Bożym ludzie idą w świat, aby dzielić się wiel
kim odkryciem Ewangelii i głębokim przeżyciem, ja
kie w nich wywołała. Nie mogą się oprzeć imperaty
wowi Ewangelii. Zwróćmy jeszcze uwagę na zjawisko
czasu, stworzonego przez Boga w mądrym i przewi
dującym miłosierdziu. Nie ma tak szczelnej ani tak
trwałej izolacji, która by z czasem nie uległa korozji.
Historyczny „rozwój społeczeństwa, rozwój cywiliza
cji, środki komunikacji i informacji zwiększyły wie
lokrotnie ruchliwość ludzi i postawiły ich twarzą w
twarz z nowymi zjawiskami, ujawniły przed nimi
wielobarwną, wielowarstwową i wielostronną rzeczy
wistość. Musiało dojść do spotkania, a często narwet
do gwałtownego zderzenia, i jest to dla mnie zjawis
ko naturalne. Zauważmy, że ruch ekumeniczny na
biera stopniowo rozpędu równolegle z rozwojem no
woczesnych środków komunikacji i informacji. To
daje wiele do myślenia.
Spotkanie ludzi uformowanych w zaściankach swoich
wryznań, w atmosferze samowystarczalności i wyłącz
ności, mówiących językiem religijnym i teologicznym
niezrozumiałym w innych kręgach, praktykujących
własne obyczaje, obce gdzie indziej, musi zrazu wy
wołać wstrząs, a dalej postawę obronną, jeśli nie
agresywną. Stają bowiem naprzeciwko siebie ludzie
obcy, naładowani propagandowymi, polemicznymi slo
ganami, nauczeni nieufności wobec wszystkiego, co
jest inne, nie znane. Wiara tych ludzi ma konkretny
kształt wyżłobiony wielowiekowym działaniem teorii
i praktyki powstałej w izolacji, bez szerszej perspek
tywy, bez sprawdzającej konfrontacji z teorią i prak
tyką tworzoną w innych kręgach, bez koniecznego
hamulca, bez możliwości dokonania korekty czy syn
tezy. Wiara człowieka to nie jest przecież czysty kru
szec, tylko raczej ruda z większą lub mniejszą za
wartością obcego materiału, a jakże często nie jest
niczym innym jak tylko namiastką kruszcu. Dopóki
żyjemy na ziemi, musimy porać się z tajmnicą przy
ograniczonych środkach, „finitum non est capax infiniti” .(skończoność nie może objąć nieskończoności
— przyp. red.). Czy nie tę samą myśl wyraża apostoł
Paweł w zakończeniu hymnu miłości?
Tutaj widzimy przez mgłę
tylko niejasny zarys,
tam dopiero ujrzymy prawdę.
Tutaj poznaję w części,
a tam dopiero poznam tak,
jak mnie zna Bóg (I Kor. 13:12, podaję we własnym
przekładzie).

Spotkanie dwu różnych światów z natury rzeczy musi
prowadzić do zachwiania wartości dotychczas uwa
żanych za bezbłędne i jedynie słuszne. Rzecznicy obu
stron będą atakować, zwalczać to wszystko, co się
nie zgadza z ich własnym systemem wartości, wyrażyjącyro ich najgłębszą wiarę. Poczują się mniej pew
nie na niewzruszonym dotychczas gruncie, który nie
spodziewanie zaczyna się chwiać i ujawniać wyraźne
rysy. Poczują się zagrożeni i wyzwoli się w nich agresja, co doprowadzi do poczucia jeszcze większego
zagrożenia. Może zrodzić się zwątpienie, podejrzenie,
że wszystko jest względne, sama wiara może się ja
wić jako rzecz wątpliwa. A stąd już tylko jeden nie
wielki krok do rozsypania się całego misternie wznie
sionego gmachu. Wczoraj, w czasie przerwy w obra
dach, niespodziewanie usłyszałem od jednego z księ
ży potwierdzenie tego zjawiska. Powiedział mi, że
seria filmów TV o Kościołach w Polsce była przyczy
ną zwątpienia dla wielu widzów.
Mimo wszystko widzę w ruchu ekumenicznym zja
wisko naturalne, związane z rozwojem współczesne
go świata, które w sposób nieunikniony prowadzi do
zbliżenia ludzi różnych kręgów. Następstwem zbli
żenia jest wzajemne poznanie się. Miejsce wstrząsu
po zderzeniu zajmuje olśnienie odkryciem w dotych
czasowych przeciwnikach pewnych cech, o które nie
podejrzewałoby się ich dotychczas, zaczyna się do
strzegać, że nie tkwią w totalnym błędzie, że znają
przynajmniej pewne elementy, i że ich wspólnota
przejawia pewne cechy Kościoła. Wielu ludzi posuwa
się na tej drodze coraz dalej, popada często w eufo
rię i zaczyna traktować ekumenizm nieomal jako
podstawowy dogmat chrześcijańskiej doktryny. Skłon
ny byłbym widzieć tu jeszcze jedno źródło zagroże
nia dla wiary, bo zachodzi niebezpieczeństwo zacie
rania jej zasad w imię chrześcijańskiej jedności i zgo
dy. Nierzadko słyszy się takie zdanie: przecież w
gruncie rzeczy nic nas nie dzieli, więc o co kruszyć
kopie? Lekceważenie dzielących chrześcijan różnic
wynika z lekceważenia przyczyn, które doprowadziły
do podziału chrześcijaństwa. To prawda, że grzech
wywołuje skandal podziału, ale bardzo często ci, któ
rzy odchodzą i ponoszą formalnie winę za rozłam,
czynią tak wyłącznie dlatego, aby grzechu u n i k n ą ć ,
aby szukać drogi zbawienia i prowadzić życie poboż
ne, zgodne z zasadami Ewangelii. Czynią tak dlatego,
że jawny grzech toczy organizm wspólnoty macierzy
stej, która nie przejmuje się specjalnie swym powo
łaniem do świętości, albo też gwałci objawioną wolę
Boga, w miejsce wyraźnych wskazań Bożych wpro
wadzając ustawy ludzkie. Nie zapominajmy o tym,
że Ewangelia zna p o z y t y w n y wymiar podziału,
gdy mówi, że z powodu Jezusa powstał rozłam mię
dzy ludem (Jn 7:43, 9:16, 10:19). Jeszcze wyraźniej na
ten temat wypowiada się apostoł Paweł: „Muszą na
wet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na
jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcija
nami” (I Kor. 11:19).
Ekumenizm zagraża wierze ś l e p e j , to znaczy takiej,
która wspiera się na systemie nakazowym, nie do
puszczającym pytań, wątpliwości ani krytyki w uta
jonej obawie rozpadnięcia się samego systemu. Eku
menizm zagraża wierze p ł y t k i e j , to znaczy takiej,
która wsipiera się na powierzchownym przyjęciu za
prawdę ogólnikowych zasad. Ekumenizm zagraża wie
rze s ł a b e j , to znaczy takiej, która wspiera się na
uczuciach, bez racjonalnego uzasadnienia. Spotkanie
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chrześcijan o wierze otwartej, pogłębionej i silnej,
mimo różnorodnej formacji zyskanej we właściwych
sobie środowiskach, może prowadzić do zbliżenia, lep
szego poznania się i do w z a j e m n e g o wzbogacenia.
Środowisko żyjące w izolacja ogląda prawdę w spo
sób jednostronny, nie zdając sobie sprawy z jej rze
czywistego kształtu. Patrzącemu z Doliny Strążyskiej
w Tatrach Giewont jawi się jak ogromna pionowa
ściana przesłaniająca pół nieba. Patrzącemu ze Skupniów Upłazu ten sam Giewont wydaje się stromą sa
motną turnią. Kto zaś wejdzie na Czerwone Wierchy,
choć będzie przebywać w najbliższym sąsiedztwie
Giewontu, może wcale na niego nie zwrócić uwagi,
bo roztoczą się przed nim zupełnie inne perspektywy.
Ekumeniczne spotkania chrześcijan przypominają mi
wędrówkę z przewodnikiem, która pozwala odkrywać
coraz nowe obszary rzeczywistości obejmowanej przez
wiarę. Uczestnicy takiej wędrówki zaczynają coraz
lepiej poznawać siebie wzajemnie, nabierają dla sie
bie szacunku, uczą się nowego wymiaru Jezusowego
przykazania o miłości bliźniego, zaczynają rozumieć,
że różne słowa mogą oznaczać to samo, albo że te
same słowa mogą oznaczać coś zupełnie innego. Do
wiadują się, że granice między wyznaniami jednak
istnieją, choć przebiegają zupełnie inaczej, niż się
przedtem wydawało, co więcej, spostrzegają, że gra
nice podziału' -ndekoniecznie przebiegają wzdłuż wy
znaniowej linii demarkacyjnej, tylko — całkiem nie
spodziewanie — w poprzek wyznań, że ludzie różnej
przynależności kościelnej mają ze sobą o wiele wię
cej wspólnego niż członkowie tego samego wyznania.
Stwierdzają, że posłuszeństwo wobec Ewangelii zmu
sza ich do powiedzenia „non possumus” (nie możemy
— przyp. red.). Uczestnicy takiej wędrówki zaczynają
też inaczej spoglądać na siebie samych, krytycznie
oceniać własne stanowisko w różnych sprawach, mo
bilizować się do ponownego przemyślenia swoich po
glądów i nadania im nowego kształtu. Każda wspól
nota kościelna jest mieszaniną prawdy i fałszu, dobra
i zła, poprawności i błędu, bo każda składa się z
grzesznych ludzi żyjących w świecie doczesnym, ograniczonym i skończonym, z ludzi, którzy nie mają
ani narzędzi, ani aparatu pojęciowego, którym mogli
by zgłębić i wyrazić nieograniczoną i nieskończoną
rzeczywistość wieczności. Kto twierdzi, że może i umie przeniknąć tajemnicę wieczności, a zwłaszcza kto
innym takie przekonanie chce narzuciić, ten unosi się
adamową pychą, chcąc dorównać Bogu. Jeśli spotka
nie ekumeniczne z inną wspólnotą kościelną nauczy
nas pokory wobec nieskończonych perspektyw Bożej
miłości i mądrości, jeśli przekona nas o tym, że czło
wiek innego wyznania wcale nie musi być wielbłą
dem przed uchem igielnym, jeśli uświadomi nam, że
sprawy niemożliwe dla ludzi nie są niemożliwe dla
Boga, to znaczy, że znajdujemy się na właściwej dro
dze i Bóg da nam łaskę pojednania. Każda wspólnota
wyznaniowa charakteryzuje się własnymi cechami
szczególnymi i wnosi swoją cząstkę do układu cało
ści. Rozmaitość wyznaniowa bywa zwykle uważana
za wyraz sekciarstwa. Jest to pogląd słuszny tylko
wówczas, gdy w Kościołach, bez względu na ich li
czebność, panuje sekciarski duch wyłączności, ijedynozbawczości własnego systemu. Jeśli jednak poszcze
gólne wyznania mają świadomość własnych, ludzkich
ograniczeń, jeśli dzięki temu są otwarte, gotowe
przyjmować od innych i dawać innym rzeczy słusz
ne i prawdziwe, to różnorodność staje się wielkim
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bogactwem, z którego da się czerpać wciąż nowe
możliwości wyrażania prawdy, nowe formy oddawa
nia czci Bogu, nowe sposoby głoszenia Jego chwały.
Sądzę, że na przeciwstawnie sformułowane pytanie
0 to, czy ekumenizm Kościołów wiarę wzbogaca, czy
jej zagraża, nie da się odpowiedzieć jednoznacznie:
tak lub nie, ponieważ dzieje się i jedno, i drugie.
Powiedziałbym więcej, że warunkiem wzbogacenia
wiary, rozszerzenia horyzontów, warunkiem zrobie
nia kroku w kierunku pojednania chrześcijan między
sobą jest zakwestionowanie sformułowań wiarę wy
rażających, postawienie znaku zaipytania przy wielu
praktykach wynikających z wiary. Oczyszczenie wia
ry od ludzkich, często zabobonnych, naleciałości, od
elementów obcych Ewangelii, od śladów pogańskiej
filozofii wymaga pociągnięć radykalnych, cięć nieraz
bolesnych. Prorok Jeremiasz usłyszał z ust Bożych
takie polecenie: „Daję ci dzisiaj władzę... abyś wy
korzeniał i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał
1 sadził” (Jer 1:10).
Trzeba sobie jednak powiedzieć, że nie jesteśmy do
tychczas przygotowani do pociągnięć radykalnych,
prowadzących do przebudowy rzeczy ważnych, sięga
jących daleko w głąb. Zadowalamy się najczęściej
tylko modyfikacją na powierzchni, zdobywamy się
na życzliwe gesty, stwarzając w rezultacie jedynie
grę pozorów niebezpieczną dla wiary. Kościoły ofi
cjalnie wypowiadają się życzliwie o ekumenizmie,
wydają na ten temat oświadczenia i dokumenty, ale
bronią się przed wprowadzeniem w życie takich po
stanowień, które by w sposób istotny odmieniły sto
sunki między chrześcijanami. Powstaje sprzeczność
między słowami a czynami, co jest niejednokrotnie
przyczyną utracenia wiary przez ludzi, którzy chcie
liby widzieć w Kościele ostoję prawdy. Na razie eku
menizm czyni największe postępy jedynie wśród grup
nieformalnych, składających się z ludzi mających od
wagę podejmowania kroków ryzykownych, narażania
się swoim władzom kościelnym. W takich grupach
dochodzi do daleko idącego formowania się wspólno
ty, do rzeczywistej, a nie tylko pozornej, zmiany wew
nętrznego nastawienia wobec chrześcijan innych wyz
nań. Tacy ludzie umieją nie tylko wzajemnie się sza
nować, czerpać z doświadczeń drugiej strony, wspól
nie modlić się, ale i wspólnie przystępować do Stołu
Pańskiego, a czasami nawet wspólnie celebrować Eu
charystię! Członkowie nieformalnej grupy ekumenicz
nej czują się i równi sobie, i rzeczywiście zjednoczeni,
choć ta ich jedność nie przybiera żadnej formalnej
struktury, nadal pozostają oni członkami swych struk
tur wyznaniowych.
Ekumenizm Kościołów trzeba traktować jeszcze jako
nadzieję na przyszłość. Przynależność do Rady Eku
menicznej, krajowej czy światowej, jeszcze o niczym
nie świadczy, choć potocznie i niesłusznie takie Ko
ścioły określa się mianem „ekumenicznych”. Podob
nie istotnej zmiany nie wprowadza ogłoszenie oświad
czenia czy dokiu/mentu w rodzaju „Dekretu o Ekume
nizmie”, którego dwudziestolecie ogłoszenia dzisiaj tą
sesją pragniemy uczcić. O rzeczywistych zmianach
stanowią nie słowa, choćby drukowane, lecz konkret
ne czyny.
Jak długo małżeństwo między dwojgiem chrześcijan
różnych wyznań będzie uważane za konkubinat, jak
długo będzie się wywierać nacisk na uczestnika ta
kiego związku przez wymaganie podpisywania zobo
wiązań, tak długo ekumenizm Kościoła nie będzie

wiarygodny. Jak długo Chrzest nie będzie uznawany
za równoważny (nie tylko na papierze, ale w świado
mości wierzących), jak długo Stół Pański nie będzie
otwarty, a urząd kościelny wzajemnie szanowany i
uznawany, tak długo ekumenizm Kościoła nie będzie
wiarygodny. Jak długo poczucie wyższości, jedynozbawczości oraz świadomość posiadania całej i nie
naruszonej prawdy nie zostaną przezwyciężone, a
przynajmniej zakwestionowane, tak długo ekumenizm
Kościoła nie będzie wiarygodny. Jak długo przedsta
wiciele Kościoła będą deklarować swe poparcie dla
ruchu i nawet przewodzić ekumenicznym organiza
cjom, a na co dzień odmawiać dyskusji nad rozwią
zaniem problemów, tak długo ich ekumenizm nie bę
dzie wiarygodny. Jak długo będzie się uczestniczyć
w międzywyznaniowych konferencjach, zjazdach i
sympozjach, a nie będzie się wiernych na szczeblu
parafii uczyć miłości do braci chrześcijan innych
wyznań, tak długo ekumenizm Kościoła nie będzie
wiarygodny. Jak długo będzie sdę uprawiać dywersję
wśród wiernych innego wyznania (prozelityzm), tak
długo ekumenizm Kościoła nie będzie wiarygodny.
Ruch ekumeniczny jest niewątpliwie darem od Boga,
owocem tchnienia Ducha Świętego. Niestety, nawet
najpiękniejsze dary Boże, dotknięte ręką człowieka,

noszą na sobie ślady skażenia. Bądźmy szczerzy i
przyznajmy się do winy. Nawet najczystszy dar Bo
ży, jakim jest miłość, potrafimy spłaszczyć, zbrukać i
sprowadzić do poziomu kloaki. Nawet Ewangelia,
dobra, radosna wieść o pełnej chwały wolności dzieci
Bożych, staje się nieraz w naszych rękach narzędziem
zniewolenia. Czyż szlachetny w swym założeniu ruch
zmierzający do pojednania ludu Bożego, do jedności
Kościoła chrześcijańskiego w wierze, nadziei i miło
ści, nie przemienia się niekiedy w ekumeniczny im
perializm?
Mimo to nie wyrzekniemy się miłości, nie przestanie
my głosić Ewangelii ani nie porzucimy myśli o bra
terstwie wszystkich wyznawców Jezusa Chrystusa.
Tak właśnie postąpimy, bo ufamy Bogu, z którego
ta sprawa pochodzi, że On sam doprowadzi ją do po
myślnego końca. Nie martwiąc się o nic, z wszystki
mi sprawami, a więc i z tą sprawą, zwracać się będzimy w modlitwie Boga, kierować do Niego prośby o
zachowanie świeżości ruchu ekumenicznego’, o ustrze
żenie go przed zbiurokratyzowaniem i wypaczeniem.
R eferat w y g ło szo n y na sym pozjum zorgan izow an ym przez
In stytu t E k u m en iczn y KUL, p ośw ięcon ym 20 roczn icy u ch w a 
len ia przez Sobór W atykań sk i II dek retu o ek u m en izm ie.

TRYPTYK O POKORZE • SZKICE LAICKIE
JERZY SLAWIK
Szkice laickie, to znaczy szkicowane przez laika, przeciętnego przedstawiciela polskiej
inteligencji technicznej, któremu brak z pewnością głębokiej wiedzy teologicznej, ale
jest -obdarowany przeświadczeniem, że nic nad Boga nie może być ważniejsze. W co
dziennym życiu najbardziej przeszkadza mu brak: Prawdy, Pokory i Miłości... Szuka
więc ich okruchów nawet w zgiełku codzienności, zbiera o nich myśli hojnie poroz
rzucane na naszych drogach i — wybaczcie, że tak nieudolnie — próbuje dzielić
się nimi z ludźmi podobnie szukającymi i potrzebującymi Światła w mrokach za
kłamania, w codzienności nabrzmiałej tyloma pytamiami.
Niech jego usprawiedliwieniem będzie przekonanie, że odkurzanie i stale przypomi
nanie prawd pierwszych jest potrzebne. Niech jego usprawiedliwieniem będzie na
dzieja, że nawet to jest dziełem Ducha budującego naszą jedność w Chrystusie...
Autor

Pokora a Reformacja
Motto:
1. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie
się ode mnie, że jestem cichy i pokornego
serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz
waszych (Mat. 11:29).
2. Pokorni mają oczy Boga (o. Andrzej
Madej: Dobrze, że jesteś).
DZISIEJSZE EKUMENICZNE SPOJRZENIE
NA REFORMACJĘ
Nie tak dawne obchody 500-letniej rocznicy urodzin
Marcina Lutra obfitowały w wiele imprez poświęco
nych jego osobie i Reformacji. Znakiem naszych cza
sów, w których tolerancja, pluralizm i jedność stają
się potrzebą codzienną, jest też fakt bardzo życzliwej
i budującej oceny postaci i dzieła tego reformatora

ze strony różnych Kościołów, zwłaszcza zaś (co w
naszym kraju tak istotne) ze strony Kościoła RzymskokatoŁiekiegó. Wierzymy, że zarówno wspomniane
potrzeby, jak i to, że opada wreszczie wzajemna nie
chęć i zacietrzewienie między chrześcijanami różnych,
a przecież wyznających jednego Boga i jednego Zbawiiela, wyznań — są wynikiem działania Ducha
Świętego. Trój jedyny, który obraca wszystko ku do
bremu, sprawił, iż Reformacja, nieraz widziana
głównie jako przykre i gorszące rozdarcie, umożliwiła
Kościołom powstałym w jej wyniku odnajdywanie
zagubionych dróg do Bożego miłosierdzia i zbawia
jącej łaski, a Kościołowi Rzymskokatolickiemu sto
pniowe wkraczanie na drogę odradzających go reform.
Pozwoliła i jemu wyjść ze ślepych zaułków, w jakie
wprowadziły go ludzkie słabości i zaślepienie, budu
jące już nie na łasce Bożej, ale raczej na złowrogich
siłach tego świata: na mterialnej potędze i despo
tycznej władzy. W rezultacie reformacja, rozumiana
jako powrót do podstawowych prawd Ewangelii i do
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Chrystusa, staje się dążeniem coraz większej liczby
Kościołów i m i e j s c e m i c h
spotkania!
My, spadkobiercy Reformacji XVI-wiecznej, z wielką
sympatią obserwujemy, jak Kościół katolicki coraz
pełniej przyswaja sobie odrzucone lub zapomniane
zasady i prawdy głoszone przez reformatorów. Cieszy
szczególnie powrót do Pisma świętego i samokon
troli w jego świetle, do akcentowania podstawowych
prawd Ewangelii, do określania Kościoła jako ludu
Bożego, przywracania zasady powszechnego kapłań
stwa, rozumienia urzędów (kościelnych jako posługi,
powrót do języków narodowych, do prostoty wnętrz
kościelnych itd. W sumie — powrót także do pokory...
Przecież bez niej nie byłoby ani możliwe, ani owocne
uznanie przez autorytety tego Kościoła, że:
1) Reformacja była konieczną kuracją wstrząsową,
2) wina za rozdarcie i za nienawiść między chrze
ścijanami obciąża i zawstydza nas wszystkich,
3) istnieje jeden Kościół Chrystusowy, wyższy ponad
nasze organizacje i denominacje, do którego należą
wprawdzie nie wszyscy chrześcijanie, ale za to z
wszystkich wyznań,
4) zasada o usprawiedliwieniu darowanym nam w
Chrystusie, bez naszych zasług, była i jest zasadą
w pełni katolicką,
5) wyklęty Marcin Luter był i jest „świadkiem Je
zusa Chrystusa i naszym wspólnym nauczycielem’4,
jak napisano we wspólnym „Słowie Komisji Katolicko-Luterańskiej4’ z okazji 500-lecia urodzin Mar
cina Lutra1.

Z tego samego źródła należy jeszcze zacytować ustęp
6, tak znamienny dla ducha pokory i ekumenii:
6) „Wołanie Lutra o reformę Kościoła, które było
nawoływaniem do pokuty, w dalszym ciągu do -nas
płynie. Skłania nas do tego, byśmy na nowo słu
chali Ewangelii, byśmy uznawali własną niewier
ność w stosunku do Ewangelii i byśmy świadczyli
o tym w sposób wiarygodny. Jest to dziś niemożli
we bez zwracania uwagi na inne Kościoły oraz ich
świadectwo, bez prób pojednania z nimi i bez po
rzucenia przestarzałych, nieprzyjaznych sposobów
ich przedstawiania“.
Dobrze się stało, że w tym samym duchu pokory
i ekumenii sformułowano we wspólnym „Słowie Ko
misji...“ krytyczne uwagi odnośnie do Kościołów luterańskich: między innymi o przypadkach błędnej
interpretacji Biblii, życia sakramentalnego czy spo
łecznej sytuacji człowieka [np. błędne rozumienie na
uki Lutra o dwóch królestwach (państwach) zalega
lizowało zrzeczenie się przez Kościół odpowiedzialności
w dziedzinie społecznej i politycznej].
Także wiele wypowiedzi Jana Pawła II sformułowa
nych jest w duchu pokory. Np. w liście pisanym z
okazji 500-lecia urodzin Lutra do kardynała Jana
Willebrandsa, przewodniczącego Watykańskiego Sekre
tariatu ds. Jedności Chrześcijan, znajdujemy słowa
zalecające kontynuowanie dialogu „w duchu wierności
względem
wiary darmo otrzymanej, kitóra zakłada
skruchę i gotowość uczenia się przez słuchanie. W po
kornej kontemplacji tajemnicy Bożej Opatrzności i po
bożnym nasłuchiwaniu tego, czego nas dzisiaj uczy
Duch Boży poprzez wspominanie wydarzeń epoki
Reformacji, Kościół stara się poszerzyć granice swojej
miłości, aby wyjść naprzeciw jedności tych wszyst
kich, którzy jako ochrzczeni, noszą imię Jezusa
Chrystusa“23.
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To nie są wyłącznie słowa, choć już one same mają
wielką wagę. Raduje przede wszystkim fakt, że za
słowami kryją się czyny, jakkolwiek trzeba by ich
znacznie więcej, zwłaszcza w naszym kraju. Ale one
zależą również od nas i od wyboru naszej (także
indywidualnej) postawy: albo będziemy trwali w
stanie nieufnego wyczekiwania, albo przejdziemy do
konkretnych działań. Do tego problemu wrócimy w
szkicu trzecim — „Ekumenia a pokora” — teraz na
tomiast chcemy tylko zasygnalizować, iż fundamentem
słów i czynów musi być pokora.
POKORA MYŚLI REFORMACYJNEJ
Proszę, by Czytelnicąy zechcieli wybaczyć, że w szki
cu niniejszym mowa jest jak gdyby tylko o „luterskim” nurcie Reformacji. Na powstanie takiego
wrażenia złożyć się mogło kilka przyczyn. Po pierw
sze, autor sam jest członkiem Kościoła Ewangelickoaugsburskiego i sprawy luteranizmu są mu najle
piej znane; po drugie, miniony jubileusz Lutra spo
pularyzował jego myśl reformatorską i wywołał zna
mienne reakcje i wypowiedzi strony katolickiej, któ
re tu należało odnotować; po trzecie wreszcie, ramy
tego artykułu nie pozwalają na szczegółową analizę
wszystkich nurtów Reformacji. Zresztą, zdaniem auto
ra, nie jest to wcale konieczne do tego, by móc pisać
0 pokorze. Do tego celu wystarczy bowiem stwier
dzenie, że Reformacja jako całość jest przede wszyst
kim prostowaniem naszych dróg do Boga, oczyszcza
niem ich z ludzkich wypaczeń, małostkowości i py
chy, czyli z tego wszystkiego, co stanowi zaprzecze
nie pokory. Reformacja to usuwanie wszystkich ele
mentów, które mogłyby przysłonić człowiekowi Sło
wo Boże.
95 tez Lutra, wraz ze słynną tezą pierwszą, sprowa
dza się do zakwestionowania możliwości rozliczania
naszych ludzkich długów i win z Bogiem. Zaślepionej
materializmem i pychą koncepcji kupowania odpus
tów przeciwstawiono tu wezwanie Chrystusa — „po
kutujcie” — wraz ze stwierdzeniem, że całe nasze
życie powinno być pokutą. Tak więc nic innego, jak
właśnie pokora, jest najgłębszą podstawą całej reformacyjnej myśli o drodze człowieka do Boga i zba
wienia. To ona potwierdza w nas, że tylko łaska,
tylko wiara, tylko Pismo, tylko Jezus...
To Reformacja na nowo odkryła przed nami prawdę,
że oprócz grzechów nie mamy nic, co nie byłoby
darem Ojca Niebiańskiego. Żaden nasz „dobry uczy
nek” nie jest naszą zasługą, lecz Jego czynem w nas
1 poprzez nas; żaden talent, żadne poznanie, ba! ża
den akt uwielbienia czy skruchy nie pochodzi od nas.
To On je nam daje i On się w nas modli. „Albowiem
Bóg według upodobania sprawia w was i chęć, i
wykonanie” (Flp. 2:13). Kto to przyjmuje, jest na
drodze do Prawdy i ma szansę stać się pokornym.
Pokora bowiem to przede wszystkim droga do P ra
wdy i życie Prawdą.
W takim kontekście nie dziwi ostatnie wyznanie
Lutra, ważne jako jego testament duchowy i teolo
giczny: „Jesteśmy tylko żebrakami”. Mimo woli na
suwa się tu porównanie z innym, może największym
1 „M arcin Luter — Ś w iad ek Jezusa C hrystusa“ , Słow o K o
m isji k atolick o-lu terań sk iej z okazji 500-lecia urodzin Mar
cina Lutra, „T ygod n ik P o w szec h n y “ 1983, nr 34.
3 „Praw da o Lutrze i jed ność ch rześcijańsk a“, „Tygodnik
P o w szec h n y “ 1983, nr 48.

mężem Bożym, podobnie gwałtownym w swej mło
dości jak Luter; ale gdy życie jego dobiegało końca,
Pismo takie dało o nim świadectwo: „Mojżesz był
człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze
wszystkich ludzi, którzy są na ziemi” (IV Mojż. 12:3).
A nieco dalej czytamy (w. 6—8), że Bóg rozmawiał
z nim — nie jak z innymi prorokami, ale „z ust do
ust (...) i jasno, a nie w zagadkach”. Czyżby właśnie
dlatego?
POKORA OSOBISTA
I tak oto dochodzimy do sedna sprawy. Nie da się
osiągnąć pokory, a więc i prawdy, w życiu społe
cznym, kościelnym i we wszelkiego rodzaju konta
ktach między ludźmi, jeżeli zabraknie jej w życiu
osobistym jednostek. Osobista pokora jest warunkiem
i zarazem wzorem dla wszelkich innych jej postaci,
a także podstawą wszystkich pozostałych cnót. (Nie
tylko zresztą chrześcijańskich.) Nazywają ją cnotą
cnót, ponieważ bez niej wszystko w życiu jest fałszy
we. Bez niej nawet nasza miłość do Boga byłaby
tylko parodią miłości.
Jak już wspomniano, pokora jest przede wszystkim
życiem Prawdą. W konsekwencji oznacza to dla wie
rzącego dążenie do podporządkowania wszystkiego
woli Bożej, nieustanne pragnienie widzenia swojej
sytuacji względem Boga i Jego dzieł tak, jak ona
naprawdę wygląda, czyli zachowywanie właściwej
postawy stworzenia względem swego Stwórcy. Taka
definicja pokory brzmi dosyć prosto, bardziej skom
plikowana jest natomiast jej realizacja. Jak nieogar
nione są dla naszego umysłu dzieła Boże, Jego Wiel
kość i Świętość, tak i cel drogi, której pokora wy
znacza zawsze tylko kierunek, przekracza zdolność
naszego pojmowania i nasze możliwości.
Tragicznie mało jest we współczesnym świecie miej
sca dla pokory. Już samo określenie „człowiek po
korny” ma w potocznym użyciu raczej pejoratywny
sens i znaczy prawie tyle, co człowiek nieśmiały, nie
dorajda, zgoła głupiec. Nie dajmy się jednak zwodzić
szaleńczym prawom świata, który odrzuca Boga. P a
miętajmy, że pokora jest podstawą naszego życia du
chowego i warunkiem skutecznej służby Panu, że
otrzymliśmy nakaz uczenia się jej od Jezusa (patrz„Motto”). Przypatrujmy się bliżej tej cnocie, także
między nami zapoznanej, spróbujmy zachwycić się jej
wzgardzonym pięknem, zechciejmy też o nią... prosić,
jak czynił to Tomasz a’Kempis, XV-wieczny mnich
holenderski. To na podstawie jego książeczki „Naśla
dowanie Chrystusa”, perły literatury chrześcijańskiej,
zestawiono poniższą modlitwę-litanię:
LITANIA POKORY
O Jezu, cichy i pokornego serca, racz mnie wysłu
chać!
Wyzwól mnie, Jezu:
— z pragnienia, aby być cenionym i łubianym,
— z pragnienia, aby być chwalonym i odbierać za
szczyty,
j
— z pragnienia, aby mnie wybrano przed innymi,
— z pragnienia, aby zasięgano mojej rady i nad inne
przekładano.
Wyzwól mnie, Jezu:
— ze strachu przed poniżeniem i wzgardą,
— ze strachu przed skarceniem lub wyśmianiem,

— ze strachu przed skrzywdzeniem i niewdzięczno
ścią,
— ze strachu przed podejrzeniem lub fałszywym
oskarżeniem.
Racz mi darować, Jezu, łaskę pragnienia:
— aby inni byli więcej kochani niż ja,
— aby inni mogli być wyżej ocenieni ode mnie,
— aby w oczach świata inni wygrywali, a ja bym
przegrywał,
— aby inni byli wybierani, a ja bym był pomijany,
— aby inni byli chwaleni, a ja bym był nie zauwa
żony,
— aby inni byli we wszystkim uznani za lepszych
ode mnie,
— aby inni mogli się stać świętszymi ode mnie...
A mnie niech tylko wolno będzie kochać Ciebie
i ludzi,
i służyć Tobie w nich...
Pozostawiając Czytelnikowi zadumę i refleksję nad
tą modlitwą, spróbujmy jeszcze odpowiedzieć na py
tania o realność takiej pokory.
REALNOŚĆ POKORY
Na pytanie: czy taka pokora to nie przesada? — od
powiedzieć można krótko i prosto: nie! Jest ona
sprawdzona życiem ludzi świętych, dającym jedno
cześnie dowód na to, że bez pokory wszystko w nas
jest fałszywe. Najważniejsze jednak, że jest ona
żądaniem Jezusa (patrz „Motto”), które trzeba łączyć
z innym, najradykalniejszym chyba, Jego żądaniem:
„Bądźcie tedy doskonali, jak i Ojciec wasz niebiań
ski doskonały jest” (Mat. 5:48). Szerszej odpowiedzi
mogą natomiast wymagać pytania, czy taka pokora
jest w ogóle osiągalna, przydatna i korzystna? Czy
ludzie mający autentyczne powołanie do prowadze
nia innych ku Bogu nie potrzebują — tak po ludzku
— choć odrobiny satysfakcji, zachęty i uznania dla
swoich wysiłków, poświęcenia lub talentów? Otóż to!
D la s w o i c h ! Tu tkwi źródło nieporozumienia.
Pamiętajmy, co mamy naprawdę swojego: tylko
upadki! Pamiętajmy, że ten, kto szuka swego, może
i duszę stracić (Mat. 10:11).
Wydaje się, że z samym pamiętaniem o tych pra
wdach można się jakoś uporać. Można, potykając się
nieustannie o kamienie własnego egoizmu i pychy,
mimo to iść naprzód podpierając się laskami wytrwa
łej pamięci. Niestety, osiągnięcie pokory nie jest tyl
ko sprawą pamięci! Na tej drodze piętrzy się wiele
niebezpieczeństw i zasadzek, na przykład: fałszywa
pokora! Człowiek nie jest pokorny, gdy się sam upo
karza, i to nie tylko wtedy, gdy czyni to na pokaz,
ale również, gdy pragnie być pokorny dla samej po
kory — bo taka piękna. Za niby-pokorą może się
ukrywać sporo ludzkich słabości, np. wygodnictwo,
unikanie obowiązków albo zwykły brak męstwa, bra
ny często za nieśmiałość. Pokorą nie jest też takie
czy inne manifestowanie swojej małej wartości, bo
przecież każdy człowiek jest przebogaty darami Boga:
„Drogoście kupieni” (I Kor. 7:23). Jak tu więc nie
pobłądzić?
Widzimy więc wyraźnie, że zamiast osiągać postęp w
drodze do pokory, dreptalibyśmy w miejscu, jeśli
zgoła się nie cofali, gdyby nie miłość Boża i... cierpie
nie. I tu dotykamy istoty sprawy: prawdziwa pokora
wyraża się w radosnym przyjmowaniu wszystkiego,
co Bóg zsyła; w zrozumieniu, że wszystko, co nas
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spotyka, jest niezasłużonym darem Jego miłości; że
za każdym doświadczeniem stoi Bóg ze swoim bło
gosławieństwem; że to On sprawia, iż wszystko służy
ku dobremu tym, co Go miłują (por. Rzym. 8:28).
Szczególna zaś rola przypada cierpieniu.
Przejmująco wielka jest tajemnica cierpienia. O jego
sensie chrześcijańskim mówi wiele ostatni List Apos
tolski Jana Pawła II „Salvifici doloris”3. My ze swej
strony dodajmy, że dla pokory — jak dla samego
życia — właśnie cierpienie jest najskuteczniejszą for
mą ostrzeżenia przed — niekiedy dosłownie — śmier
telnym niebezpieczeństwem fałszu. W tym przypadku
chodzi oczywiście o cierpienia wynikające ze zranie
nia tego, co nazywamy naszym „ja”. Jest to najczul
szy wskaźnik i nie istnieje bardziej odeń skuteczny
i niezawodny sposób ostrzeżenia duszy ludzkiej przed
fałszywą pokorą. To dzięki cierpieniu pozostaje ona
w stanie ciągłego czuwania i może odwracać się od
zabójczego dla niej egoizmu i pychy.
Posłuchajmy, co na ten temat mówi jeden z misty
ków:
Być pokornym, to znaczy poczytywać siebie za ostat
niego z ludzi, najmniej godnego i najmniej zasługu
jącego. To znaczy uważać za słuszne potwarze, lże
nia, n a p a ści---- w potocznym mniemaniu — najniesłuszniejsze; to znaczy przyjmować je z radością,
nie unikać ich, iść na ich spotkanie.
Przekracza to zwykłe pojmowanie. Takie poniżenie
jest trudne trudem nadludzkim. Nie można samemu
zstępować po tak stromej pochyłości. Potrzeba do
tego ramienia Anioła i pościgu demona.
Ale nie miejcie obawy. Gdy zakosztuje się słodko-gorzkiego napoju upokorzenia, w zasadach naszej
istoty dokonuje się taka zmiana, że będziemy kochali
naszego prześladowcę, dziękowali i prosili, by błogo
sławieństwa Niebios spadły na jego głowę. Wiemy
bowiem na pewno, że jest on naszym dobroczyńcą.
Wtedy to modlitwa nasza wstępuje rzutem pewnym
aż do Tronu Bożego4.
(Sedir: „Siły mistyczne”)

Odnawianie Jedności
Dokończenie ze s. 9
Trochę zresztą już wiemy. Katolicy
rozumieją już na przykład, jak wa
żną sprawą jest różnorodność (wy
kazywano nowatorstwo dekretu rów
nież w tym punkcie). Otóż rzecz w
tym, jak pogodzić różnorodność z
jednością, wielość form wiary i ży
cia chrześcijańskiego z istnieniem
jakiegoś ośrodka, który byłby zna
kiem i czynnikiem jedności. Tak,
jako niepoprawny „papista” myślę
o papiestwie. Tu uwaga nawiasowa.
Michał Klinger stwierdził na sym
pozjum lubelskim, że żaden inny
Kościół nie dokonał tak radykalne
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Krótko mówiąc: na początek musimy dogłębnie zro
zumieć i odczuć, jak zabójczo groźnym jest zarówno
to wszystko, co nam schlebia, co wynika z naszej
ambicji, jak i wszelkie użalanie się nad sobą. Musimy
też przekonać się doświadczalnie, jakim darem są tu
razy odbierane od życia i od naszych bliźnich. Bo
każdy ból poniżenia to tylko reakcja naszego egoizmu;
sygnał, że myślimy o swej roli i wielkości, a nie o
Chrystusie.
Wynika stąd wniosek, że dla chrześcijanina każdy
napotkany człowiek jest darem. Niezależnie od tego
czy nas broni, czy atakuje — pomaga nam. Każdy
jest więc naszym przyjacielem — a przecież i świą
tynią samego Boga! Wyciągnięcie pełnych kon
sekwencji z tego owocu pokory, prawdy i miłości po
winno leżeć u podstaw dalszej, powszechnej reforma
cji, jakże pilnie potrzebnej wszystkim Kościołom i
całemu światu! Odwrotnością pokory jest pycha, a
dziećmi pychy są nienawiść i kłamstwo. Świat dusi
się pod ich rządami...

Pokora — jak miłość — niejedno ma imię. Jest prze
bogata w swoich przejawach. W następnej części
„Tryptyku o pokorze” zasygnalizujemy kolejne z jej
imion, również za mało dostrzegane i doceniane. Cho
dzi o pokorę w nauce. Istotnym jej wyrazem są za
równo przyjętę przez naukę metodyczne zasady po
znawania naszego świata, jak i uzyskiwane wyniki.
Coraz dobitniej świadczą one o prawdziwości tego zda
nia z „Myśli” Pascala: „Ostatni wysiłek rozumu to
uznać, że istnieje nieskończona mnogość rzeczy, które
go przewyższają; wątły jest, jeżeli nie dosięga tej
świadomości”.
1 O m ów ienie tego tek stu i jego obszerne fragm enty zaw iera
art. H. B o r tn o w sk iej: „C hrześcijański sen s cierp ien ia“, „Jed n ota“ 1984, nr 7—8. P ełn y tek st: „T ygodnik P o w szec h n y “
1984, nr 9.
W ten tek st w arto się w ielo k ro tn ie w czy ty w a ć, aby prze
czuć dalsze p ersp ek tyw y pokory.

go zwrotu, jak Kościół Rzymski. Otóż gdy to usłyszałem, przyszło mi
do głowy, że być może ów zwrot
był możliwy w dużej mierze dzięki
istnieniu papiestwa, które — idąc
ślepo za głosem Ducha — opowie
działo się po stronie Nowego z ca
łą mocą swego ogólnokościelnego
autorytetu: myślę o Janie XXIII.
A więc centralna władza może słu
żyć nie tylko harmonizacji różnych
dążeń, utrzymywaniu równowagi,
ale także ruchowi naprzód — który
przecież konieczny jest do życia
również Kościołowi.
Wiele jest jeszcze przed nami. Wie
le niewiadomych. Choć również spo
ro wiadomych... Ojciec Napiórkow
ski ocenił od strony ekumenicznej

polskie podręczniki używane w Ko
ściele katolickim i w innych Koś
ciołach. Wciąż tu jesteśmy raczej
przed Soborem. No cóż, zasłużony
jubilat ma dopiero 20 lat...
PS. Miało być to jednak sprawozda
nie, a nie felieton, więc podam cho
ciaż nazwiska referentów w kolej
ności ich wystąpień. Oto oni: ks.
Jean-Francois Arrighi, bp Alfons
Nossol, ks. Stanisław Nagy, bp Jere
miasz Anchimiuk, prof. Harding
Meyer, ks. Zdzisław Pawlik, bp Wła
dysław Miziołek, o. Stanisław Cele
styn Napiórkowski, ks. Bogdan
Tranda, o. Emmanuel Lanne. Sze
ściu katolików, trzech ewangelików,
jeden prawosławny.

ZAPISKI ZNAD BETEZDY
ADAM PASZKOWSKI

S a m o t n o ś ć inaczej
Poniższy tekst stanowi próbę dopełnienia artykułu pt. „Samotność” z po
przedniego numeru. Autor świadomie — podobnie jak i w artykułach wcze
śniej na tych łamach drukowanych — zawarł w nim myśli, które powinny
posłużyć za pretekst do ewentualnej polemiki. Pragnąc, aby „Zapiski znad
Betezdy” były cyklem wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom Czytelników,
autor chętnie zapozna się z ich opiniami i propozycjami nowych tematów'.
Bardzo prosi o listy.
. .
Autor

Oczekiwać na drugiego człowie odbiera spokój, nieraz niszczy
ka; odczuwać beznadziejność u- radość, nadzieję, powoduje kry
latującego czasu, jego ciężar i zys — jak to się czasem okre
powolność; czekać wiedzą-c, że śla — .naszej tożsamości. Izola
nikt nie przyjdzie; nie móc od cja psychiczna lub uczuciowa,
naleźć swojego miejsca wśród jako nieodłączny element osa
innych — różne są oblicza zja motnienia, może powodować i
wisk i odcziuć określanych często powoduje, różnego typu
wspólnym mianem: samotność. zachwiania równowagi wewnę
Zjawisko i odczucie to dwie ró trznej, a utrzymując się przez
żne sprawy. Pierwtsze istnieje dłuższy czas prowadzi nawet do
obiektywnie, drugie zaś jest nieodwracalnych dewiacji w postanem subiektywnym.
e zuc iu tożsamości.
Kiedy myślimy lub mówimy o Nie miejsce tu na zagłębianie
opuszczeniu człowieka przez c- się w rozważania na ten temat,
toczenie, nasza wyobraźnia ry  zatrzymamy się na moment tyl
suje wizję sytuacji rzeczywistej, ko nad jednym jego punktem.
istniejącej obiektywnie i nieza Człowiek skazany na samotność
leżnej cd tego, co czuje osoba (lub wybierający ją z własnej
znajdująca się w jej centrum. woli) i pozostający w izolacji
Kltcś, kto jest faktycznie opu psychicznej traci stopniowo po
szczony, nie musi zdawać sobie czucie własnej wartości. Wyni
z tego sprawy. Opuszczenie jest ka to z braku możliwości oce
bowiem stanem rzeczywistym, niania innych i siebie samego w
a nie stanem świadomości. Ale stosunku do innych ludzi. Nie
stan taki jest niejako przejścio możność porównania siebie,
wy i — w moim odczuciu — swoich postaw i zachowań z po
stanowi jakby przedsionek do stawami i zachowaniami bliź
prawdziwej samotności. Oto nich sprawia, że nie sposób okitcś cd nas odchodzi, ktoś nas kreślić, tym bardziej zaś trze
pozostawia swojemu losowi, źwo osądzić, czy mieści się je
prze chodź inny załamań ie, jak iś szcze samemu w ogólnie przy
rodzaj szoku, czujemy wokół jętych normach, czy przestało
siebie pustkę, której nic nam źwo osądzić, czy mieści się jenie może wypełnić. I dopiero kiej mierze — być „normal
teraz następuje moment, w któ nym”. Jak bardzo zjawisko to
rym rcdzi się osamotnienie. Ro jesit groźne i jak groźne może
dzi się w nas, w naszym wnę wywierać wpływy na rzeczy
trzu, staje się stanem naszej, i wistość, nikogo chyba przeko
tylko naszej, świadomości. Tyl nywać nie trzeba. Starczy do
ko my .możemy w pełni tę sa dać, że różnego typu psychozy
motność pojąć, tylko my ją w często .wywodzą się z powodo
cgóle możemy dostrzec. Dla in wanej es am otni eni em u tr alty
nych jest niedostępna, jakby c- możności porównania siebie z
bca, zdarza się, że wcale jej nie innymi, i, co za tym idzie, sawidzą, a nieraz wręcz zaprze mookreślenia swojej tożsamości.
poczuciem
osamotnienia
czają jej istnieniu. Tymczasem Z
poczucie osamotnienia pożera, związana bywa czasem utrata

wiary. Jakże trudno cokolwiek
oceniać i .kontrolować i jak sta
je się to prawie niemożliwe,
gdy straci się tak wspaniały i
n ieza stąpić ny drogo wska-z, j a kim jest Ewangelia. To, moim
zdaniem, najbardziej tragiczny
i gorzki owoc samotności.
Samotność czeka każdego z nas.
W codziennym zgiełku życia,
wśiród setek spotykanych ludzi,
pośród wydarzeń rozpraszają
cych nasze myśli zapominamy
o tym, jak i o wielu innych rze
czach, wydaje się, podstawo
wych. Zapominamy albo świa
domie eliminujemy je z naszych
myśli. Śmierć, wojna, samot
ność i wiele jeszcze innych pro
blemów egzystuje jakby na gra
nicy naszej świadomości. Od
wojny /można się czasem uchro
nić. Ale samotność, tak jak
śmierć, jest koniecznością nas
wszystkich. Pozory mówią, że
od osamotnienia można uciec.
Że i starość — która meiim
zdaniem wiąże się z tym zja
wiskiem nierozerwalnie — nie
musi go oznaczać. To mówią
pozory. A prawda jesit taka, że
każdy z nas, wcześniej czy pó
źniej, zostaje sam. Przychodzi
starość — opuszczają nas naj
bliżsi, ociężałość fizyczna od
dala od nas dawnych przyja
ciół, środowisko, dzieci i wnuki
przestają nas akceptować, a kli
mat pracy społecznej, sztucznie
tworzonego otoczenia musi po
zostać formą zastępczą. Jakże
nieliczne są wypadki przełama
nia w .takich sytuacjach barie
ry osamotnienia. Dlatego cią
głe uciekanie przed myślą o sa
motności jest pułapką i kończy
się klęską — nagłą i nieodwo
łalną. Samotność nas bowiem
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zaskoczy, jak zbliżająca się
śmierć zaskalkuje tych, którzy
uciekali od myśli o niej. Czy
można się przed tą pułapką uchronić? Owszem. Jest na to je
den i tylko jeden sposób. Sa
motność trzeba ujarzmić, oswoić się z nią, zaprzyjaźnić.
Aby się to jednak udało, trze
ba najpierw otworzyć drzwi do
samego siebie. I to nie tylko
s-obiie, ale i drugiemu człowie
kowi. To pozwoli nam dojść do
tego człowieka i odkryć go w
jego na jgł ębsz ej indywidual
ności i w całej niepowtarzalno
ści. To pozwoli zgłębić nam ta
jemniczy sens obecności drugie
go człowieka. Bo obecność to
nie tylko fizyczne przebywanie
u czyjegoś boku (można obok
kogoś żyć będąc mu całkowicie
obcym), to czucie czyjegoś ist
nienia i naszego istnienia w
czyjejś świadomości, to — na
koniec — miłość do nas kogoś,
kto istnieje, może nawet o wieleseł kilometrów stąd. Zrozu
mienie tego to zwycięstwo nad
samotnością.
Miłość jest podstawą kontaktów
między ludźmi. Gdy jej brak
nie, braknie c zł owieczeń sitwa.
Czymże innym jest miłość, je
śli nie próbą wzajemnego ofia

rowania sobie swojej samotno
ści właśnie? Jakże inaczej mo
żna nazwać uczucie, które spra
wia, że stajemy wobec kogoś
drugiego twarzą w twarz i mó
wimy: daruję ci wszystkie swo
je lęki i niepokoje, wszystkie
upadki i nieszczęścia; daruję ci
całą moją samotność — weź ją
i zrób co zechcesz; wierzę, że
jej brzemienia mi nie zwrócisz.
Mawia się czasem, że samotność
może być twórcza, próbuje się
odnaleźć w niej jak najwięcej
pozytywnych elementów. W is
tocie — największe dzieła my
śli ludzkiej powstają właśnie w
samotności. Ale zastanawiające
jest i to, że dzieła te prawie
ziaiwsze zawierają potężny ła
dunek nieszczęścia, nie spełnio
nych nadziei, tęsknoty.
To pewne, że aby stworzyć coś
wielkiego, trzeba dać z siebie
wiele, trzeba wiele poświęcić.
Ale może się to stać udziałem
tylko nielicznych. Nam, zwy
kłym, szarym ludziom nie jest
to dane.
Lecz przecież i my godzimy się
nieraz na samotność, mało tego
— sami jej czasem szukamy.
Taką świadomie wybraną far
mą samotności mogą być choć
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zł 784, ks. Michał Podgórny — zł 640, dr Sabina
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by rekolekcje, ucieczki w wy
sokie góry, samotne spacery
brzegiem morza. Takie chwile
zatrzymania się w pędzie co
dzienności, wyłączenia z pości
gu za uciekającym czasem po
zwalają nam przy pomocy sa
mego Boga, piękna i uspoka
jającego ładu przyrody popa
trzeć wewnątrz samego siebie.
Moment zamyślenia, zadumy
nad sobą, nad sposobem i celem
życia, nad wartościami kształ
tującymi naszą świadomość i
nad naszym stosunkiem do
dr ug iego człowi ek a pozwala
nam jakby pełniej zrozumieć
wszystko, co nas otacza i wy
pełnia. Pozwala nam lepiej zo
baczyć wspólnotę, w której ży
jemy. To samotność sprawia
wreszcie, że zaczynamy sobie
od nowa zdawać sprawę z nie
rozerwalności naszych więzi z
innymi ludźmi; że chcemy wró
cić tam, gdzie na nas czekają;
że zaczynamy rozumieć, że naj
cenniejszym skarbem, jakim
może się cieszyć człowiek, jest
miłość drugiego człowieka.
Nigdy nie szukajmy ucieczki
przed ludźmi, ho zamiast ocze
kiwanego spokoju i upragnio
nego odpoczynku możemy spo
tkać samotność.

ronim Alama — zł 140, ks. Herbert Simon —
zł 140, Zofia Lipowczan — zł 140, ks. Teodor
Lenkiewicz — zł 1000, N. N. — zł 420, Józef
Czajkowski — zł 140, Władysław Sosna — zł
140, Jan Fiedor — zł 400, Elsę Włóczkowska —
zł 140.
Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękuje
my. Przypominamy, że ofiary na wydawnictwo
„Jednota” przekazywać można na konto: PKO
VIII OM Warszawa, Nr 1586-3854-136 bądź
przesyłać przekazem pieniężnym pod adresem:
Administracja miesięcznika „Jednota”, al.
Świerczewskiego 76a, 00-145 Warszawa.
SPROSTOWANIE
Jak nas poinformowano, w sprawozdaniu z ubiegło
rocznej sesji Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformo
wanego w Polsce („Jednota” 1984, nr 6, s. 6) znalazł
się błąd w wynikach ankiety przeprowadzonej w Koś
ciele na temat ordynacji kobiet. Prawidłowe dane, uzyskane z Komisji Problemowej, przedstawiają się na
stępująco: za ordynacją — 41% głosów, przeciw —
50%, brak zdania — 9%. Za pomyłkę bardzo przepraszamy-
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Dobroczynni przemysłowcy
U schyłku XVIII wieku w Warszawie i innych pol
skich miastach zaczęły osiedlać się liczne rodziny or
miańskie, francuskie, niemieckie i żydowskie. Także
osiadłe już dawniej w Polsce rodiziny żydowskie i or
miańskie właśnie w dobie reform Sejmu Wielkiego
wędrowały do dużych miast, gdzie otwierały się przed
nimi możliwości kariery mieszczańskiej i burżuazyjnej. „Środowisko to — pisze znany historyk gospo
darki polskiej XIX wieku, Ryszard Kołodziejczyk
(„Burżuazja polska w XIX i XX wieku”, Warszawa
1979) — szybko zrastało się w jeden organizm. Czas,
w którym przychodziło mu działać, przyśpieszał te
procesy amalgamacyjne, wpływał niwelująco na od
rębności narodowe i wyznaniowe. W efekcie ojcowie,
którzy jeszcze nie mówili po polsku, wychowywali
synów na żołnierzy armii walczącej w obronie zagro
żonej niepodległości”.
Do jednego z takich rodów należy ród Epsteinów.
Wiadomo, że jego protoplasta, Jakub Epstein, kupiec
wyznania mojżesz owego, stawał w obronie Konsty
tucji 3 Maja i walczył pod sztandarami Napoleona o
wolność Polski, którą wybrał za Ojczyznę. To on dał
początek rodowi „dobroczynnych przemysłowców”,
którzy zasłynęli ze szlachetności, hojności i dobro
czynności. Dziełem jego życia był Szpital Starozakonnych w Warszawie, wzniesiony na Czystem, dziś ul.
Kasprzaka (w budynkach dawnego Szpitala Starozakonnych mieści się obecnie Szpital Miejski nr 1, da
wny szpital Świętego Ducha). Hilary Nussbaum
(„Szkice historyczne z życia Żydów w Warszawie”,
Warszawa 1881) tak pisze o zasługach Epsteina:
„Obok przełożonych Szpitala i kilku znakomitszych
członków gminy zajętych zbieraniem składek lub do
glądaniem robót przy przeistaczaniu nabytego domu
na Szpital, najczynniejszy brał udział Jakub Epstein,
który nie tylko sam złożył hojną ofiarę, ale i innych
zachęcał, a jako człowiek praktyczny i rozumny, radą
i czynem do pomyślnego ukończenia rozpoczętego
dzieła wielce się przyłożył. Dzięki tym usiłowaniom,
dnia 20 września 1827 r. odbyło się uroczyste otwar
cie Szpitala (...). Znakomite usługi, okazane przez Ja
kuba Epsteina dla dobra Szpitala, skłoniły Komisję
Wojewódzką do wyjednania dla niego w Komisji Rzą
dowej Spraw Wewnętrznych i Policji nominacji na
Inspektora Jeneralnego w dozorze Szpitala Wyznania
Mojżeszowego, która temuż w roku 1829 udzielona
została”.
Będąc członkiem Głównej Rady Opiekuńczej szpitala
Jakub Epstein prowadził działalność w dwóch kie
runkach. Z jednej strony starał się o powiększenie
szczupłego wyposażenia szpitala, o podniesienie stanu
higieny, o właściwą gospodarkę i zarządzanie, z dru
giej zaś zabiegał o stałe fundusze na jego utrzyma
nie. Wyjednał u władz (1832 r.) zasiłek roczny w kwo
cie 36 tysięcy złotych polskich, a od zamożniejszych

członków gminy żydowskiej — roczną składkę w wy
sokości 50 tysięcy złotych polskich. Z funduszów pry
watnych wspierał hojnie — bez różnicy wyznania —
wszystkich tych, którzy się do niego zwracali o po
moc. W 1840 r. otrzymał prawo dziedzicznego obywa
telstwa miasta Warszawy. Zmarł w 1876 r.
Rzecz charakterystyczna, że wszyscy czterej jego sy
nowie: Józef, Adam, Herman i Jan odegrali wybiltną
rolę w życiu ekonomicznym Królestwa Polskiego i na
polu dobroczynności. Adam Epstein (ur. 1799 r.) był
właścicielem domu bankierskiego przy ul. Świętojerskiej w Warszawie, działał w Zgromadzeniu Kupców,
a od 1841 r. był członkiem dozoru Szkół Elementar
nych Wyznania Mojżeszowego. Znany z ofiarnej do
broczynności stale był powoływany do komitetów fi
lantropijnych, hojnie wspomagał ubogich Warszawy.
Przez dułgie lata był też przełożonym synagogi przy
ul. Daniło wieżo wiskiej, do której wzniesienia walnie
się przyczynił. Dowodem silnego zrośnięcia się Adama
Epsteina z polszczyzną był fakt, iż od 1857 r. akta sy
nagogi spisywane były wyłącznie po polsku, a język
niemiecki został z nich zupełnie wyrugowany. Dwóch
synów Adama brało udział w zrywie powstańczym
1863 r.: jeden poległ, drugi został zesłany i pozba
wiony praw obywatelskich.
Drugi syn Jakuba, Herman Epstein (ur. 1866 r.), w
latach czterdziestych ubiegłego wieku działał w Rzą
dowej Komisji Skarbu, skupiając zainteresowanie
głównie na sprawach celnych. W późniejszym okresie
przyczynił się do rozwoju przemysłu rolnego i rol
nictwa: założył pierwszą w naszym kraju, prowadzo
ną na wysokim poziomie technicznym cukrownię
„Hermanów” (nazwa od jego imienia). Punktem szczy
towym jego działalności ekonomicznej był udział w
budowie kolei warszawsko-wiedeńskiej i warszawsko-bydgoskiej. Stał na czele Towarzystwa Akcyjnego
finansującego inwestycję i wybudował linię kolejo
wą do Aleksandrowa. Dzięki zaufaniu, jakim cieszył
się w najbogatszych kołach finansowych Europy (m.in.
firmy Rotschild we Frankfurcie n. Menem), znalazły
się kapitały zagraniczne na eksploatację nowo wybu
dowanych linii kolejowych w Królestwie. W rok po
zgonie Hermana (1867 r.) jego synowie otrzymali god
ność dziedzicznego szlachectwa. Żona Hermana, Eleo
nora Glucksberg, pochodząca ze znanej rodziny
warszawskich księgarzy, wspierała liczne inicjatywy
kulturalne i artystyczne, wspomagała niezamożnych
pisarzy i malarzy.
Józef Epstein, właściciel banku przy ul. Senatorskiej,
kontynuował działalność ojca w Szpitalu Starozakonnym, jako główny opiekun zakładu. Z jego inicjaty
wy powstała przy szpitalu instytucja wspierająca nie
zamożnych rekonwalescentów wyznania mojżeszowego.
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Grobowiec rodziny Epsteinów na cmentarzu ewangelicko-refomowanym w Warszawie (foto: В. T.)

Jan Epstein należał do tych nielicznych polskich prze
mysłowców tej doby, którzy w myśl ideałów pozyty
wistycznych, kierując się pobudkami narodowymi i etyczno-chrześcijańskirni wyznawali zasadę, że boga
ctwo zobowiązuje. Przy „Soczewce” założył szkółkę
podstawową dla dzieci robotników. Nauczano w niej
— cbok innych, ,,legalnych” przedmiotów — potajem
nie literatury, języka i historii ojczystej. Niezamożnym
dzieciom zapewniono naukę w najlepszych warunkach,
w przostronnych, jasnych salach. Szkoła wydawała
też gorące obiady. Wielu jej absolwentów Epstein
wspierał później w dalszej nauce, a najzdolniejszyim
finansował studia wyższe. Innym novum społecznym
przez niego wprowadzonym był stały punkt pomocy
lekarskiej dla pracowników i ich rodzin. Epstein za
chęcił robotników ,,SoczewTki” do założenia stowarzy
szenia wzajemnej pomocy, którego przedstawiciele
mieli stały dostęp do pryncypała i informowali go o
postulatach i bolączkach załogi. Stowarzyszenie uru
chomiło przy fabryce sklep kolonialny z artykułami
żywnościowymi i przemysłowymi. Były to jakby za
lążki robotniczych związków zawodowych, tylko że
pozostających pod kuratelą i kontrolą pracodawcy...
Na parę miesięcy przed śmiercią Epstein przekształcił
swój zakład w Towarzystwo Akcyjne (1884).
Spośród czterech synów Jakuba Epsteina tylko jeden,
Jan, przyjął chrzest. Uczynił to w Kościele Ewange
licko-Reformowanym. W tej tradycji chrześcijańskiej
wychowane zostały także jego dzieci. Natomiast Jó
zef, Adam i Herman do śmierci wyznawali judaizm,
a ich dzieci przeszły na katolicyzm.
Wpływ na nawrócenie Jana Epsteina miał zapewne
fakt bliskiego zetknięcia się z chrześcijaństwem pod
czas nauk pobieranych w szkole pi jarskiej, którą ukończył w 1820 r. (Ówczesny konwikt pijarów mie
ścił się na terenie, gdzie wznosi się dziś Cytadela
warszawska. W 1832 r. Rosjanie pragnąc „ukarać”
buntownicze miasto zburzyli budynki konwiktu i wie
le innych domów na Żoliborzu, a na ich miejscu roz
poczęli budowę twierdzy, mającej być postrachem dla
miasta). Wykształcenie fachowe zdobywał Jan Epstein za granicą. Po powrocie do kraju prowadził dom
bankierski przy ul. Granicznej w Warszawie. „W dzie
jach przemysłu naszego — pisze Elżbieta Trenklerówna w artykule biograficznym poświęconym Janowi
Epstekiowi — („Polski Słownik Biograficzny”, t. VI,
Kraków 1948) — odegrał rolę niepospolitą”. W 1,848 r.
został radcą handlowym Banku Polskiego, w 1853 r.
sędzią handlowym, a w sześć lat później powołano
go do Komitetu Zgromadzenia Starszych kupiectwa
Warszawskiego, które miało ułożyć nową ustawę gieł
dową.
Ale największym tytułem do chwały Jana Epsteina
jako przemysłowca i społecznika była papiernia „So
czewka”, założona w 1842 r. w Moździerzu w powiecie
gostynińskim. Nędzną szmaciarnię, wyrabiającą papier
prymitywną metodą, przekształcił on w 1853 r. (na
kładem 120 tysięcy rubli) w nowoczesny zakład prze
mysłowy, zatrudniający kilkuset ludzi i wyrabiający
towar wartości 300 tysięcy rubli rocznie.
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Brał Jan Epstein żywy udział w życiu parafii ewan
gelicko-reformowanej w Warszawie, wspierał ją fi
nansowo i propagował różne kościelne akcje dobro
czynne.
Rodzina Epsteinów zakupiła na swą siedzibę stosun
kowo skromny pałacyk Badenich, zbudowany w 1833 r.
pomiędzy ogrodem a oficyną Pałacu Krasińskich, od
strony ul. Długiej. Historyk Warszawy, Franciszek
Maksymilian Sobieszczański, nazywa tę rezydencję nie
pałacem, a „piękną kamienicą”. Rzecz charakterysty
czna — zauważa Ireneusz Ignatowicz („Obyczaj wiel
kiej burżuazji warszawskiej w XIX wieku”, Warsza
wa 1971) — że domy burżuazji warszawskiej „mniej
okazałe, mniej obliczone na rozgłos, skromniej wy
posażone — jak zamożne mieszkania Natansonów,
Epsteinów i innych rodzin o majątkach ponad mi
lion — wykazały dłuższą żywotność, dłużej egzysto
wały w nie zmienionej postaci i trybie. Były stosow
niejszej miary”. W okresie dwudziestolecia między
wojennego w pałacu Epsteinów mieścił się Sąd Apelecyjny. Podczas powstania warszawskiego budynek
uległ zniszczeniu. Jego ruiny rozebrano w 1957 r.
Jan Epstein zmarł w 1885 r. i został pochowany na
cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie.
Wszystkie dzieci ochrzcił i wychował w Kościele
Ewangelicko-Reformowanym. Syn, Juliusz Eugeniusz
(1839—1907), inżynier z zawodu, prowadził ojcowski
dom handlowy „Jan Epstein” i był dyrektorem „So
czewki”. Córka, Zofia Anna Henrietta, wyszła za mąż
za byłego posła nadzwyczajnego i ministra pełnomoc
nego Republiki Francuskiej, Ludwika Comte’a, a po
jego zgonie poślubiła francuskiego arystokratę Alfre
da Roya de Puyfontaine.

SZALOM

Izrael nowotestamentowy
Francesco Rossi de Gasperis TJ, profesor teologii biblijnej
w Papieskim Instytucie Biblijnym w Jerozolimie.
SIOSTRA tKINGA — Porozmawiajmy o nowotestamentowym Izraelu.
FRANCESCO ROSSI DE GASPERIS — Trzeba za
cząć od kluczowego znaczenia mowy Jezusa w Naza
recie. Według Łukasza stanowi ona część tego, co łą
cznie z chrztem, genealogią i kuszeniem można by na
zwać początkiem jego Ewangelii. Autor chce przedsta
wić Mesjasza, który oficjalnie zwraca się do swego
ludu. W Nazarecie, który jest Jego ojczyzną, w sy
nagodze w dzień sabatu Mesjasz mówi o sobie czy
tając Pismo. Daje poznać swoje posłannictwo mesjań
skie, które otrzymał od Ojca w chwili chrztu i któ
rego bronił przed szatanem na pustyni. Głównym
punktem
tego posłannictwa
jest zwiastowanie
Dnia Pańskiego,
roku
jubileuszowego,
roku
łaski, roku sabatowego wraz z tym wszyst
kim, co się z nim wiąże: wyzwoleniem z nie
woli, darowaniem długów, odpuszczeniem
grze
chów. Układ literacki wskazuje na wyraźną tenden
cję Łukasza, Łukasz umieszcza to wydarzenie na sa
mym początku działalności Jezusa w Galilei, podczas
gdy u Mateusza i Marka znajduje się ono prawie na
końcu. Przytaczane w mowie przykłady Eliasza i Eli
zeusza jasno mówią, o co chodzi. Eliasz posłany jest
do wdowy z Sarepty, do Elizeusza przychodzi Naaman
Syryjczyk, chodzi więc o zbawcze posłannictwo pro
roków Izraela w stosunku do pogan — ludzi nie z
Izraela, ale z narodów. W tym kontekście trzeba czy
tać całą Ewangelię Łukasza. Na tym właśnie polega
plan Boży, aby narodom otworzyć dostęp do dziedzi
ctwa Izraela. „Dziś spełniły się te słowa Pisma” —
mówi Jezus (Łuk. 4:21) — tzn. czas Eliasza i Elizeusza
nadszedł w szczególny sposób. Spójrzcie na mnie, wi
dzicie Mesjasza. Jasne jest, że jeśli Mesjasz zwraca
się do własnego ludu, to po to, aby być przezeń przy
jętym. A wiemy, jak się to wydarzenie kończy: lu
dzie z Nazaretu nie przyjmują Jezusa. On zaś prze
chodzi pośród nich i idzie swoją drogą. Jest to kon
kluzja raczej teologiczna niż topograficzna. Jezus nie
daje się powstrzymać przez to odrzucenie i kontynu
uje swoją drogę „pośród nich”. W ten sposób wypeł
nia się proroctwo Symeona, w którym Mesjasz przed
stawiony był jako miecz przenikający duszę Jego ma
tki, tzn. Jego ludu*. I wychodzą na jaw zamysły, wie
lu serc. Z punktu widzenia teologicznego jest to myśl
wspólna dla całej tradycji nowotestamentowej, a Łu
kasz kontynuuje ją także w sensie literackim w Dzie
jach Apostolskich. Apostołowie najpierw przemawiają
w synagogach — do Izraela. Propozycja zbawienia
przedstawiona jest w tych samych słowach. A potem
ujawniają się ci, którzy wierzą, i ci, którzy nie wie
rzą.
Słuszne są chyba analizy o. Brauna, według którego
w Nowym Testamencie nie ma mowy o rozdzielonych
Kościołach: „z obrzezania” i „z narodów”. Wszystkie
Kościoły Nowego Testamentu są Kościołami judeochrześcijańskimi, jest tylko kilka ich typów. Rodzący

się Kościół ma świadomość, że jest Izraelem wierzą
cym, że jest wypełnieniem Izraela, a nie Izraelem no
wym. Nadeszły czasy mesjańskie i dlatego, okazując
posłuszeństwo słowom proklamacji Jezusa wygłoszonej
w Nazarecie, Izrael otworzył swoje podwoje poganom.
A stało się to za cenę rozłamu wewnątrz judaizmu.
Mesjanizm Jezusa spowodował w Izraelu schizmę,
która zapoczątkowała wszystkie inne, jakie nastąpiły
potem w Kościele. Dlatego do ekumenizmu nie można
podchodzić inaczej, jak tylko odwołując się do Jeru
zalem i przyjmując Izrael za punkt wyjścia.
S.K. — Co się potem stało?
F. G. — Poganie, którzy weszli do Kościoła żydowskie
go, stopniowo o tym zapomnieli i zaczęli mniemać,
że można się w Kościele obejść bez Izraela. Narodziła
się tzw. teologia zastępstwa, uznająca Kościół za no
wy Izrael, a eliminująca pośrednictwo „dawnego”
Izraela w dziele zbawienia. Tymczasem Paweł mówi,
że Chrystus stał się „sługą obrzezanych, dla okaza
nia wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic
danych ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane
sobie miłosierdzie uwielbili Boga” (Rzym. 15:8—9).
A więc pośrednictwo Izraela, pośrednictwo obrzeza
nych, jest czymś zasadniczym i niezbędnym, aby zba
wienie, zgodnie z planem Bożym, mogło dotrzeć do
pogan.
S.K. —* Jakie to ma konsekwencje dzisiaj?
F.G. — Należałoby więcej mófwić o historii. Bo w
wielu wypadkach zapominamy o historycznym cha
rakterze zbawienia i podchodzimy do chrystianizmu
tak, jakby był to system filozoficzny. Wydaje mi się,
że tzw. teologia opowiadająca niesie w sobie coś bar
dzo ważnego, bo uświadamia nam na nowo, że zaczy
na się ona nie od pojęć, nie od prawd, takich jak ist
nienie Boga, możliwość objawienia i objawienie, ale
od historii. I ewangelizacja powinna coś z tego w so
bie zawierać: „Jeśli chcecie posłuchać, opowiem wam
historię jednego narodu. Może będzie ona wydawać
się daleka waszej kulturze, ale jeśli posłuchacie jej
do końca, przekonacie się, jak jest dla was ważna”.
Gdy ludzie słuchają tej historii, Duch Święty działa
w ich sercach. Jeśli człowiek rozpozna w niej swoje
własne problemy, to może równocześnie dostrzeże, że
dotyczy ona także jego zbawienia. Tak wyglądało
przepowiadanie w pierwszych wiekach, bo oczywiście
i poganom opowiadano historię Izraela z kulturowymi
adaptacjami. W kazaniach apostolskich widzimy po
woływanie się na Pismo. Jeśli się postępuje inaczej,
usiłuje przedstawić chrześcijaństwo, a nawet wypra
cować teologię chrześcijańską, wychodząc od człowie
ka, a nie od Żyda — grozi niebezpieczeństwo gnosty* R ozm ów ca s. K ingi -jest teologiem k atolick im
jego in terp reta cje m ogą być sporne (red.).
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cyzmu. Niechcący przeszliśmy od „Żyda” do „człowie
ka”. Mówimy, że Bóg stał się człowiekiem, a tymcza
sem abstrakcyjny człowiek nie istnieje, istnieje tylko
człowiek w swoim narodzie, w swojej kulturze, w
swojej tradycji. Bóg nie stał się „jakimś człowiekiem”,
Bóg stał się Żydem. W tym leży cały problem.
SjFI. — Ma to podstawowe znaczenie w stosunku do
postaci Jezusa.
F.G. — Taik, jeśli pomijamy, że był On Żydem, odci
namy Go od korzeni. A przecież uderzające jest, że
wszystkim ukazaniom się Jezusa po zmartwychwsta
niu towarzyszy powoływanie się na Pisma Izraela.
Także we wcześniejszej scenie przemienienia (Mat.
17:1—8; Mk 9:2—8; Łuk. 9:28—36) apostołowie rozma
wiają o wypełnieniu się Pisma. Weźmy wydarzenie z
Emaus. Czyż nie wtedy serca uczniów pałały, kiedy w
drodze Jezus Pisma im wyjaśniał (Łuk. 24:32)? A po
tem w wieczerniku, czy nie przedstawiał się aposto
łom wyjaśniając Pisma, ’począwszy od Mojżesza, Pro
roków i Psalmów (Łuk. 24:44—46)? Tak samo w Apo
kalipsie: zabity Baranek ma wyłączne prawo otwo
rzyć i interpretować księgę (5:9). A więc Nowy Te
stament — to Jezus, który czyta Pisma i siebie same
go przedstawia jako klucz do ich rozumienia.
S.K. — A jeśli odcina się Jezusa od korzeni?
F.G. — Uściślijmy: od korzeni Pisma i całej tradycji
żydowskiej, bo Stary Testament to nie tylko księga,
to także naród, który trwa. Jeśli odcinamy Jezusa od
korzeni, mamy wówczas „Chrystusa”. Znamienne jest,
że o wiele więcej mówimy o „Chrystusie” niż o „Je
zusie”, jakby słowo „Chrystus” było imieniem. Tym
czasem imieniem jest „Jezus z Nazaretu”, a „Chry
stus” to funkcja, to „Mesjasz”. Odcinając Jezusa od
korzeni, można z Nim robić, co się chce. Każdy może
sobie ukuć Chrystusa na własny obraz i podobień
stwo. Mamy więc Chrystusa teologii wyzwolenia,
Chrystusa misji, Chrystusa psychologii i psychoana
lizy, Chrystusa materialistycznej lektury Pisma itd.
W pewnym sensie takie działanie jest usprawiedli
wione, wolno podejmować takie próby odczytywania
Ewangelii, ale, powtarzam, stwarza to wielkie nie
bezpieczeństwo gnozy. Uprzywilejowana lektura Pis
ma to lektura „żydowska”, czyli poznanie księgi
Ewangelii w całym kontekście, w jakim powstała,
poznanie Jezusa na tle Jego narodu, Jego ziemi, Pism,
które o Nim mówią. A potem można czytać Ewan
gelię na sposób, czy ja wiem — hinduistyczny, bud
dyjski itp. Natomiast traktować „Chrystusa” jakby był
On formą, którą można wypełnić dowolną treścią, to
znaczy niweczyć wcielenie.
S.K. — Co szczególnego daje „żydowska” lektura No
wego Testamentu?
F.G. — Natychmiast doprowadza do problemu: o ja
ki Izrael chodzi? Bo, jak wspomniałem, istnieją dwa
Izraele. Tu, w Jerozolimie, jest to problem bardzo de
likatny. Istnieje mniej lub bardziej wyraźna tendencja
do przyjmowania poglądu, że Izrael dzisiejszy, Izrael
niewierzący w Jezusa, ciągle jeszcze jest drogą do
zbawienia niejako niezależnie od Kościoła. Całe zagad
nienie sprowadza się do tego, że nie prowadzimy mi
sji wobec Żydów, bo oni są narodem już wybranym,
narodem Przymierza. Jakby istniały dwie niezależne
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drogi zbawienia. I kiedy się mówi o żydowskich ko
rzeniach wiary, to ma się na myśli niemal wyłącz
nie Izrael niechrześcijański. Tymczasem Izrael będący
według św. Pawła (List do Rymian) naszym korze
niem, to nie ten sam Izrael, który odrzucił Jezusa,
ale ten, który w Niego uwierzył, czyli Kościół pierwo
tny. I tu właśnie trzeba by przypominać że Kościół
Nowego Testamentu to Kościół żydowski, który otwo
rzył się na pogan. Kościół nie jest społecznością uni
wersalną. Co to znaczy, że Kościół jest powszechny?
Dobrze to można zrozumieć na przykładzie Kościołów
wschodnich: Kościół powszechny to wspólnota Kościo
łów partykularnych. Nie ma takiego Kościoła pow
szechnego, który by miał swego powszechnego bi
skupa. Papież jest biskupem Rzymu. A Kościół macie
rzysty — to Kościół jerozolimski, który otworzył się
wobec pogan tak dalece, że sam zaniknął. Trochę na
wzór Mesjasza: dał z siebie wszystko, aż do śmierci
włącznie.
S.K. — Jak by ten Kościół można określić?
F.G. — Kościół jerozolimski jest d'la mnie rzeczą
wspaniałą, jest cudem historii. Żydzi, wszyscy Żydzi
w Kościele, otworzyli się wobec pogan jak wobec
braci w Chrystusie, godząc się na separację wobec
własnych braci — Żydów. Kto zna Żydów i ich poczu
cie solidarności między sobą, ten zrozumie, że jest to
cud historii.
S.K. — Co z tego wynika?
F.G. — Trzeba by podjąć wysiłek, żeby Kościołowi
Żydów przywrócić własne oblicze i status w Kościele
Chrystusa. Jak mówi się o Kościołach arabskich, ja
pońskich, chińskich, amerykańskich itp., tak powinno
się mówić o Kościele żydowskim. Powinno się do
strzec, że jest on kontynuacją Kościoła jerozolimskie
go. Byłby on nie tyle centrum, ile sercem Kościoła
powszechnego. Miałby funkcję Marii: strzegłby ży
dowskiej ciągłości Ewangelii.
Kiedy się zwiedza Rzym, spotyka się kościół Piotra,
kościół Pawła, kościół Jana. Nie ma natomiast ko
ścioła Jakuba. Podczas wielkich ceremonii liturgicz
nych w Rzymie, na Watykanie słyszy się Ewangelię
czytaną po grecku i po łacinie, ale nie słyszy się po
hebrajsku. Wydaje się więc, jakby w Kościele pow
szechnym nie było już miejsca dla Kościoła macierzy
stego. Freud powiada, że wszystkie cywilizacje zaczy
nają się od zabójstwa ojców. Myśmy też zabili ojców
w Kościele. Dziwny los spotkał tradycję żydowską,
choć zasadniczo Kościół pozostał wierny Staremu Tes
tamentowi. To jest wspaniałe, że przez całe wieki
czyta się go w Kościele, że księga Starego Testamentu
ciągle jest w naszych rękach. Ale chyba niezbyt do
brze ją rozumiemy, odrzucając historię, a widząc w
niej symbol, przenośnię, nadając jej sens metaforycz
ny, przekształcając na wszystkie sposoby.
Ludzie przyjeżdżają tu uczyć się hebrajskiego. Jaki to
daje rezonans w ich Kościele, jaka jest ich późniejsza
rola? Nie wiem.
Kilka lat temu papież mówił, że Kościół ma dwie
dusze: wschodnią i zachodnią. Słusznie. Ale, jak zau
waża o. Daniel Rufeisen, trzeba by jeszcze mówić o
sercu. Sercem Kościoła jest Jerozolima, a ona nie jest
ani wschodnia, ani zachodnia.
Rozmawiała s. Kinga Strzelecka OSU

PRZEGLĄD

EK U M EN ICZN Y

Z ZAGRANICY

9 Dokument Światowej Rady Ko

9 Od 8 do 13 października 1984

ściołów w sprawie Chrztu, Eucha
rystii i urzędu duchownego, przy
jęty na posiedzeniu Komisji „Wia
ra i Ustrój,, w styczniu 1982 r. w
Limie, cieszy się wielką popularno
ścią w całym świecie chrześcijań
skim. Przetłumaczony został na 25
języków i do końca września ub. r.
wydrukowany w 300 000 egezmplarzy Pierwotny nakład miał wynosić
zaledwie 5 000 egzemplarzy. Polski
przekład zamieścił kwartalnik „Stu
dia i Dokumenty Ekumeniczne” (nr
1—3 z 1983 r.).

odbywało się w Bossey k. Genewy
doroczne posiedzenie Wspólnej Gru
py Roboczej Światowej Rady Ko
ściołów i Kościoła Rzymskokatolic
kiego. Omawiano następujące spra
wy: stanowisko chrześcijan wobec
aparatheidu, rolę małżeństw mie
szanych w kształtowaniu jedności
chrześcijańskiej, niektóre problemy
etyczne jako przyczynę nowych po
działów. Ustalono, że w najbliższej
przyszłości Wspólna Grupa skon
centruje działania na składaniu
wspólnego świadectwa, współpracy
w dziedzinie społecznej oraz na
kształtowaniu postaw ekumenicz
nych.

9 W dniach od 16 do 28 paździer
nika 1984 r. miała miejsce pierwsza
od ponad 30 lat oficjalna wizyta
przedstawiciela ŚRK w Chińskiej
Republice Ludowej. Cztery ewange
lickie Kościoły w Chinach były
członkami-założycielami
ŚRK
w
1948 r. i uczestniczyły w jej pra
cach do 1956 r. Nigdy nie zrezygno
wały z członkostwa i dlatego przez
cały czas zaliczane były w poczet
Kościołów zrzeszonych w Radzie.
Kontakty nawiązano ponownie w
1979 r. Jesienią 1983 r. delegacja
Chińskiej Rady Kościołów złożyła
wizytę ŚRK w Genewie. Podczas
październikowej wizyty w Chinach
przedstawiciel ŚRK, ks. Filip Potter,
któremu towarzyszył dyrektor Ko
misji Kościołów do Spraw Między
narodowych Ninan Koshy, odwiedzi!
cztery miasta, rozmawiał z przywód
cami kościelnymi i członkami zbo
rów ewangelickich. Po powrocie do
Genewy oświadczył, że jest pod
wrażeniem „żywotności Kościoła
chińskiego i jego zdumiewającego
wzrostu mimo trudnych warunków”.
Liczbę ewangelików w ChRL szacu
je się na ok. 3 miliony. Podobnie
określa się (też tylko szacunkowo)
liczbę katolików.
#Swiatowa Rada Kościołów, Świa
towa Federacja Luterańska, kato
lickie organizacje „Caritas” w Euro
pie oraz wiele innych kościelnych
organizacji pomocy podpisało 30
października 1984 r. porozumienie z
rządem Etiopii w sprawie urucho
mienia „mostu powietrznego”, któ
rym dostarczana będzie pomoc żyw
nościowa dla głodujących mieszkań
ców tego kraju.

9 W Genewie po raz 28 spotkali
się przedstawiciele chrześcijańskich
światowych rodzin wyznaniowych
(luteranie, reformowani, metodyści,
baptyści, rzymskokatolicy, starokatolicy, prawosławni, adwentyści,
kwakrzy, menonici, uczniowie Chry
stusa i członkowie Armii Zbawie
nia), aby wspólnie przemyśleć spra
wę świadectwa, ewangelizacji i
działalności misyjnej w zeświecczo
nych społeczeństwach.

9 Sekretarz generalny Światowej
Federacji Luterańskiej, ks. dr Carl
Mau, w przemówieniu wygłoszonym
w Monachium z okazji Święta Re
formacji zwrócił uwagę na dokonu
jący się postęp w dialogu ekume
nicznym. Wspólnotę komunijną, za
wartą niedawno między anglikanami i luteranami w USA, uznał za
znak zachęty dla innych Kościołów
na świecie w ich dążeniach do zjed
noczenia. Ks. Mau twierdzi także,
iż należy spodziewać się decyzji o
znaczeniu przełomowym dla mał
żeństw mieszanych. Jako inny przyk
ład wspólnoty różnych Kościołów
sekretarz Federacji wymienił ich
wspólne działanie mające likwido
wać przyczyny i następstwa głodu
wT świecie. Zdaniem ks. Maua wielu
chrześcijan nie uświadamia sobie
jeszcze, jak wielkie jest znaczenie
kontaktów międzywyznaniowych.

9 Tzw. Kościelny Program Praw
Człowieka, utworzony przez Konfe
rencję Kościołów Europejskich, Ka
nadyjską Radę Kościołów oraz Kra
jową Radę Kościołów w USA w
celu realizacji Aktu Końcowego z

Helsinek, zorganizował w listopa
dzie 1984 r. w Eisenach (NRD) kil
kudniowe seminarium poświęcone
problemowi powszechnych
praw
człowieka i suwerenności narodo
wej. W seminarium wzięło udział
35 uczestników z krajów—sygna
tariuszy Aktu Końcowego.

9 „Wrastanie w Chrystusa” to
główna idea XVI Zgromadzenia Ogólnego Ekumenicznej Rady Mło
dzieży w Europie, które zebrało się
pod koniec października 1984 r. w
Wuppertalu.
9 Dnia 25 października 1984 r. mi
nęła setna rocznica urodzin jednego
z
najwybitniejszych norweskich
przywódców kościelnych — ks. bp.
Eivinda Berggrava, który stał na
czele Kościoła Luterańskiego w
Norwegii w latach 1937—1951. Pod
czas II wojny światowej ks. Berggrav podejmował liczne inicjatywy
pokojowe, a po wkroczeniu Niem
ców do Norwegii stanął na czele
opozycji kościelnej, za co został in
ternowany aż do końca wojny. Był
także jednym z prezydentów Świa
towej Rady Kościołów i prezyden
tem Światowego Związku Towa
rzystw Biblijnych. Z okazji setnej
rocznicy
urodzin biskupa
król
Olaf V odsłonił tablicę pamiątkową.
Odbyły się też uroczystości kościel
ne z udziałem gości zagranicznych.

9 W ciągu ostatnich 50 lat najbar
dziej, bo o 500%, wzrosła na świe
cie liczba wyznawców islamu (z 200
min do miliarda). Dzięki temu wy
równała się liczba muzułmanów i
chrześcijan. Jak wynika z badań
ogłoszonych w połowie października
1984 r. przez Bliskowschodni Insty
tut Badań w Londynie, liczba wszy
stkich chrześcijan wzrosła w tym
samym czasie o 47% (katolików jest
obecnie 565 min, ewangelików róż
nych wyznań 207 min). Trzecie
miejsce w statystyce zajmuje hin
duizm (500 min, co w porównaniu
z rokiem 1934 oznacza wzrost o
117%). Dalsze miejsca zajmują: bud
dyzm — 245 min (wzrost o 63%)
i judaizm — 15 min (ubytek 4%).

9 W październiku

1984 r. Rada
Kościołów w Indonezji zmieniła swą
nazwę, aby w ten sposób lepiej
wyrazić starania Kościołów indo
nezyjskich o jedność. Obecna naz
wa brzmi: Wspólnota Kościołów w
Indonezji.
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• Z inicjatywy Grupy Roboczej
„Polska” przy Centrum Ekumeniczno-Misyjnym w Berlinie (NRD) od
było się w Herrnhut VII spotka
nie współpracowników kościelnych
z Polski i NRD (5—8X1 1984). Ks.
Zdzisław Tranda, biskup Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego
w
Polsce, stwierdził w referacie wpro
wadzającym, że sytuacja diasporalna, w jakiej żyją Kościoły ewan
gelickie w Polsce, stwarza dziś
szansę dla zwiastowania misyjnego
i zarazem oznacza zadanie budo
wania zborów misyjnych. Wskutek
rozczarowania wielu ludzi wzorca
mi życia nastawionymi tylko na
zdobywanie
dóbr
materialnych
wzrasta zainteresowanie Biblią i li
teraturą teologiczną. W działaniu
Kościoła nie może jednak chodzić
0 powierzchowną propagandę ewan
gelizacyjną, lecz o prawdziwie bib
lijne zwiastowanie, które ma na
względzie fakt zagrożenia życia na
ziemi. Podczas tego samego spotka
nia o sytuacji diasporalnej w NRD
mówił ks. sup. gen. dr G. Krusche.
Na zakończenie odbyło się ekume
niczne
nabożeństwo
komunijne,
które prowadzili ks. bp Z. Tranda
1 ks. bp Hanns-Joachim Wöllstadt,
zwierzchnik Kościoła Ewangelickie
go Obszaru Kościelnego Görlitz.
Z KRAJU
A W połowie listopada 1984 r. prze
bywała w Polsce delegacja kwakrów pod przewodnictwem Williama
Bartona. Angielscy goście bardzo
interesowali się sytuacją społeczno-polityczną i kościelną w naszym
kraju, czemu dawali wyraz podczas
licznych wizyt składanych zarówno
dygniatarzom kościelnym, jak i pań
stwowym.
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Polski Autokefaliczny ^Kościół
Prawosławny
niedziela
Kościół Metodystyczny
Tydzień Modlitwy Kościół Ewangelicko-Reformowany
niedziela
Polski Kościół Chrześcijan Baptystów
niedziela
Zjednoczony Kościół Ewangeliczny
niedziela
Kościół Ewangelicko-Augsburski
niedziela
Kościół Polskokatolicki
Wielki Piątek
Kościół Ewangelicko-Reformowany
Wielkanoc
Kościół Ewangelicko-Augsburski
Wielkanoc
Zjednoczony Kościół Ewangeliczny
Wielkanoc
Polski Autokefaliczny Kościół
Prawosławna
Prawosławny
niedziela
Starokatolicki Kościół Mariawitów
niedziela
Zjednoczony Kościół Ewangeliczny
Wniebowstąpienie Polski Kościół Chrześcijan Baptystów
niedziela
Kościół Polskokatolicki
Zielone Świątki Kościół Metodystyczny
niedziela
Polski Autokefaliczny kościół
Prawosławny
Boże Ciało
Starokatolicki Kościół Mariawitów
niedziela
Kościół Ewangelicko-Reformowany
Kościół Ewangelicko-Augsburski
niedziela
niedziela
Kościół Polskokatolicki
Starokatolicki Kościół Mariawitów
niedziela
Polski Kościół Chrześcijan Baptystów
niedziela
Kościół Ewangelicko-Augsburski
niedziela
Kościół Metodystyczny
niedziela
Polski Autokefaliczny Kościół
niedziela
Prawosławny
Kościół Ewangelicko-Reformowany
niedziela
Święto Reformacji Kościół Ewangelicko-Augsburski
Zjednoczony Kościół Ewangeliczny
niedziela
Polski Kościół Chrześcijan Baptystów
niedziela
Kościół Ewangelicko-Reformowany
niedziela
Starokatolicki Kościół Mariawitów
niedziela
Kościół Ewangelicko-Augsburski
Wigilia
Boże Narodzenie Kościół Metodystyczny
Boże Narodzenie Kościół Polskokatolicki

Nabożeństwa są transmitowane w programie IV (fale średnie i ultrakrót
kie) Polskiego Radia o godzinie 18.00.

Krakowie. Ks. Weryński był odda
ny sprawie ekumenii i dawał temu
wyraz m.in. w publikacjach za
mieszczanych w różnej prasie ko
ścielnej. Czytelnicy „Jednoty” pa
miętają zapewne jego listy do re
dakcji, w których żywo reagował
na treść artykułów zamieszczanych
na łamach naszego miesięcznika.

# W październiku 1984 r. rozpoczął
się 33 semestr nauki w szkole wyż
szej działającej przy Instytucie Eku
menicznym ŚRK w Bossey ik. Ge
newy. Studia podjęło 60 studentów
należących do 15 wyznań chrześci
jańskich. Głównym tematem tego
rocznych studiów jest „Wiara i po
słuszeństwo chrześcijańskie w dzi
siejszych czasach”.
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Cena 30 zł

# Dnia 1 listopada 1984 r. zmarł
w Krakowie w wieku 92 lat ks. płk
Henryk Weryński, katolicki kapelan
Wojska Polskiego i rektor kościoła
garnizonowego pw. św. Agnieszki w
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