MIESIE.CIHIK RELIGI J N O-SPOłECZN /
POŚWIĘCONY POLSKIEMU EWANGELICY ZMÓW I IEKUMENII

6
88
■•CMlk XXXII (U V II|

C O W Y N A TO?

GO W N U M E R Z E ?

W paryskiej ’’Kulturze” (1988, nr 4/487, s. 96) ukazał się artykuł, którego
fragment cokolwiek nas zdziwił. Zabieramy głos, aby wyrazić sprzeciw
wobec pewnych sformułowań, w których ujawnia się, niestety, to, co nie
którzy jeszcze myślą, a także by zwrócić uwagę na ewidentne błędy po
pełnione przez Autora, Wojtka Lamentowicza z Uniwersytetu Warszaw
skiego. Przytoczmy kwestionowany przez nas fragment artykułu:

Dwumiesięczny „poślizg”, z jakim
ukazuje się „Jednota”, sprawia, że
dopiero teraz Czytelnicy będą mo
gli przeczytać kazanie wygłoszone
w maju br. z okazji święta Zesła
nia Ducha Św. Autorem kazania
jest ks. Marek Izdebski, a jego ty
tuł brzmi Exaudi (s. 3). Modlitwa
Zachowaj nas w wierności tema
tycznie związana jest z kazaniem

„Liczna mniejszość żydowska oraz ponad 120 lat zaborczej dominacji Ro
sji i Prus sprawiły, że katolicy musieli współistnieć z licznymi wyznaw
cami judaizmu, protestantyzmu i prawosławia. Ta długa tradycja plura
lizmu religijnego jest źródłem tolerancji dla innowierców, a nawet dla he
retyckich odłamów katolicyzmu. Jednakże współistnienie różnych religii
nie było, również w latach 1918—1939, wolne od konfliktów. Przeważała
tolerancja, lecz przecież katolicy polscy bronili się przed utratą tożsamości
narodowej, a nie tylko przed innymi formami religijności. Inne niż katoli
cyzm religie były na ogół wyznawane przez niepolskie grupy etniczne:
judaizm był wiarą niemal wyłącznie Żydów, prawosławie poza Rosjanami
obejmowało też większość Ukraińców i Białorusinów oraz wielu Litwinów,
natomiast protestantyzm był religią Niemców, Austriaków i Czechów, do
której przyłączyły się jedynie nieliczne grupy ludności polskiej”.
Z tego, co wyżej przytoczono, wynika, że... Właśnie, co z czego wynika?
Pierwsze cytowane zdanie jest niejasne i nielogiczne. Jak się zdaje, cho
dzi Autorowi o stwierdzenie, że katolicy zostali zmuszeni do współistnienia
z licznymi wyznawcami innych religii przez rosyjskich i pruskich zabor
ców, a także przez liczną mniejszość żydowską (!). Czy ma to znaczyć, że
przed rozbiorami nie było w Polsce innowierców, że zostali przez zabor
ców sprowadzeni z przewrotnym zamiarem pozbawienia Polaków tożsamo
ści narodowej, przed utratą której Polacy musieli się później bronić? Taki
niby koń trojański? Czy ma to może znaczyć, że wprawdzie na terenie
Rzeczypospolitej mieszkali innowiercy, ale katolicy nie musieli z nimi
współistnieć? Więc jak to sobie mamy wyobrażać? Innowiercy byli dla
katolików powietrzem? Byli całkowicie ignorowani? A może przeciwnie —
zwalczani ogniem i mieczem?
Długa tradycja pluralizmu religijnego, spowodowanego — zdaniem Autora
— przez zaborczą dominację Rosji i Prus, stała się źródłem tolerancji dla
innowierców. Bardzo to interesujące odkrycie. W tym akurat wypadku
swoista logika została zachowana. Skoro przed rozbiorami Polska była
jednolita wyznaniowo lub jeśli katolicy ignorowali innowierców, to rze
czywiście dopiero zaborcy musieli uczyć Polaków tolerancji!
Nasuwa się jeszcze pytanie, skąd w tym gronie cudzoziemców-niekatolików znaleźli się Austriacy, którzy w większości są właśnie katolikami?
Trudno przypuszczać, aby pracownik uniwersytetu nie wiedział o wielo
wiekowej tradycji Żydów-Polaków, o zgodnym współżyciu katolików i
prawosławnych w Polsce Jagiellonów, o polskiej Reformacji, o większości
sejmowej, którą w pewnym okresie stanowili posłowie wyznania ewange
licko-reformo wnego, itd. Jeśli zaś wie, to dlaczego przemilcza?
Wojtek Lamentowicz w swoim rozumowaniu przypomina pewną przed
wojenną babcię, katoliczkę, która z wielkim bólem mówiła do swej wnu
czki, ewangeliczki: moje dziecko, jak możesz być ewangeliczką, przecież
ty jesteś Polka! Nie mogło się jej pomieścić w głowie, że można być jed
nym i drugim równocześnie.
Zdawałoby się,' że dzsiaj, po soborowych przemianach, w dobie akcep
towanego przez Kościół katolicki ekumenizmu podobne poglądy przetrwały
już tylko w umysłach ludzi prymitywnych...
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(s. 4).
Wśród hiszpańskich protestantów —

to tytuł artykułu ks. bp. Zdzisława
Trandy, który pisze o Kościołach
ewangelickich w Hiszpanii i swo
ich wrażeniach ze spotkań z ewan
gelikami w tym kraju (s. 5). O
ewangelikach reformowanych w
Szwecji traktuje zaś artykuł Wło
dzimierza Zuzgi pt. Szwedzki Mi
syjny Kościół Przymierza (s. 10).
W maju br. na ATK w Warszawie
odbyło się spotkanie poświęcone
problemowi rehabilitacji Jana Hu
sa. Jego przebieg relacjonuje Ka
rol Karski — jeden z trzech ewan
gelików, którzy w nim uczestniczy
li (O uwolnienie Jana Husa od za
rzutu herezji — s. 11).
Również w maju miało miejsce
doroczne spotkanie ekumeniczne w
Kodniu. Sprawozdanie pt. Bądźcie
Kościołem w akcji!, pióra Grzegorza
Polaka, zamieszczamy na s. 13. Po
nim — Apel z Kodnia 1988 (s. 14).
Na s. 15 publikujemy ciąg dalszy
studium teologicznego ks. Romana»
Mazierskiego Jedność Biblii. Dwa
kolejne rozdziały noszą tytuły: Je
zus — kapłan i Jezus — król.
W cyklu Warszawskie firmy ewan
gelickie Tadeusz Świątek pisze tym
razem o Towarzystwie chemiczno-farmaceutycznym mgr Klawe i
rodzinie Klawe’ych (s. 18).
Numer

zamyka Przegląd ekume
(s. 22), a otwiera felie
ton redakcyjny Co Wy na to? (s.
niczny

2 ).

NASZA

OKŁADKA:

Barcelona — widok na mury
rzymskie, za którymi z daleka
widać katedrę (o protestantach
w katolickiej Hiszpanii patrz
artykuł na s. 5)

KS. MAREK IZDEBSKI

„ Exaudi ”
Oto idą dni *— mówi Pan — że zawrę z domem izraelskim i z domem
judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, które zawarłem z ich
ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi
egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Pa
nem — mówi Pan. — Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim
po tych dniach — mówi Pan: Złożę mój Zakon w ich wnętrzu i wypi
szę go na ich sercach. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
I już nie ibędą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż
wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich —
mówi Pan. — Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie
wspomnę.
Jer. 31:33—34

Starotestamentowy tekst -przeznaczony na nie?
dzielę dzisiejszą, niedzielę, która jest ogniwem
łączącym święta Wniebowstąpienia Pańskiego
i Zesłania Ducha Świętego, mówi o tym, co
decyduje o istocie wiary ludu izraelskiego, o
jego* stosunku do Boga, mówi o Przymierzu
Boga ze swym ludem. Cała religijność i wiara
Izraela oparte są na wybraniu. Bóg przez Ab
rahama wybrał ten lud i uczynił go swoim lu
dem. To wybranie znalazło wyraz w formie
Przymierza. Pod górą Synaj, w czasie węd
rówki ludu przez pustynię z domu niewoli do
Ziemi Obiecanej, Bóg za pośrednictwem Moj
żesza nadał temu Przymierzu szczególną for
mę prawa — swój Zakon, wypisany na ka
miennych tablicach. Było to Przymierze,' w
którym Bóg ogłosił ludowi przykazanie: „Jam
jest Pan, Bóg twój, kitóry cię wyprowadził
z ziemi egipskiej, z domu niewoli, nie będziesz
miał innych bogów obok mnie”. Bóg zobowią
zał jednocześnie swój lud do słuchania Jego
głosu i przestrzegania Przymierza. Słuchać i
przestrzegać — znaczy tyle, co być wiernym
Panu!
Całe następujące po tym wydarzeniu dzieje
ludu wybranego będą się toczyły pod znakiem
wierności lub niewierności wobec Boga i Jego
Przymierza. Jeszcze nie umilkło echo groźnych
słów Boga, wypowiedzianych pod górą Synaj,
jeszcze nie rozwiały się okrywające ją dymy,
a już lud poważnie naruszył Przymierze, odle
wając posąg złotego cielca i przyjmując go ja
ko „innego boga”. Niewierność i łamanie Przy
mierza jest cechą charakterystyczną tego lu
du, chociaż Bóg jest jego wiernym opiekunem.
Widzą tę niewierność i odstępstwo ludu od
Boga i od Jego Przymierza prorocy, wierni ob
rońcy i wykonawcy Zakonu, i z utęsknieniem
wyczekują takich czasów, kiedy nikt już nie
będzie mógł Bożych praw naruszyć.
Dlaczego jednak Przymierze spod góry Synaj
było przez lud łamane i naruszane? Dlatego,

że Zakon, zapisany na kamiennych tablicach*
nie przeniknął do wnętrza, nie wszedł do serc
ludu wybranego. Pozostał tylko zapisem na
kamieniu. Stosunek do Boga, oparty na tak
wypisanym Prawie, sprowadzał religijność do
form zewnętrznych i stosowania litery Zako
nu. Lu-d składał przepisane1 ofiary, zmawiał
nakazane modlitwy, sprawował kult w Świą
tyni, ale w tym wszystkim brakowało serca,
brakowało wewnętrznej znajomości Boga.
„Lud ten wielbi mnie wargami, ale serce jego
dalekie jest ode mnie” — tymi słowami okreś
la Pan stosunek Izraela do siebie. W tej po
stawie tkwii źródło niewierności wobec Pana
i Jego Przymierza.
Dzisiejszy tekst biblijny ukazuje nam proroka
Jeremiasza, który swym wieszczym okiem wi
dział czasy, kiedy to Pan — po wypełnieniu
się dni pokuty ludu — zawrze z nim nowe
Przymierze. Tą największą z obietnic Starego
Testamentu krzepił się prorok w chwili, gdy
oblężmicze tarany najeźdźców babilońskich
waliły mury Jerozolimy. Wtedy otrzymał od
Pana słowa, których pełne zrozumienie możli
we jest dopiero w świetle wypowiedzi Jezusa
podczas Ostatniej Wieczerzy (Łuk. 22:20). Za
warcie nowego Przymierza nie będzie polegało
na stawianiu przez Boga nowych żądań, no
wych warunków, słowem — nowego prawa.
Prawo bowiem pozostanie jedno: Mojżeszowe.
W nowym Przymierzu chodzić będzie nie o
zewnętrzne formy, lecz o wewnętrzną treść,
którą stanowi poznanie Pana. Odtąd stosunki
ludu z jego Bogiem cechować będzie nowa ja
kość. Miejsce zewnętrznych form zajmie Bo
ży Duch.
Jezus mówi: „Duch Święty, którego Ojciec po
śle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego
i przypomni wam wszystko, co wam powie
działem”. Od chwili, gldy się ta obietnica wy
pełniła, Kościół Chrystusa nie ma innego źród
ła życia, innej zasady życia, innego stymula3
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tura, jak tylko zesłany w dniu Zielonych Świąt
— Duch Święty! Odtąd cechą charakterystycz
ną i znamieniem Kościoła nie jest ani stałość
i niezmienność form, ani niewzruszone trzyma
nie się — choćby najbardziej czcigodnej —
tradycji, lecz dynamika, nieustający ruch, sta
łe dążenie do wskazanego celu. Wszak Pan
mówii: „Ja jestem drogą i życiem”. Droga to
miejsce ruchu, a życie nie znosi zastoju i m art
woty. Miejsce litery Prawa, wypisanego na
kamiennych tablicach, i miejsce kapłana —
stróża i wykonawcy przepisów tego odwiecz
nego Prawa — zajmuje teraz Duch — Creator. On porusza i ożywia serca, On ukazuje
wciąż na nowo chwałę Chrystusa. Oin poręcza
istnienie Kościoła, utrzymuje go w posłuszeń
stwie i jedności z jego Głową — Chrystusem.
Czy to oznacza, że uznawane i przestrzegane
w Kościołach od wieków pewne formy, jak
dogmaty, wyznania wiary, liturgie, starodaw
ne zwyczaje1— nie mają już uzasadnienia, są
przeżytkiem i zbędnym balastem? Nie! Nie
chodzi o to, by podawać w wątpliwość odzie
dziczone po ojcach i z pietyzmem zachowywa
ne formy. Lekceważenie czy niedocenianie na
czyń (choćby glinianych, jak mówi Apostoł),
w których przechowujemy bezcenne skarby
Boże, byłoby dowodem lekkomyślności a tak
że nieposłuszeństwa wobec Boga. Błogosławie
ni, którzy żywią dla nich cały pietyzm i mają
pełną pokory wolę. aby je zachować i przeka
zać następnym pokoleniom. Ale po trzykroć
błogosławieni są ci, którzy posiadają tyle zmys
łu prawdy, tyle krytycyzmu i tyle samodziel
ności duchowej, aby w odpowiedniej chwili
wyczuć, że treść i forma przestały się z sobą

zgadząć; błogosławieni ci, którzy we właści
wym momencie przypominają sobie słowa Pis
ma świętego mówiące, iż „nie leje się młodego
wina w stare bukłaki”, że „Duch ożywia, lite
ra zabija”.
Taka sytuacja miała miejsce, kiedy Jezus stał
przed Wysoką Radą, przed Herodem i Piłatem,
i kiedy wszystkie prawa religijne i świeckie
mówiły jedno, a Duch Boży przez usta Chrys
tusa mówił drugie. I kiedy wierny Ojcu i po
słuszny Syn wybrał nie koronę, lecz krzyż. Ta
sytuacja była jedyna w dziejach świata, ale
podobne zdarzały się wiele, wiele razy. Dlate
go człowiek powinien w decydującej chwili
umieć rozpoznać, gdzie kończy się Boża praw
da, a zaczynają ludzkie pomysły. Ani mówio
ne, ani drukowane słowa Pisma świętego nie
są jeszcze same w sobie rękojmią absolutnej
prawdy Bożej i ewangelicznego chrześcijań
stwa. Dopiero Duch ożywia przekazane nam
słowa i sprawia, że nasze chrześcijaństwo sta
je się życiem i prawdą. Samo czytanie i słu
chanie może nas jeszcze nie ustrzec przed me
chaniczną pobożnością i przed martwą rutyną.
Jedynie Duch Święty sprawia, że Słowo Boże
staje się dla nas młotem, który rozbija skały,
i ogniem, który świeci i grzeje.
Jeśli Kościół pragnie być wciąż żywym świad
kiem łaski i prawdy Bożej, to nie może za
niedbywać błagania; „O, Duchu Święty, do nas
zstąp i naszych serc przeniknij głąb i obierz
w nich mieszkanie”. Amen.
Kazanie wygłoszone podczas nabożeństwa retrasmdtowanego przez Polskie Radio w dniu 15 maja br.
z kościoła ewangelicko-reformowanego w Warszawie.

Zachowaj nas w wierności...
Boże, Ty dajesz nam przez Ducha Świętego
zrozumienie i poznanie prawdy Słowa
i sprawiasz, że porusza ono nasze serca.
Dajesz nam też poznanie, że Jezus
— ukrzyżowany i zmartwychwstały —
jest naszym Panem i Zbawicielem.
Bez Twego Ducha nie możemy w Niego wierzyć
ani się do Niego nawrócić,
ani iprzy Nim wytrwać i pozostać.
Ty dajesz świadectwo duchowi naszemu,
że dziećmi Bożymi jesteśmy.
Prosimy Cię, Panie,
napełnij nas i dzieci nasze mocą Ducha Świętego,
abyśmy słuchali, gdy do nas przemawiasz,
mówili i świadczyli o Tobie,
czynili to, co się Tobie podoba,
cierpliwie znosząc wszystko, co na nas nakładasz.
Rądź przez Ducha Twego nami i całym Kościołem.
Daj Twojemu Kościołowi żywe zbory,
w których przemawia i działa Duch Święty.
Zachowaj nas w słuchaniu i modlitwie,
w wierze i wierności. Amen.
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KS. BP ZDZISŁAW TRANDA

Wśród hiszpańskich prołestanów
Do Hiszpanii pojechałem w zastępstwie ks.
sup. Adama Kuczmy, członka Prezydium Kon
ferencji Europejskich Kościołów, na posiedze
nie tego gremium oraz Komitetu Doradczego
KEK, które odbywało się od 18 do 24 kwiet
nia 1988 r. w Sant Cugat koło Barcelony.
Dzięki temu miałem okazję odwiedzić nie
znany mi dotąd kraj i zetknąć się z bratnią
społecznością miejscowych protestantów. Bliż
szą znajomość zawarłem ze zborem Hiszpań
skiego Kościoła Ewangelickiego (Igglesia Espagnola Evangelica), jednym z ośmiu (!) zbo
rów tego Kościoła znajdujących się w Barce
lonie. Byłem w nim — wraz z kilkoma inny
mi uczestnikami konferencji KEK — na nie
dzielnym nabożeństwie. Nim jednak podzielę
się moimi wrażeniami na ten temat, powiem
kilka słów o sytuacji Kościołów mniejszościo
wych w Hiszpanii.
TROCHĘ HISTORII

Hiszpania jest krajem zdecydowanie katolickiip, o historii równie bogatej, co dramatycz
nej. Już w III wieku została schrystianizowana, potem była niepokojona wpływami arianizmu, a w VIII wieku przybyli tu Arabowie
— muzułmanie, którzy przez nimal osiein
stuleci zajmowali ten kraj i wywierali wielki*
wpływ na wiele dziedzin jego życia. W 1492 r.
chrześcijaństwo zwyciężyło, przy pomocy bro
ni, nad islamem i odtąd zapanował katolicyzm.
Menendez y Pelayo pisał: „Hiszipania, która
połowie globu ziemskiego zaniosła Ewangelię,
Hiszpania — młot ‘k acerzy, światło Trydentu,
miecz Rzymu, kolebka świętego Ignacego .(...):
to jest nasza wielkość i nasza jedność, żadnej
innej nie mamy”. W tej Hiszpanii, ojczyźnie
Torąuemady i kraju Inkwizycji, zdołał się jed
nak rozwinąć ewangelicyzm.
Już w XVI wieku duże zainteresowanie wśród
wykształconych ludzi wywołały idee humanis
ty Erazma z Rotterdamu i reformatora Marci
na Lutra. Wielu uznało wręcz za konieczność
powrót do źródeł objawienia. Już w 1543 r.
Enzinas przełożył Nowy Testament na język
hiszpański, a cała Biblia w tym języku uka
zała się w 1569 r. w tłumaczeniu Casiodoro de
Reina. Ten przekład, poprawiony przez Cipriano de Valera w 1802 r., jest do dzisiaj używa
ny przez protestantów hiszpańskich. Główne
dzieła reformatorów krążyły wśród inteligen
cji, która była wówczas bardzo otwarta na idee
reformacyjne. Wiele osobistości, znanych i ce
nionych w kraju, znalazło się pod wpływem
Reformacji. Illeseas, katolicki autor z tamtych

czasów, pisał: „Chodziło o wysoko postawione
osobistości, których liczba była tak wielka, że
zaraziliby całą Hiszpanię, gdybyśmy z wyple
nieniem zła z korzeniami czekali jeszcze dwa,
trzy miesiące”. Wtedy uaktywniła się Inkwi
zycja z aresztowaniami, procesami przeciwko
kacerzom, stosami, na których płonęli ludzie
i książki, a przede wszystkim Księga, której
przypisywano herezję — Biblia.
Inkwizycja w Hiszpanii została zniesiona do
piero w 1834 r. Garstka odważnych emisariu
szy zaczęła krążyć po kraju. Kilku Hiszpanów,
którzy przyjęli wyznanie ewangelickie, przy
gotowało się do pracy misyjnej w angielskim
Gibraltarze. W 1868 r. podczas wojskowego
przewrotu powrócili do Hiszpanii. Dzięki ich
działalności już niedługo zaczęły powstawać w
dużych miastach ewangelickie zbory. Ten ok
res został nazwany „drugą Reformacją” w
Hiszpanii.
W 1871 r. został założony Chrześcijański Koś
ciół Ewangelicki, który w 1880 r. podzielił się
na Hiszpański Kościół Ewangelicki i Hiszpań
ski Reformowany Kościół Eplisfcopalny. Przy
czyną podziału było dążenie części wiernych
do utworzenia Kościoła ewangelickiego o episkopalnej strukturze.
W tym czasie, mimo obiecujących perspektyw,
Kościoły ewangelickie popadły w duże trud
ności. Ewangelicy byli spotwarzani i obwinia
ni o konspiro wamie, a Kościoły przez sto lat
prześladowane, ponieważ zarówno w świetle
obowiązującego ustawodawstwa, jak i mental
ności społecznej nie liczył się nikt, kto nie był
rzymskim katolikiem.
Okres wojny domowej (1936—4939) był dla
hiszpańskich protestantów szczególnie ciężki.
Zdawało się, że Kościoły go nie przeżyją. A
jednak przetrwały. Przetrwały także okres pa
nowania gen. Franco. Prawie wszystkie Koś
cioły protestanckie założyły Wtedy tzw. Komi
tet Obrony, którego zadaniem była ochrona
prześladowanych jednostek i społeczności. Na
leżał do nich także Hiszpański Kościół Ewan
gelicki, który w tych trudnych czasach podej
mował próby przeciwstawienia się polityczno-religijnemu uciskowi. Kiedy rząd gen. Franco
zaczął okazywać ograniczoną tolerancję i w
1967 r. ogłosił ustawę o wolności religijnej,
Kościół ten, jako jeden z nielicznych, odrzucał
rzekome przywileje, jakie ta ustawa przewi
dywała. świadczyło to o wielkiej mądrości i
poczuciu sprawiedliwości ludzi nim kierują
cych. W ten sposób wyrażono bowiem solidar
ność z większością społeczeństwa hiszpańskie
go, które w tym czasie było pozbawione pod5
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którego wrócę, z doktryną reformowaną i ustirojem episkopalnym. *
3) Kościół baptystów — w którym część zbo
rów związana jest z Ewangelicką Unią Bap
tystów w Hiszpanii, część zaś ze Związkiem
Niezależnych Kościołów Hiszpanii.
stawowych praw. Jednocześnie Kościół nie
chciał dopuścić, aby ówczesny rząd rościł so
bie — na podstawie tej ustawy — prawo do
mieszania się w jego wewnętrzne sprawy. Tę
odważną postawę-Kościół zachował aż do og
łoszenia w 1980 r. demokratycznej konstytu
cji. Niektóre zbory ugięły się co prawda pod
ciężarem silnego nacisku i skapitulowały, ale
były to nieliczne przypadki. Konstytucja z
1®80 r. wprowadziła w życie nowe prawo o
wolności religijnej, które gwarantuje tę wol
ność zarówno jednostkom, jak i grupom (a więc
i Kościołom). Do wyjaśnienia i rozwiązywania
problemów związanych ze sprawami wolności
religijnej został powołany przy rządzie Komi
tet Doradczy, w skład którego weszli wysocy
urzędnicy rządowi, prawnicy i przedstawiciele
związków wyznaniowych.
KOŚCIOŁY DZIAŁAJĄCE WSPÓŁCZEŚNIE

Szacuje się, że liczba członków protestanckich
Kościołów, wiraż z dziećmi, nie zarejestrowa
nymi wyznawcami oraz sympatykami wynosi
około 100 000 osób, co stanowi zaledwie 3 promille ludności.
Do większych Kościołów mniejszościowych na
leżą:
1) Hiszpański Kościół Ewangelicki — o którym
już była i jeszcze będzie mowa, a który ma
doktrynę reformowaną i ustrój prezbiiteriański.
2) Hiszpański Reformowany Kościół Episfcopalny, o którym też już wspomniałem, i do
6

4) Zgromadzenia Braci — zwane również Darbistami — które dzielą się na Braci Otwartych
i Braci Ekskluzywnych. Formy organizacyjne
tej społeczności gwarantują autonomię zborów,
które nie posiadają ordynowanych duchow
nych.
5) Zgromadzenia Boże — czyli ruch zielono
świątkowy, który rozwinął się dopiero w ostat
nich latach. Ewangelicka mlisja wśród Cyga
nów pracuje pod auspicjami ruchu zielono
świątkowego.
6) Adwentyści Dnia Siódmego — stanowiący
znaczącą społeczność.
7) Kwakrzy — nieliczni, ale cieszący się sym
patią.
8) Armia Zbawienia — która rozpoczęła swoją
działalność w Hiszpanii niedawno.
Do najliczniejszych spośród wymienionych na
leżą: Kościół baptystów i Zgromadzenia Braci.
SYTUACJA EKUMENICZNA

Pomimo różnic konfesyjnych, wynikających z
różnych tradycji i źródeł, pomimo wzajemne
go krytycyzmu, Kościoły i społeczności wyzna
niowe w Hiszpanii okazują sobie na ogół wza
jemną solidarność -i podejmują próby współ
pracy. Przykładem tego było utworzenie za
rządów gen. Franco Komitetu Obrony, obecnie
zaś zwoływane są^)d czasu do czasu krajowe
konferencje Kościołów ewangelickich oraz po
dejmowane wspólne działania na gruncie ta-
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kich międzywyznaniowych organizacji, jak
Towarzystwo Biblijne, Ewangelicki Alians,
Stowarzyszenie Dziennikarzy itp.
Zinstytucj onalizo waną
formą
ekumenizmu
wśród Kościołów ewangelickich jest Hiszpań
ski Komitet Współpracy między Kościołami,
ale należą do niego tylko Hiszpański Kościół
Ewangelicki i Reformowany Kościół Episkopalmy.
Już w okresie wprowadzania w życie ustawy
o wolności religijnej Komitet zajmował stano
wisko w konkretnych sprawach i podejmował
inicjatywy, które najczęściej prowadziły do
pozytywnych osiągnięć. Chodziło m in. o takie
zagadnienia, jak: chrzest, małżeństwa miesza
ne, wolność religijna a służba wojskowa, wol
ność religijna a szkoła, prawa człowieka, udzielaniie rozwodu na tej podstawie, że jeden
z partnerów nie jest katolikiem itp.
Nie wszystkie jednak wymienione wyżej Koś
cioły gotowe są do ekumenicznej współpracy,
zwłaszcza ż Kościołem Rzymskokatolickim.
Wspomnienia bolesnej przeszłości i związane
z tym uprzedzenia nie są łatwe do przezwy
ciężenia. Część Kościołów uważa, że ceną, któ
rą trzeba będzie zapłacić za dialog z Kościo
łem Rzymskokatolickim, potężnym i tak licz
nym, będzie rezygnacja z ich własnej tożsa
mości. Należą do nich: baptyści (choć niektóre
ich zbory i niektórzy pastorzy otwarci są na
międzykonfesyjny dialog), Zgromadzenia Bra
ci, ruch zielonoświątkowy, adwentyści i inne
tzw. niezależne ugrupowania. Gotowi do pro
wadzenia dialogu, oprócz obu Kościołów ewan
gelickich, są zaś: kwakrzy i Armia* Zbawienia.
Trzeba jednak dodać, że także w Kościołach
ewangelickich istnieją zbory i pastorzy, którzy
wyrażają zastrzeżenia do oficjalnej ekumenii.
Łat wo je zrozumieć, gdy weźmie się pod uwa
gę obciążenia przes,złości.

Pierwsze kontakty z Kościołem ■Rzymskokato
lickim zostały nawiązane potajemnie w 1954 r.,
potem kontynuowane były w ramach Tygod
nia Modlitw o Jedność Chrześcijan, a od czasu
II Soboru Watykańskiego pomyślnie się roz
winęły. Niestety, już od mniej więcej 1968 r.
oficjalne kontakty ekumeniczne zostały ogra
niczone. Istnieją jednak więzi osobiste, datu
jące się sprzed lat i do dziś pielęgnowane.
Na Uniwersytecie Papieskim w Salamance ist
nieje katedra ekumenii, w której odbywają się
wykłady i gromadzi się dokumenty dotyczące
problemów ekumenii. Protestanccy profesoro
wie teologii i pastorzy bywają zapraszani do
wygłaszania referatów i wykładów w semina
riach i na •'Uniwersytetach. Jedna z trudności
polega na tym, że jest ich zbyt mało, aby mo
gli odpowiedzieć na wszystkie propozycje.
W ZBORZE HISZPAŃSKIEGO KOŚCIOŁA
EWANGELICKIEGO

Parafia, którą odwiedziłem, liczy 220 konfirmowanych członków, w nabożeństwie uczest
niczyło zaś około 50%. Powiedziano nam, że
frekwencja była tej niedzieli nieco niższa ocL
przeciętnej, gdyż na wielu ulicach w centrum
miasta odbywały się dziecięce gry i .zawody
sportowe .(m.in. w jeździe na wrotkach), wsku
tek czego ulice były zamknięte dla ruchu. Du
że przestrzenie trzeba było pokonywać pieszo,
aby dostać się do kościoła.
Wspomniałem na początku, że jest to jedna
z ośmiu parafii Hiszpańskiego Kościoła Ewan
gelickiego znajdujących się w Barcelonie i na
jej obrzeżach. Lepsze to rozwiązanie ’aniżeli
jeden, centralnie położony, duży zbór. Łatwiej
bowiem o kontakt członków parafii ,z Kościo
łem, plebanią, mniej czasu trzeba zużywać,
aby dotrzeć na nabożeństwo, studium biblij7

•ne, lekcje religii. Wielkość parafii jest różna —
od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Sądzę, że
powstawały one w miarę wzrostu liczby człon
ków Kościoła w tym mieście.
Kościół nie jest odrębnym budynkiem, lecz
zajmuje najniższą kondygnację kilkupiętrowe
go domu. Jest to pozostałość z dawnych cza
sów, kiedy ewangelikom nie wolno było bu
dować takich kościołów, które łatwo dawałyby
się rozpoznać jako kościoły. Pod tym wzglę
dem ewangelicy hiszpańscy znajdowali się w
sytuacji podobnej do ewangelików czeskich,
którzy po ogłoszeniu tzw. patentu tolerancyj
nego w 1791 r., nie mogli wznosić kościołów,
lecz domy modlitwy, które w dodatku nie
mogły mieć wejścia od stirony ulicy.
W przedsionku kościoła otrzymaliśmy wydru
kowane na fotokopiarce karty z programem
nabożeństwa, informacją o pieśniach, które
miały być śpiewane tej niedzieli, oraz o teks
tach biblijnych, które przeznaczono do odczy
tania. Były tam również wskazówki, które
pieśni śpiewać należy po hiszpańsku, a które
po katalońsku. Barcelona jest bowiem stolicą
Katalonii, która posiada swój własny język,
nieco różniący się od hiszpańskiego. Nabożeń
stwo jest więc dwujęzyczne. Poza programem
nabożeństwa karta zawierała informacje o
konferencji, w której braliśmy udział, oraz in
formacje parafialne, a wśród nich nazwiska
osób, które obchodzą urodziny, rocznice ślu
bów, zapowiedzi ślubne, informacje o zmar
łych w ostatnim czasie.
Podczas nabożeństwa śpiewano prawie wyłącz
nie pieśni hiszpańskie, tylko jedna ze śpiewa
nych pieśni była mi znana, i to z Zelowa. Śpie
wa się tam żywo, śmiało, głosy są wyrobione
i cały kościół nimi rozbrzmewa. Czuje się, że
tutejsi ludzie lubią śpiewać i czynią to z ra 
dością. Liturgia jest bardzo prosta, a central
ny moment nabożeństwa stanowi kazanie. Wy
głosił je z przejęciem ks. Humberto Capo z
Madrytu, kuzyn miejscowego pastora, ks. En
rique Capo.
Podczas nabożeńst wa pastor nie używa togi ani
żadnego innego stroju liturgicznego. Zwróci
łem uwagę na to, że w nabożeństwie uczestni
czyli ludzie różnych generacji — młodzież, lu
dzie w średnim wieku i Starsi — mniej więcej
%w równych proporcjach. Dzieci zaś w tym sa
mym czasie miały zajęcia w Szkole Niedziel
nej, prowadzone w 3 grupach przez młodych
ludzi.
Ponownie znalazłem się w kościele wieczorem,
gdy akurat odbywała się próba chóru parafial
nego. Ku mojemu zdumieniu stwierdziłem, że
w tym, liczącym niewiele ponad 200 członków
zborze, w chórze śpiewa 40 osób (w każdym
głosie po 10 śpiewaków). Przypuszczam, że tu
właśnie leży źródło bardzo dobrego śpiewu
zboru. Solistką jest pastorowa Manuela Capo
de Fuentes, absolwentka konserwatorium, któ
ra poza tym śpiewa także jako solistka w chó
rze Towarzystwa Przyjaciół Muzyki.
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Długie lata oporu, przeciwstawiania się prze
mocy i życia w izolacji wywołały w zborach
tego Kościoła ujemne zjawisko, jakim jest men
talność getta, czyli zamknięcie się w sobie.
Niełatwo to przezwyciężyć teraz, gdy Kościół
już nie musi twardo się bronić i gdy przyszedł
czas, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom spo
łeczeństwa.
Kościół ma bardzo poważne problemy finanso
we i bez pomocy bratnich Kościołów byłoby
mu trudno prowadzić tak rozległą pracę, na
jaką się zdobywa. Ale o tym za chwilę. O skali
trudności finansowych mówi coś fakt, że pa
storskie wynagrodzenia ksźtałtują się poniżej
przeciętnych wynagrodzeń w tym kraju i wie
lu duchownych podejmuje dodatkową pracę w
jakimś tzw. świeckim zawodzie, by zwiększyć
budżet domowy. I tak, pastor E. Capo z owej
parafii w Barcelonie, której byłem gościem,
jest także dyrektorem szpitala ewangelickiego,
a inny pastor, z którym miałem możność roz
mawiać, jest nauczycielem w szkole muzycz
nej.
Kościół, poza pracą ściśle religijną, podejimuje
bardzo rozległą działalność społeczną. Parafie
w Barcelonie prowadzą szkołę, dom opieki dla
ludzi Starych, znany w tym mieście szpital
ewangelicki, jedyny w Hiszpanii, a także Dom
Spotkań w Pirenejach, w miejscowości Aiguaviva. Parafie w Madrycie opiekują się Zjed
noczonym Ewangelickimi Seminarium Teolo
gicznym, gdzie kształcą się przyszli pastorzy,
prowadzą ewangelicką księgarnię i wykonują
służbę diakonijną, która szczególne swoje za
danie widzi w opiece nad uciekinierami z Ame
ryki Łacińskiej. Kościół prowadzi tu także
dwie szkoły, w których uczy się 600—'1000
uczniów różnych wyznań, w tym również dzie
ci uciekinierów.
Obecnie Kościół liczy około 50 parafii i stacji
misyjnych. Synod w 198i3 r. radził nad możli
wościami rozszerzenia pracy Kościoła na inne
tereny i postanowił dążyć do podwojenia licz
by parafii w ciągu 10 lat. Życzyć należy temu
niewielkiemu a odważnemu w swoim działaniu
Kościołowi, alby jego plany się powiodły.

★
Drugim Kościołem reformowanym w Hiszpa
nii jest wspomniany już wcześniej Hiszpański
Reformowany Kościół Episkopalny. Wskutek
przyjętej episkopainej formy ustrojowej na je
go czele stoi biskup posiadający sukcesję apos
tolską. Kościół posiada pełną wspólnotę Ko
munii św. z Kościołem anglikańskim i zacho
wuje hierarchiczną strukturę z trojakim urzę
dem: biskupa, księdza i diakona. W obecnej
chwili oprócz biskupa działa jeszcze jego za
stępca, 9 pastorów i 4 diakonó w. W skład Koś
cioła wchodzi 15 parafii, skupiających około
2000 wiernych.
I ten Kościół ma za sobą okresy prześladowań,
zwłaszcza podczas wojny domowej. Niektóre
świątynie zostały wówczas spalone, inne zamk

nięte, jednego z pastorów rozstrzelano, a wielu
wiernych musiało uciekać ze swoich miej
scowości i ukrywać się. W rezultacie w Koś
ciele pozostało dwóch starych pastorów i jeden
diakon. Kościół musiał więc usilnie i ciężko
pracować,
aby
móc
znowu
normalnie
funkcjonować. W 1951 r. biskup z Irlandii
ordynował kilku duchownych i konfirmował
wielu wiernych. Ten niewielki Kościół zamie
rza rozwijać swoją działalność przez przygo
towanie do pracy kościelnej laików, planuje
także założenie szkół zawodowych i ośrodków
kulturalnych.
Wspomniane parafie rozrzucone są po całej
Hiszpanii, największe znajdują się w Madry
cie, Barcelonie, Sabadell, Salamance. W tej
ostatniej miejscowości w nowych zabudowa
niach kościelnych odbywają się liczne ekume
niczne spotkania. W Alcoceber, nad Morzem
Śródziemnym, znajduje się kościelny ośrodek
wypoczynkowy, miejsce spotkań Hiszpanów z
ofocokra j owcami.
INICJATYWY KOSCIOŁOW EWANGELICKICH

Należy do nich działalność Zjednoczonego Ewangelickiego Seminarium Teologicznego w
Madrycie, które nie tylko przygotowuje do
pracy pastorów hiszpańskich, lecz służy także
studentom z krajów Trzeciego Świata. Ponad
to prowadzi zaoczne studium teologiczne prze
de wszystkim dla laików, którzy dzięki zdo
byciu podstaw wiedzy teologicznej lepiej mo
gą pełnić swoją służbę.
Obydwa Kościoły ewangelickie niedawno roz
poczęły Wspólną pracę nad rozwojem szkół
niedzielnych i kształceniem nauczycieli oraz
dorosłych. Specjalnie w tym celu powołane
biuro obu Kościołów przygotowuje materiały
i opracowuje programy nauczania.
Hiszpańska Kościół Ewangelicki przez wiele lat
koncentrował się przede wszystkim na pracy
duszpasterskiej wewnątrz zborów. Obecnie
podjął nowe zadania: misyjne i ewangeliza
cyjne, które są niejako następstwem poprzed
nich. Kościół gotów jest korzystać zarówno
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Krzysztof Kozieł — 600 zł, Lech Gościcfci —
2000 zł, N.N. — 600 zł, ks. Edward Firek .—
1200 zł, Mirosław Adamus — 100 zł, s. Zuzan
na Lazar — 800 zł, Wanda Jańczyk — 400 zł,
N.N. — 300 zł, Zygmunt Rayski — 2400 zł,
ks. Włodzimierz Nast — 1400 zł, Matylda Ka
mińska — 2400 zł, Irena Hroboni — 400 zł, ks.
prof. Jan Niemczyk — 400 zł.

z tradycyjnych, jak i nowych metod ewangeli
zacji, wskazując przy tym, że zwiastowanie
oraz życie według biblijnego posej^twa muszą
iść ze sobą w parze. Przykładem tego jest pra
ca podjęta w Maladze wśród wyizolowanej
andaluzyjskiej grupy etnicznej, która pod wie
loma względami była przez społeczeństwo
dyskryminowana. Ludzie ci bardzo sobie cenią
tych, którzy do nich przybywają, wśród nich
żyją, dzielą ich wyobcowanie, ich codzienne
problemy i zwiastują im Słowo Boże.
Innym interesującym przykładem jest praca
prowadzona w Sewilli, w wielkim mieście,
gdzie rozpoczęto działalność ewangelizacyjną.
Dwie osoby, zatrudnione na pełnym etacie,
podjęły zadanie zwiastowania Ewangelii lu
dziom żyjącym poza Kościołem, ludziom, któ
rych w dużych miastach jest wielu. Podobne
zadania Kościół zamierza podjąć w innych
miastach hiszpańskich. W najbliższych latach
pragnie on podwoić liczbę miejscowości, w
których miałby prowadzić stałą pracę, również
charytatywną.
Hiszpański Reformowany Kościół Episkopalny
ma dużo mniejsze możliwości, ale i on usiłuje
przez pracę ewangelizacyjną dać wyraz swojej
obecności pośród narodu i świadectwu Ewan
gelii Jezusa Chrystusa. Dla tego Kościoła prio
rytetowe są dwa zbory: w Sewilli i w Sabadell
(Katalonia), gdzie założono placówki misyjne,
w których prowadzi się m.in. kursy biblijne
dla dzieci pochodzących z rodzin niewierzą
cych. W Sewilli Kościół prowadzi kursy języ
ka angielskiego oraz kursy wyrabiania różnych
przedmiotów z ceramiki, aby dać szansę mło
dzieży, która nie jest w stanie sfinansować
swego wykształcenia. W Sabadell założono
przediszkole dla dzieci pracujących matek (nie
tylko ewangelickich).
Podane przykłady świadczą o prężności i ak
tywności hiszpańskich Kościołów reformowa
nych, stanowiących maleńką cząstkę *katolic
kiej ludności Hiszpanii. Okazuje się, nie po raz
pierwszy zresztą, że nie wielkość Kościoła sta
nowi o zakresie i rezultatach jego pracy.

W Y D A W N IC T W O
Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękuje
my. Przypominamy, że ofiary na wydawnic
two „Jednota” przekazywać można na konto:
PKO VIII OM Warszawa, Nr 1586-3854-136
bądź przesyłać przekazem pieniężnym pod ad
resem: Administracja miesięcznika „Jednota”,
al. Świerczewskiego 76a, 00-145 Warszawa.
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Szwedzki Misyjny Kościół Przymierza
Przebywając w Szwecji jako
delegat naszego Kościoła na
zorganizowanym przez Konfe
rencję Kościołów Europejskich
spotkaniu poświęconym biblij
nym aspektom misji, miałem
również okazję zapoznać się z
życiem i działalnością ewange
lików reformowanych w tym
kraju, którzy tworzą Szwedzki
Misyjny Kościół Przymierza
(Svenska
Missionsforbundet).
Skupia on ok. 180 tys. człon
ków, w tym 80 tys. osób do
rosłych oraz 100 tys. dzieci i
młodzieży. Spośród tych ostat
nich nie wszyscy są formalnie
członkami Kościoła, lecz nale
żą dQ organizacji o nazwie
Szwedzka Młodzież Przymierza
i biorą żywy udział w bogatej
działalności młodzieżo wej Koś
cioła. Organizacyjnie Kościół
podzielony jest na 11 dystryk
tów obejmujących łącznie 1100
parafii. Pracuje w nim ponad
600 pastorów, a ponadto 150 li
derów grup młodzieżowych,
którzy pełnią funkcję duszpa
sterzy młodzieżowych. W ośrod
kach charytatywnych pracuje
30 diakonis. Wydawnictwo Koś
cioła
publikuj e :
tygodnik
,,Sve.nsk V eciktidning”, mie
sięcznik w języku angielskim
,»Information Builetin”, dwu
miesięcznik „Tro och Liv” oraz kilkanaście książek i bro
szur rocznie. Sekretarzem ge
neralnym Kościoła jest ks. dr
W alter Persson. Ważną rolę
odgrywa tzw. sekretarz misyj
ny, którym obecnie jest ks.
Per Olof Óhrn, i jemu właśnie
zawdzięczam możliwość zwie
dzenia kilku parafii, spotkań z
duchownymi, rozmów <z działa
czami kościelnymi i zapozna
nia się 'z wydawnictwami.
Szwedżki
Misyjny
Kościół
Przymierza powstał w XIX w.
w wyniku przebudzenia reli
gijnego, będącego reakcją na
skostnienie religijne i organiza
cyjne narodowego
Kościoła
Szwecji (luterańskiego). Pierw
sza parafia została utworzona
w 1855 r., a struktury kościel
ne zorganizowano w 1878 r.
Wierni samorzutnie tworzyli
żbory, które od początku były
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niezależne (ustrój kongregacjonalny)./ Państwowy Kośęiół
Szwecji niechętnie ust osunkowywał się do „oddolnego” ru 
chu religijnego, ukierunkowa
nego biblijnie, kalwinietycznie
i zarazem pietystycznie. W
1891 r. Szwedzki Misyjny Koś
ciół Przymierza wysłał swych
delega't^v na pierwsze Między
narodowe Zgromadzenie Kongregacjonalistów.
W nauczaniu Kościół przyjm u
je Biblię jako jedyne źródło
wiary (sola Scriptum) i nie po
sługuje się żadnymi księgami
symbolicznymi. Dopuszcza za
równo chrzest dzieci, jak i do
rosłych, dlatego w -kościołach
można spotkać chrzcielnice obok baptysteriów. Sakrament
Wieczerzy 'Pańskiej jest roz
dawany wiernym przez świec
kich prezbiterów (jedynie roz
dawany, bo sprawuje go du
chowny, który wygłasza słowa
ustanowienia — red.), co ma
symbolizować jedność prowa
dzącego nabożeństwo duchow
nego ze świeckimi, a więc jed
ność całego ludu Bożego. Księ
ża kształceni są od 1908 r. we
własnym seminarium w Lidingo, a tąkże na uniwersyteckich
wydziałach teologicznych w
Uppsali i Lund. Najwyższą
władzą w Kościele jest Gene
ralne Zgromadzenie (odpowied
nik naszego Synodu), które
powołuje organ wykonawczy.
Zbory utrzymują kontakt ze
zwierzchnictwem
kościelnym
za pośrednictwem superintendentów jedenastu dystryktów.
Kościół należy do Światowego
Aliansu Kościołów Reformowa
nych i ma w nim od kilku kadenc j i s wego przedstawiciela
fw Komitecie Europejskim).
Wśród posłów zasiadających W
szwedzkim parlamencie
są
członkowie Kościoła, a w
przeszłości — także w Radzie
Ministrów i innych organach
rządowych.

wyznawców spośród inteligen
cji i klasy średniej. Atrakcyj
ność ‘tego wyznania w zsekularyzowanej Szwecji wiąże się z
jego demokratyczną strukturą
wewnętrzną oraz z działaniami
politycznymi i społecznymi
(również na płaszczyźnie mię
dzynarodowej), podejmowany
mi na rzecz sprawiedliwości i
zlikwidowania nędzy w Trze
cim Świecie, a także z aktyw
nością kulturalną, zwłaszcza
młodzieży. Przy każdej parafii
istnieją kluby zainteresowań i
'kółka dyskusyjne. Kościół wy
chodzi z założenia, że wszyst
ko co wartościowe i dobre pro
wadzi do Boga. W parafiach w
Uppsali i Sztokholmie widzia
łem sale gimnastyczne, bezal
koholowe kawiarnie (otwarte
dla ludzi „z ulicy”), księgarnie,
kluby muzyki poważnej i roz
rywkowej, sale teatralne, kina,
przedszkola, pracownie artys
tyczne. Wszystkie te instytucje
otwarte są codziennie od Tana
do wieczora i oferują osobom
nie będącym członkami Kościo
ła możliwość ciekawego, kul
turalnego spędzenia wolnego
czasu. Organizowane są też
różnego rodzaju koncerty, wy
cieczki, pikniki itp. Przy każ
dym zborze funkcjonuje chór,
zespół muzyczny lub orkiestra.
W 'dużych miastach i w ośrod
kach akademickich równolegle
z nabożeństwami w języku
szwedzkim odprawiane są (w
oddzielnych kaplicach) nabo
żeństwa dla obcokrajowców —
w parafiach sztokholmskich
np. po angielsku i koreańsku.

Powszechnie uważa się, że
Szwedżki
Misyjny
Kościół
Przymierza
wywiera
silny
wpływ na szwedzką młodzież
— młodzieżowe organizacje tego
Kościoła dominują w całym ru 
chu młodzieżowym; utrzymują
też efektywne kontakty z in
nymi dużymi organizacjami
kulturalnymi i sportowymi;
Pierwotnie ‘w śród wiernych ponad 70% młodych Szwedów
dominowali robotnicy przemy bezpośrednio styka się z mło
słowi i chłopi; po ostatniej dzieżową działalnością tego,
wojnie Kościół pozyskał wielu niewielkiego przecież, wyzna-

Budynek Misyjnego Kościoła Przy
mierza w Uppsali

nia chrześcijańskiego. .Utrzy
mywane są dobre stosunki ekumeniczne z pozostałymi Koś
ciołami szwedzkimi, w tym tak
że z laterańskim, czego przy
kładem ijest opracowanie wspól
nego dla wszystkich chrześci
jan — także dla rzymskich ka
tolików — śpiewnika, a także
organizowanie wspólnych ewangelizacji, nabożeństw i ak
cji kulturalnych.
Kościół prowadzi działalność
misyjną w Zairze, Kongo, In
diach, Japonii i Ekwadorze,
pomagając tamtejszym Kościo
łom reformowanym w umoc
nieniu ich tożsamości wyzna
niowej oraz w znalezieniu
własnego miejsca w kulturze
swojego narodu. W swej dzia
łalności misyjnej opowiada się
zawsze po stronie biednych, uciskanych i prześladowanych
oraz kieruje się zasadą harmo
nijnej współpracy ludzi róż
nych wyznań i tradycji. Jak w
macierzystym kraju, tak i w
Trzecim Swiecie Misyjny Koś
ciół Przymierza prowadzi pra
cę oświatową i kulturalną, ofer ująć ludziom stojącym z da
la od Kościoła wartości, jakie
niesie Ewangelia i tradycja
chrześcijańskiej Europy.

KAROL KARSKI
*

O uwolnienie Jana Husa od zarzutu herezji
Na początku 1986 r. znany fi
lozof katolicki pirof. Stefan
Swieżawski zamieścił w ,,'Ty
godniku Powszechnym” arty
kuł pod sensacyjnym tytułem
,,Jan Hus — heretyk czy pre
kursor
Vaticanum
Secundum?”*. W konkluzji swoich
wywodów wybitny uczony po-'
stalował, aby papież ,,zechciał
wszcząć rewizję procesu potę
piającego Husa na Soborze w
Konstancji i oczyścić dę wielką
męczeńską postać z zarzutów
niesłusznie ją obciążających”.
Aktywność prof. S. Swieżawskiego nie ograniczyła się by
najmniej
do opublikowania
wspomnianego artykułu. 'Dla

interesującej go sprawy zdołał
uzyskać pewne poparcie Epis
kopatu Polski. Dzięki temu ks.
prof. Alfons Skowronek, kie
rownik katedry teologii eku
menicznej w Akademii Teolo
gii Katolickiej w Warszawie,
mógł rozesłać pod koniec kwiet
nia br. zaproszenia następują
cej treści:
,,Szanowny(a) Panie (Pani),
Ks. bp A. Nossol, Przewodni
czący Komisji Episkopatu do
Spraw
Ekumenizmu, prosił
mnie o przeprowadzenie sonda
żowej dyskusji na temat reha
bilitacji Jana Husa. W związku
z tym mam zaszczyt .zaprosić
Pana (Panią) na pierwsze spot

kanie dnia 17 (wtorek) maja
br. o godz. 10 (...) z następują
cym programem:
Prof. S. Swieżawski: »Wokół
problemu rehabilitacji Jana
Husa«;
Prof. J. Kłoczowski: »Fakty i
legendy o sprawie Jana Husa«;
po czym dyskusja”.
Oprócz wymienionych referen
tów kręgi związane z Kościo
* Omawialiśmy ten artykuł w „Jednocie” nr 5 z 1986. r. Przypomi
namy przy okazji, że w tym sa
mym roku numer podwójny (7—8)
w całości poświęciliśmy Janowi
Husowi — red.
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łem Rzymskokatolickim repre
zentowali m in.: bp Władysław
Miziołek — wiceprzewodniczą
cy Komisji Episkopatu ds. Ekumeniizmu, ks. doc. dr bab.
Michał Czajkowski z ATK, ks.
prof. dr Czesław Bartnik z
KUL, red. Jan Turnau z „Wię
zi”, s. Joanna Lossow z Ośrod
ka 'ds. Jedności Chrześcijan
przy Warszawskiej Kurii Me
tropolitalnej,
o.
Krzysztof
Kasznica — dominikanin. Ze
środowisk ewangelickich obecni
byli: ks. Bogdan Tranda — re
daktor naczelny „Jednoty”, ks.
Adam KleBzczyński — zastępca
superintendenta
naczelnego
Kościoła Metodystycznego i
niżej podpisany (teolog lute
ra ński).
Przybyło też kilku wybitnych
historyków polskich, wśród
nich prof. Aleksander Gieysz
tor i prof. Henryk Samsono
wicz z UW oraz prof. Stefan
Swieżawski i prof. Jerzy Kłoczowiski z KUL.
Ks. prof. A Skowronek powie
dział w zagajeniu, że podczas
posiedzenia Komisji Episkopa
tu »dis. Ekumenizmu w dniu
1 grudnia 1987 r. odczytano list
prof. S. Swieżawskiego, który
skłonił Komisję do przygotowa
nia dzisiejszego posiedzenia.
Prof. S. Swieżawski stwierdził
na wstępie, że z poglądami Hu
sa zetknął się opracowując
dzieła z filozofii XV w., a kie
dy w pierwszej połowie lat
sześćdziesiątych uczestniczył w
obradach II Soboru Watykań
skiego, uderzyła go zbieżność
poglądów eklezjologicznych So
boru i Husa. Od tego czasu za
stanawiał się często nad możli
wością zrewidowania werdyktu
Soboru w Konstancji. Podczas
rozmowy z papieżem Janem
Pawłem II prof. Swieżawski
stwierdził, że Hus nie był he
retykiem, przeto Kościół Rzym
skokatolicki powinien postąpić
tak, jak w swoim czasie postą
pił wobec Joanny d’Arc. Odpo
wiedź Jana Pawła II brzmia
ła: w takich sprawach zada
niem uczonych jest sugerować
papieżowi, co powinien czynić.
Sekretarz papieża, ks. Stanisław
Dziwisz, zaproponował wówczas
Profesorowi napisanie artyku
łu dla „Tygodnika Powszech
nego”, który po przetłumacze
niu na język włoski byłby wy
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drukowany w watykańskim
„L’Osservatore Romano”.
Taka była geneza wspomniane
go na wlstępie artykułu prof.
S wie ża wski eg o zam ies ze zon ego
w „Tygodniku Powszechnym”.
Artykuł dwukrotnie tłumaczo
no na język angielski, ponadto
na francuski, niemiecki, czeski
i włoski. Przekład włoski, do
konany przez znaną tłumacz
kę Zofię Ernstową, nie został
do dzisiaj wykorzystany...
Artykuł z „Tygodnika Pow
szechnego”
wywołał
żywe
reakcje — negatywne i pozy
tywne — w kraju i za granicą.
Wśród
negatywnych
prof.
Swieżawski przytoczył opinię
publieys t y tygodnika ,,K ultu
ra” Szymona Budnego, który
stwierdził, że Hus był prekur
sorem teologii wyzwolenia, a
nie Vaticanum II. Angielski
„Observer” pisał, że człowieka
żyjącego w wieku XV nie moż
na przenosić w kontekst wie
ku XX oraz że Hus nie potrze
buje przebaczenia z jakiejkol
wiek strony. Czeski teolog pro
testancki Ludek Broż stwier
dził, że raczej Kościół Rzym
skokatolicki, a nie Hus, potrze
buje rehabilitacji. W opinii
prof. Święcickiego z Krakowa
rehabilitacja Husa mogłaby za
chwiać magisterium Kościoła.
Wśród pozytywnych ocen prof.
Swieżawski przytoczył opinię
katolickiego tygodnika austriac
kiego „Die Furche”, według
której rehabilitacja Husa przy
czyniłaby się do pogodzenia
Czechów z Kościołem katolic
kim. Referent powołał się też
na następujące słowa z „Jednoty” (1986, nr 5): „Cieszy nas
fakt, że podobne głosy rozle
gają się, i to nie od dziś, wśród
braci katolików. Ale cieszyli
byśmy się jeszcze bardziej,
gdyby nastąpiła na nie reakcja
ze strony Watykanu. Uwolnie
nie Jana Husa od zarzutu he
rezji i przywrócenie należnej
mu czci przez Kościół Rzym
skokatolicki byłoby aktem po
magającym przełamaniu ist
niejących jeszcze barier mię
dzy tym Kościołem a inny
mi wyznaniami chrześcijań
skimi, aktem sprzyjającym po
rozumieniu i zbliżającym urzeczywistnienie idei jedności”.
Na zakończenie swoich wywo

dów prof. Swieżawski poinfor
mował, że we wcześniejszej
rozmowie z bp. Alfonsem Nossolem przekazał mu 16 zagad
nień dotyczących sprawy Jana
Husa. Wśród nich znalazły się
następujące pytania: Co uczy
nić w wypadku Husa? Czy i w
jakim sensie potępienie Husa
było postanowione wcześniej?
Czy proces w Konstancji został
przeprowadzony lege artis? W
jakim stopniu Hus był zależ
my, a w jakim niezależny od
Jana Wiklifa? Jak dalece kry
tyka odpustów przez Husa jest
ortodoksyjna? Czy nauka Husa
o Trójcy Świętej jest katolic
ka?
Z wykładu prof. J. Kłoczowskiego na przytoczenie zasłu
gują następujące myśli: Hus
był bardziej moralistą niż teo
logiem. Kierując się ideałem
Dobrego Pasterza podejmował
krytykę
bogactwa
kleru.
Wbrew utartej opinii, Hus po
glądów Jana Wiklifa wcale nie
kopiował, lecz samodzielnie je
analizował. Te same słowa u
Husa znaczyły często co inne
go niż u Wiklifa. Husa przepeł
niała troska o Kościół czysty.
Twierdził, że papiestwo nie jest
konieczne dla Kościoła. Był
człowiekiem mało roztropnym,
nie zastanawiał się -nad tym, do
kogo mówił. Wkrótce po mę
czeńskiej śmierci jego postać
urosła do rangi symbolu.
Dyskusja miała bardzo intere
sujący przebieg. Pierwszy z
dyskutantów, ks. prof. Czesław
Bartnik, stwierdził wręcz, ż^
Kościół Rzymskokatolicki nie
powinien mówić o rehabilitacji
Husa, lecz raczej dokonać eks
piacji. W podobnym duchu wy
powiedział się ks. doc. Michał
Czajkowski. Jego zdaniem, ka
tolicy nie powinni sobie przy
właszczać Husa, lecz potępić
jego potępienie, stos, na który
został skazany. Bp Władysław
Mi zi ołek p ostu 1ował obs ze r ne
streszcze»nie wniosków z dys
kusji, które zostaną przedsta
wione papieżowi Janowi Paw
łowi II i Konferencji Episko
patu Polski. Jego zdaniem po
trzebny byłby kontakt z Koś
ciołem czeskim, wysondowanie
opinii, czy odpowiednia wypo
wiedź Watykanu na temat Hu
sa byłaby korzystna dla tego
Kościoła.
Dokończenie na s.* 24
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Bqdźcie Kościołem w akcji
V Kodeńskie Spotkanie Ekumeniczne

Termin kolejnego spotkania
młodych chrześcijan w Kodniu
nad Bugiem wyznaczono w
tym roku wyjątkowo później
niż zazwyczaj, bo w ostatni
weekend maja. Przyczyna te
go była zgoła ekumeniczna. Otóż rokrocznie zapraszano do
Kodnia ks. bp. Zdzisława Tran
dę, nie mógł on jednak nigdy
przybyć, gdyż akurat w tym
samym czasie co zjazd odbywał
się Synod Kościoła Ewangelic
ko-Reformowanego. Tym ra 
zem zaś organizatorzy dowie
dzieli się wcześniej, że Synod
planowany jest na połowę ma
ja i ustalili datę spotkania ekumenicznego w „bezkolizyj
nym” terminie, aby Ksiądz
Biskup mógł wreszcie bez
przeszkód przyjechać do Kod
nia. Drogiego gościa, przybyłe
go w towarzystwie małżonki,
p. Janiny, powitano jako jed
nego z duchowych przywódców
polskiej ekumenii.
Pierwszego dnia (27 maja), w
późny piątkowy wieczór, bp Z.
Tranda przewodniczył w kodeńskim kościele Sw. Ducha ewangelickiemu
nabożeństwu
Słowa Bożego, które tradycyj
nie rozpoczyna nasze spotka
nie, i wygłosił kazanie. Mło
dzież różtiyeh wyznań (obok
katolików były także niewiel
kie grupy prawosławnych, lu
teranów, zielonoświątkowców i
metodystów) z wielką uwagą
słuchała przemówienia Księdza
Biskupa, gorliwie modliła się
słowami liturgii Kościoła Ew ang elicko -R efor m ow an ego
i
śpiewała pieśni ewangelickie.
W swoim wystąpieniu bp Z.
Tranda wyraził radość z powo
du tego, że jest taka miejsco
wość jak Kodeń, gdzie co roku
zbiera się młodzież, głównie ka
tolicka, żyjąca nadzieją jednoś
ci. Nie jest to jednak jedyne
tego rodzaju miejsce w naszym
kraju. Ks. Zdzisław wymienił

jeszcze Dzięgielów, gdzie rok sławia. Jeszcze raz odwołam się
rocznie gromadzi się młodzież do listu bpa A. Nossola, który
ewangelicka, oraz Grabarkę, napisał: „Ta znacząca rocznica
miejsce spotkań młodych pra jest świętem całego Kościoła,
stanowi wspomnienie Kościoła
wosławnych.
Nawiązując do hasła spotkania be,z podziałów”. Dlatego też
kodeńskiego, którym były sło spotykając się w ekumenicznej
wa zaczerpnięte z II Listu A- wspólnocie nie sposób było nie
postoła Pawła do Koryntian: podjąć problematyki milenium
„Miłość Chrystusa przynagla chrztu Rusi. Uczestnicy spot
nas” (tłumaczenie według Bi kania mieli zatem możność wy
blii Tysiąclecia), Ksiądz Biskup słuchania wykładu historycznopowiedział, że w przekładzie -teologicznego . znakomitego
protestanckim zamiast słowa znawcy i miłośnika chrześci
„przynagla” użyto zwrotu „o- jańskiego Wschodu, o. Jana
garnia”. Te oba pojęcia — pod Sergiusza Gajka z Instytutu
kreślił kaznodzieja — uzupeł Ekumenicznego KUL. Jubileusz
niają się. Miłość Chrystusa nie tysiąclecia chrztu Rusi był tak
pozwala na bierność — ona ma że przedmiotem pracy w gru
moc ogarniającą i przynaglają pach dyskusyjnych, prowadzo
cą nas do działania. Dlatego też nych przez o. J. S. Gajka i o.
my, chrześcijanie różnych wy Tadeusza Kawalę. W innych
znań, mamy tworzyć Kościół natomiast grupach zajmo wańo
w akcji, Kościół tętniący ży się takimi tematami, jak jed
ność w Piśmie świętym (pro
ciem.
Do tego hasła nawiązał także wadzący ks. doc. Michał Czaj
w liście skierowanym do u- kowski z ATK), ekumenizm w
czestników spotkania bp Alfons duszpasterstwie (ks. Jan Hause,
Nossol, przewodniczący Komi luteranin) oraz ekumenizm na
sji Episkopatu ds. Ekumeniz co dzień (red. Jan Turnau z
mu. Miłość Chrystusa — pisał „Więzi”). O zadaniach, jakie
Ksiądz Biskup — przynagla wynikają z tegorocznych uro
nas, chrześcijan z różnych Koś czystości jubileuszowych dla
ciołów, „do ekumenicznego ot młodych chrześcijan, mówił w
warcia i wyzbycia się dawnych swojej pogadance podczas na
uprzedzeń, fałszywych wyzna bożeństwa odprawionego w
niowych obrazów”. Ożywieni kościele Sw. Ducha z soboty na
pragnieniem jedności chrześci niedzielę ks. M. Czajkowski.
jan, do której przynagla nas Nabożeństwo to, prowadzone
miłość Chrystusowa i miłość przez katolików i zielonoświąt
braterska, mamy szanować — kowców, upamiętnione obrzę
podkreślił bp A. Nossol — dem łamania i dzielenia się
prawo każdego wierzącego do chlebem (nie interkomunia!),
własnej tradycji, obrządku i zakończyło się nocnym czuwa
tożsamości oraz przezwyciężać niem w intencji jedności.
dawne nieporozumienia i to, co Refleksji teologicznej
towa
nas dzieli.
rzyszyła modlitwa za prawo
Celem tegorocznego spotkania sławie w Polsce, Związku Ra
w Kodniu było uczczenie w e- dzieckim i na całym świecie.
kumenicznym gronie wielkiego Podczas Mszy św. odprawionej
jubileuszu 1000-lecia chrztu w sobotę, 28 maja, w bazylice
Rusi, które to wydarzenie nie kodeńskiej, główny' celebrans
jest przecież li tylko wewnętrz ks. bp Jan Mazur, ordynariusz
ną sprawą wyznawców prawo diecezji siedleckiej, czyli pod
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laskiej, dziękował Bogu, że ty 
siąc lat temu zechciał włączyć
do swej owczarni Słowian
Wschodnich. W modlitwie wier
nych proszono o łaski dla ca
łego Kościoła prawosławnego,
a także dla Kościołów metodystycznego i adwentystycznego, które w tym roku także
obchodzą swoje jubileusze.
Tradycyjnie młodzi pielgrzymi
nawiedzili' braci prawosław
nych w Kodniu i Jabłecznej
biorąc tam takiże udział w wie
czorni (nieszporach). Zakończe

nie spotkania nastąpiło w nie
dzielę, 29 maja, w Kostomło
tach, gdzie znajduje się jedyna
w Polsce parafia neounijna,
obrządku bizantyjisko-słowiańskiego. Tu także celebrowano
uroczyście jubileusz tysiąclecia
chrześcijaństwa na Rusi.
Kodeń, o czym może nie' wie
dzą wszyscy czytelnicy ,,Jednoty”, jest największym sank
tuarium maryjnym na Podla
siu. Wybierając tę parafię na
miejsce spotkań ekumenicznych
organizatorzy liczyli się z tym,

że może to wzbudzić opory i
obawy chrześcijan z Kościołów
protestanckich. Dlatego też unika się wfezelkich akcentów
maryjnych, tak obcych poboż
ności ewangelickiej. I chyba
nikit z przybywających co roku
do Kodnia nie ma wątpliwości,
że gromadzi nas tam zmart
wychwstały
Chrystus,
Pan
Kościoła. To Jego Duch uzdol
nią nas do tego, byśmy nawza
jem rozpoznali się jako siostry
i bracia jednej rodziny dzieci
Bożych.

Apel z Kodnia 1988

Przyjechaliśmy tu już po raz piąty z różnych
stron Polski: z Mazowsza i Śląska, ziem zachod
nich i wschodnich, znad Wisły i Odry. Dzieli
nas wiele: wyznanie, liczba przeżytych lat,
wykształcenie i zainteresowania świeckie, ale
łączy o wiele więcej: wiara w Chrystusa, chęć
głoszenia słowem i czynem Jego Ewangelii,
a szczególnie wezwania do Jedności — „aby
byli jedno” (Jn 17:1).
Przyjechaliśmy nad Bug, aby uczcić Sacrum
Russiae Millenium. Właśnie przed tysiącem lat
na ziemie ruskie przyszło chrześcijaństwo z Bi
zancjum, w obrządku innym od łacińskiego.
Boga w Trójcy Jedynego można czcić w różny
sposób i ta różnorodność na pewno Go cieszy,
ponieważ sam jest jednością w wielości. Mar
twią Go tylko te różnice, które stają się przy
czyną rozłamu. Łącząc się w radości z powodu
jubileuszu wielkiego Kościoła, łączymy się rów
nież w modlitwie o Jedność. Oby wszyscy
chrześcijanie: prawosławni, katolicy, ewangelicy — ymieli iść drogą, którą szli przed 1100
laty apostołowie Słowian, Cyryl i Metody.
Obyśmy umieli godzić zapał misyjny z troską
o dobre współżycie-różnych Kościołów. Łączy
m y się również w modlitwie o wolność reli
gijną dla wszystkich chrześcijan, o to, by
wszystkim im wolno było głosić Ewangelię.
Obchodziliśmy dzień Pięćdziesiątnicy, pamiątkę
Zesłania Ducha Świętego na zalążek Kościoła.
Modlimy się, by Trzecia Osoba Trójcy, oświe
cała współczesnych apostołów Chrystusa, by
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uczyła ich, jak naśladować wzajemną miłość
Ojca, Syna i Ducha, jak znajdować to, co
wspólne, w różnorodności doktryn i zwycza
jów, jak przezwyciężać podziały. Oświecicielu,
wskazuj nam drogę!
Większość z nas tu zgromadzonych urodziła się
już po Soborze Watykańskim II, który włączył
Kościół rzymskokatolicki we wspólny nurt dą
żeń ekumenicznych. Nie pamiętamy już na
ogół czasów; gdy inaczej wierzący chrześcija
nin był przezywany „schizmatykiem”, „here
tykiem ” albo „papistą”, czasów wzajemnej nie
nawiści i pogardy. Znamy na tyle historię, by
zrozumieć przyczyny tych postaw, które i dziś
się zdarzają, ale jeszcze lepiej znamy Ewange
lię, która ich najwyraźniej zabrania. Przypo
minamy: Chrystus umarł po to, „by rozpro
szone dzieci Boże zgromadzić w jedno” (Jn
11:52). Do zwierzchników wszystkich Kościo
łów chrześcijańskich w Polsce zwracamy się z
apelem: uczyńcie sprawę Jedności kwestią na
czelną! Dołóżcie wszelkich starań, by chrześci
janin był chrześcijaninowi bratem, przypomi
nając słowa Chrystusa: „Nikt, kto czyni cuda
w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić
o mnie. Kto bowiem nie jest przeciw nam, jest
z nami” (Mk 9:39—40). Uczcie swoich wier
nych chrześcijańskiej solidarności!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,
którego wspólnie uważamy za Zbawiciela.
U C Z E S T N IC Y V K O D iE Ń S K IE G O
S P O T K A N IA E K U M E N IC Z N E G O

KS. ROMAN MAZIERSKI

Jedność Biblii
O D C IN E K Ó SM Y

od. CZĘŚCI III
ROZDZIAŁ II
JEZUS — KAPŁAN

Wypełnienie Zakonu? Czy możliwe jest wypełnienie
Zakonu Bożego przez człowieka tak ułomnego, tak
grzesznego i nędznego, jak go przedstawia Stary i No
wy Testament, i jakim jest w rzeczywistości, co po
twierdzają dzieje ludzkości? Nie, jest ono niemożliwe
ze względu na zepsutą do gruntu naturę ludzką.
„Wiemy, że cokolwiek Zakon mówi, mówi do tych,
którzy są pod wpływem Zakonu, aby wszelkie usta
były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bo
żemu. Dlatego z uczynków Zakonu nie będzie uspra
wiedliwiony. przed Nim żaden człowiek, gdyż przez
Zakon jest poznanie grzechu. Ale teraz, niezależnie
od Zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża
(...) przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich
wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy
zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedli
wieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chry
stusie Jezusie” (Rzym. 3:19—24). To, co w długim
i głębokim wywodzie teologicznym wyraził apostoł,
jego Mistrz wypowiedział w krótkich i prostych sło
wach skierowanych do faryzeusza Nikodema: „Jeśli
kto nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Kró
lestwa Bożego (...). Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie
może wejść do Królestwa Bożego” (Jn 3:3.5). A na
pytanie zdumionego Nikodema: „Jakże to się stać
może?”, odpowiedział: „Jak Mojżesz wywyższył węża
na pustyni, tak musi. być wywyższony Syn Człowie
czy (...), aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale
miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat,
aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zba
wiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony; kto
zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie
uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego” (Jn
3:9.14—118).
A więc od tych dwóch warunków zależy zbawienie
człowieka: Syn Człowieczy musi być wywyższony,
a człowiek musi się odrodzić z Ducha przez wiarę
w Syna Bożego! Wewnętrznym znakiem (i zarazem
darem) tego odrodzenia jest miłość, a zewnętrznym
symbolem i potwierdzeniem — obmycie wodą,
chrzest! Gdy Jezus przyjmował chrzest, Jan Chrzci
ciel zobaczył Ducha, który w postaci gołębicy spoczął
na Nim. Dzięki temu Jan rozpoznał w Jezusie Syna
Bożego i dlatego mógł świadczyć o Nim: „Oto Bara
nek Boży, który gładzi grzech świata” (Jn l:29n.).
Niegdyś, gdy Abraham syna swego, Izaaka, prowadził
na ofiarę, ów zapytał: „...a gdzie jest jagnię na cało
palenie?”; „Bóg sobie upatrzy jagnię na całopale
nie...” — brzmiała odpowiedź (I Mojż. 22:7—8). I upa
trzył! Nie przyjął ofiary dziecięcia Abrahamowego,

żadna bowiem ofiara — ani z Izaaka, ani ze zwierząt,
ani z płodów rolnych — nie była w stanie przywró
cić harmonii między Bogiem a człowiekiem, między
człowiekiem a przyrodą, między „tchnieniem Bożym”
a „prochem ziemi.” w człowieku, nie była w stanie
spowodować, by sprawiedliwość Boża mogła się ku
nam skierować w postaci miłości! Dlatego Bóg sam
sobie upatrzył Baranka na ofiarę. „Oto Baranek Bo
ży, który gładzi grzech świata!” (Jn 1:29). „On nasze
choroby nosił, nasze cierpienia wziął ,na siebie (...).
On zraniony jest za wystęipki nasze, starty za winy
nasze (...), jak jagnię na rzeź prowadzone...” (Iz.
53:4.5.7).
Mędrzec grecki Diogenes w biały dzień chodził po
rynku ateńskim z zapaloną latarnią, a gdy go pytano,
po co to robi, odpowiadał: „Szukam człowieka!” Tak,
natura ludzka do tego stopnia jest skażona, że nikt
z na:s nie zasługuje na miano człowieka, człowieka
stworzonego „na obraz i podobieństwo Boże”. Dlate
go ludzkość ciągle szukała ideału człowieka. I dopiero
inny poganin, namiestnik rzymski. Piłat, ujrzawszy
Jezusa, jak „wysżedł (...) w koronie cierniowej i
płaszczu purpurowym”, rzekł: .„Oto człowiek!” (Jn
19:5). Sam zapewne nie zdawał sobie sprawy, jak
wielką w tej chwili ogłosił światu prawdę. „Oto czło
wiek”, oto ideał człowieka po wszystkie czasy, oto
Ten, który urzeczywistnił w sobie w całej pełni „ob
raz i podobieństwo Boże, a mimo to ani na chwilę nie
przestał być człowiekiem. „Nie mamy bowiem arcy
kapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami
naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podob
nie jak my, z wyjątkiem grzechu” (Hebr. 4:16). „Ta
kiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego,
niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszni
ków i wywyższonego nad niebiosa” (Hebr. 7:26). On
to spełnił na» Golgocie, na ołtarzu Krzyża, swą prze
czystą, jedyną po wszystkie czasy, ofiarę za całą ludz
kość, za wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek w cza
sie żyli przed Niim lub żyć będą po Nim. Co więcej
— sam jest darem ofiarnym, Barankiem nieskala
nym, który gładzi grzech świata. W swej ofierze urze
czywistnia symbole ofiar starotestamentowych oraz
spełnia w niej odwieczną tęsknotę skalanej duszy
ludzkiej za oczyszczeniem i pojednaniem z Bogiem.
Tak więc sam Bóg siebie samego oddaje w ofierze
za nas, abyśmy i my bez zastrzeżeń oddali się Jemu
i bliźnim. Posunął się do ostateczności po to, abyś
my my zdecydowali się Jemu zaufać, poniechawszy
naszych małostkowych trosk i obaw. Ogłosił, że przy
szedł do grzeszników (Łuk. 5:32), aby nikt z nas nie
myślał, że jest zanadto zły, by z Nim obcować. Za
swoich przyjaciół obrał najuboższych, niewykształco
nych i z pozoru nic nie znaczących ludzi (Mk 4:16),
aby żaden człowiek nie mniemał, że mie nadaje się
do wypełnienia Bożych poleceń (II Mojż. 4:10—14).
Wszystko, czego uczył, każde, najtrudniejsze nawet
żądanie stawiane ludziom, urzeczywistniał własnym
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czynem i przykładem. Uczył: „Jeśli cię kto uderzy
w praiwy policzek, nadstaw mu i drugi” (Mat. 5:39),
i oto w czasie swej Męki cicho i spokojnie przyjmo
wał policzkowanie, opluwanie i bicie (Mat. 27:30;
Jn 19:3). Uczył: „Miłujcie nieprzyjaciół waszych i
módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mat.
5:44), a konając na krzyżu wypełnił to w słowach
modlitwy: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czy
nią” (Łuk. 23:34). Wykonał wszystko, co miał zlecone
od Ojca: „Wykonało się!” (Jn 19:30), więc Jego ofia
rą kończy się — ostatnią już — modlitwą wiary bez
względnej i niezachwianej: „Ojcze, w ręce Twoje
polecam ducha mego” (Łuk. 23:46). Bezdomny był,
gdy się narodził, d bezdomny pozostał przez cały
swój ziemski żywot. „Lisy mają jamy, a ptaki nie
bieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie
by głowę skłonił” (Łuk. 9:58). A kiedy już znalazło
się miejsce, na którym i On skłonić mógł swą wielce
utrudzoną Głowę, to okazało się, że tym miejscem
jest twardy, hańbiący krzyż Golgoty. I na tym właś
nie miejscu, gdy wszystko „wykonało się”, „skło
niwszy głowę, oddał ducha” (Jn 19:30). Tak, na krzy
żu, umarł Człowiek, który urodził się w stajni, a za
pierwsze posłanie na ziemi miał żłób. I „ten czło
wiek był Synem Bożym” (Mk 15:39).
„I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od
góry do dołu” (Mat. 27:51; Mk 15:38). Była to zasło
na oddzielająca miejsce śrwięte w świątyni jerozolim
skiej od „świętego świętych”. Znak to, że zniesione
zostało w tym momencie rytualne prawo Starego
Testamentu, że skończyło się S t a r e P r z y m i e 
rze, zawarte z ludem wybranym wówczas, gdy
„Mojżesz (...) wziął krew kozłów i cielców wraz z
wodą (...) i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały
lud, mówiąc: To jest krew Przymierza, które Bóg
dla was ustanowił” (Hebr. 9:19—20; por. II Mojż.
24:5.6.8). Było to P r z y m i e r z e Z a k o n u . Obecmie zawarte zostało N o w e P r z y m i e r z e z
całą ludzkością, nowy testament uwierzytelniony
przez przelanie krwi Chrystusowej na krzyżu, testa
ment, który Jezus ustanowił podczas Ostatniej Wie
czerzy na wieczną pamiątkę: „Bierzcie i jedzcie, to
jest ciało moje (...). Ten kielich to nowe Przymierze
we krwi mojej: albowiem ilekroć ten chleb jecie,
a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie,
aż przyjdzie” (I Kor. 11:24—26). Jest to P r z y m i e 
rze Łaski.
Jedynie z ł a s k i
można dostąpić odpuszczenia
grzechów, pojednania z Bogiem, usprawiedliwienia.
Jedynie z łaski i tylko przez wiarę, a nie z uczyn
ków. „Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zba
wiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk
16:16; por. Jn 3:8). „Bez wiary zaś nie można podo
bać się Bogu” (Hebr. 11:6), więc „sprawiedliwy z wia
ry żyć będzie” (Rzym. 1:17; por. Abak. 2:4; Hebr.
10:38).. „W tej (...) nadziei zbawieni jesteśmy. (...)
Duch wspiera nas w niemocy naszej (...), sam (...)
wstawia się za nami w niewysłowionych westchnie
niach ” (Rzym. 8:24—26).
Nie chodzi tu jednak o wiarę intelektualną lub wiarę
w dogmaty, sprowadzającą się do uznawania za
prawdę tego, co „Bóg objawił, a Kościół do wierze
nia podaje”, ale o taką wiarę, dzięki której człowiek
duszą i ciałem powierza się całkowicie Bogu, oddaje
się z bezgraniczną ufnością w ręce Jego Syna, Jezu
sa Chrystusa, z taką ufnością, z jaką powierzył Mu
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się niegdyś Nikodem (Jn 3:1 n.) i ślepy od urodzenia
(Jn 9:ln.), i niewiasta schwytana na cudzołóstwie
(Jn 8:ln), i Szymon Piotr ze swą żarliwością, ale i
ze swym grzechem zaparcia się. To jest taka wiara,
z jaką dziecko powierza się swemu ojcu, widząc w
nim jedyne oparcie i ratunek. Taka wiara nie spro
wadza się jedynie do uczucia i sentymentu, nie uprawnia do lekceważenia Bożej woli czy uchylania
się od jej wypełnienia. Niezrozumiana na początku
Reformacji myśl z Listu Jakuba: „..rwiara, jeśli nie
ma uczynków, martwa jest sama w sobie” (Jb 2:17),
skomentowana jest w sposób pogłębiony przez Apos
toła Pawła w Liście do Galacjan: „W Chrystusie Je
zusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie zna
czy, lecz wiara, która jest czynna w miłości” (Gal.
5:6; por. Jn 14:21—23).
ROZDZIAŁ III
JEZUS — KRÓL

Prolog Ewangelii Janowej zawiera pełne tragizmu
słowa: „Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz
świat Go nie poznał.' Do siwej własności przyszedł,
ale swoi Go nie przyjęli” (Jn 1:10—11). Dlaczego Go
nie przyjęli? Wszak przede wszystkim zwrócił się do
własnego narodu i jemu niósł dobrą nowinę! Ale
ten naród, z wyjątkiem małej garstki, odrzucił Go
i wydał znienawidzonym pogańskim władzom rzym
skim na ukrzyżowanie: Odczytując werbalnie nie
które przepowiednie Starego Testamentu, określające
Mesjasza jako „wodza” i „króla”, który będzie „pa
nującym w Izraelu”, Jzraelici wymarzyli Go sobie
jako potężnego wojownika, jako przywódcę, który
stanie na czele zbrojnych hufców, by wyzwolić swój
naród spod jarzma Rzymu i poprowadzić ku wspa
niałej przyszłości. Pojmowanie Mesjasza i Jego roli
w kategoriach polityczno-narodowych podsycali na
cjonaliści żydowscy, „uczeni w Piśmie i faryzeusze”,
i dlatego przede wszystkim oni stanęli w opozycji
do Jezusa, który od początku swęj publicznej działal
ności nie odpowiadał ich doczesnym nadziejom i nie
realizował ich ideału Mesjasza jako ziemskiego króla
i władcy. Ten konflikt, nie łagodzony bynajmniej
przez Jezusa, zdzierającego z przywódców ludu izrael
skiego maskę obłudy i nazywającego ich „grobami
pobielanymi” (Mat. 33:27) oraz „ślepymi wodzami”
(Mat. 15:14; 23:16,24), doprowadził Go aż na Krzyż,
dokąd zresztą On sam zdążał świadomie i dobrowol
nie, jako do najwyższego celu swego posłannictwa
na ziemi.
Prorocy nie mylili się jednak nazywając Go „królem”
i „władcą”. To tylko interpretacja ich słów była
błędna. Wszak, gdy Piłat zapytał Go: „Czy Ty jes
teś królem żydowskim?”, Jezus potwierdził to uży
waną wówczas formułą: „Sam mówisz, że jestem
królem”, ale zaraz wyjaśnił: „Królestwo moje nie
jest z tego świata” (Jn 18:34.36.37). A zatem — z in
nego, po za zmysłowego świata. To Królestwo ducha,
a nie przemocy fizycznej, Królestwo prawdy i po
słuszeństwa Królowi, który tej prawdzie dał świa
dectwo (Jn 18:36—37). I właśnie dlatego, w chwilę
potem, Jezus poddany został jedynej w dziejach
świata koronacji. Otrzymał koronę: „uplecioną z cier
nia koronę włożyli na głowę Jego...”, otrzymał berło:
„a trzcinę dali w prawą rękę Jego...”, otrzymał pur
purę: „i przyodziali Go w płaszcz szkarłatny...” (Mait.

27:28—29; Jn 19:2). Oto symbole Jego Królestwa,
Królestwa prawdy i sprawiedliwości, Królestwa tych,
którzy cierpią dla* sprawiedliwości, Królestwa, prze
ciw któremu walczy ten świat i moce ciemności,
Królestwa, które nie jest z tego świata, bo jest Kró
lestwem Bożym.
To Królestwo „przybliżyło się, gdy się wypełnił czas”
i przyszedł Jezus głosząc Ewangelię. Jego przypowieś
ci przedstawiają nam najistotniejsze cechy tego Kró
lestwa i jego przejawy (Mat. 13; 18:21—35; 20:1—16;
22:1—14; 25:1—30; Łuk. 8:1—18; 13; 14; 15). Słucha
jąc jednak Jezusowego nauczania o Królestwie Bo
żym, odkrywamy osobliwą antynomię: raz bowiem
mówi o nim, że już przyszło (Mat. 12:28; Łuk. 11:20),
że już jest obecne na ziemi, to znów, że dopiero ma
przyjść (Mk 12:34). Każe nam modlić się: „Przyjdź
Królestwo Twoje...” (Mat. 6:10). Rozwiązanie tej po
zornej antynomii znajdujemy w Ewangelii Łukasza
17:20—37 (por. Mat. 24:23—51). Otóż na pytanie, kie
dy przyjdzie Królestwo Boże, Jezus odpowiada: „Kró
lestwo Boże nie przychodai dostrzegalnie. Ani nie bę
dą móyrić: oto tutaj jest, albo: tam; oto bowiem
Królestwo Boże jest pośród nas”. A więc jest ono
czymś na wskroś duchowym, pierwiastkiem Bożym
w duszy człowieka. I chyba to nie przypadek, że tuż
przedtem Jezus powiedział do człowieka, którego
uzdrowił: „Wiara twoja uzdrowiła Cię” (w. 19). To
wiara jest owym Bożym pierwiastkiem w duszy,
owym Królestwem, które już jest wewnątrz nas. Na
szym zadaniem jest uzewnętrzniać ten Boży dar w
czynach, realizować Królestwo na ziemi, realizować
je w swoim życiu osobistym, w rodzinie, w życiu
społecznym i publicznym, nie zaś czekać, by przysz
ło ono „dostrzegalnie”, albo szukać go i się zastana
wiać, czy jest tu albo tam. Błędem jest upatrywanie
Królestwa w zewnętrznej organizacji kościelnej, hie
rarchii lub obrzędach, podobnie jak błędem jest wy
znawanie zasady, że „religia jest rzeczą prywatną”
oraz sprowadzanie Królestwa Bożego do granic życia
wewnętrznego jednostki lub społeczności rodziny.
Słowa Jezusa: „Szukajcie najpierw Królestwa Boże
go i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie
wam dodane” (Mat. 6:33; por. Łuk. 12:31—34), należy
rozumieć w jak najszerszym sensie — poszukiwania
wszelkich możliwości urzeczywistniania Królestwa
tak wewnątrz, jak i na zewnątrz nas.
Droga do realizacji tego Królestwa jest ciężka i trud
na, wymaga ^zaparcia się siebie, dźwigania krzyża
z Chrystusem, znoszenia krzywd i prześladowań. Ale
„błogosławieni, którzy cierpią prześladowania z po
wodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo
Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć
i prześladować was będą i kłamliwie mówić na Was
wszelkie zło ze względu na mnie! Radujcie się i we
selcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w n i e 
b i e ” (Mat. 5:10—12). Tak więc, całkowite rozwiąza
nie ustawicznego konfliktu i napięcia między Bo
giem a ludźmi, między Chrystusem a mocami ciem
ności, między Królestwem Bożym a „światem”, mię
dzy sprawiedliwością a nieprawością r— nastąpi do
piero w przyszłości i dopiero wtedy w całej pełni
urzeczywistni się Królestwo Boże. .
Rękojmią wypełnienia się Królestwa Bożego jest dla
nas zwycięstwo naszego wodza i króla, Jezusa Chrys
tusa, w walce ze złem, zwycięstwo nawet nad śmier
cią dzięki Zmartwychwstaniu i triumfalnemu Wnie

bowstąpieniu. Jezus, odchodząc do Ojca, powiedział:
„Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi”
(Mat. 18:18; por. Mat. 11:27; Mk 16:19; Łuk. 10:21—22;
Jn 3:35; Rzym. 8:34). Nam zaś, pozostałym na ziemi,
obiecał zesłać Ducha Świętego, Pocieszyciela, Ducha
Prawdy (Jn 14:16—17.26; 15:26—27; Dz. 1:8), „bo ci,
których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi”
(Rzym. 8:14n.). Jak bardzo potrzebny jest nam Duch
Święty do przyjęcia i pojęcia objawionej prawdy,
niech świadczy fakt, że nawet ci uczniowie Jezusa,
których On osobiście uczył i wychowywał, zapytali
Go jeszcze przed samym Wniebowstąpieniem: „Panie,
czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi?”
(Dz. 1:6; por. Łuk. 24:21). W ten sposób okazali, że
nadal Go nie rozumieją, choć przez cały ciąg swego
ziemskiego żywota odpowiadał im na to pytanie każ
dym słowem i czynem. Jezus wiedział, że dopóty Go
nie zrozumieją, dopóki nie przyjmą Ducha Prawdy,
który „wprowadzi (ich) we wszelką prawdę” (Jn
16:13), „nauczy wszystkiego i przypomni wszystko, co
(im) powiedziałem” (Jn 14:26). Więc odpowiedział
tylko: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które
Ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale weźmiecie moc
Ducha Świętego, który zstąpi na was, i będziecie mi
świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Sa
marii, i aż po krańce ziemi” (Dz. 1:7—8).
Obietnica spełniła się. Na małą gromadkę uczniów
spłynął Duch Święty! Pierwszy zbór Chrystusowy w
Jeruzalem ze swą głęboką wiarą i płynącą z niej
czynną pobożnością był przepięknym początkiem
realizacji Królestwa Bożego na ziemi (Dz. 2:42—47).
Składał się on z tych dzieci Izraela, które uwierzyły
w Jezusa, przyjęły Jego Ewangelię i stały się ową
świętą „resztką” narodu, na której Pan miał wznosić
przez wieki budowlę swego niewidzialnego Kościoła.
Kiedy i jak wypełni się Królestwo Boże? „A o tym
dniu i godzinie nikt nie wie — ani aniołowie w nie
bie, ani Syn, tylko sam Ojciec” (Mat. 24:36; Mk 13:32)
— mówi Jezus i dlatego wielekroć napomina nas,
abyśmy czuwalii i zawsze byli w pogotowiu (Mat.
24:44; Mk 13:33—37; Łuk. 12:33—48; 21:36). Daje tyl
ko wskazówki, jakie wydarzenia i kataklizmy, jakie
znaki na ziemi i na niebie poprzedzą ów dzień (Mat.
24:1—24; Mk 13:1—25; Łuk. 21:5—26). Przypominają
one żywo straszliwe opisy „dnia Pańskiego” w księ
gach proroków staro testamentowych. Dzień ten na
stąpi tak. nagle i niespodzianie, jak potop za dni
Noego (Mat. 24:37—39; Łuk. 17:26—27; por. I Mojż.
7:7n.) lub jak deszcz ognisty za czasów Lota (I Mojż.
19:24—25). Będzie to dzień ponownego przyjścia Syna
Człowieczego, który pojawi się jak błyskawica. „I
wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego,
i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i uj
rzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach
z nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów
swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych Jego
z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż
po drugi” (Mat. 24:30—31; Mik 13:26—27; Łuk. 21:27
— 28). Wizję tego przyjścia Syna Człowieczego miał
już prorok Daniel (7:13—14). „Zgromadzą wybranych
Jego”, tych, którym „dano wiedzieć tajemnicę Kró
lestwa Bożego” (Łuk. 8:10), a ich dusze odziano w
*,szatę weselną” (Mat. 22:11—12). Dla nich będzie to
dzień radości i wesela w zamian za smutek, jaki
znosili w życiu. Do nich odnoszą się słowa Zbawi
ciela: „Wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was,
,i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odibie17

rz-e wam radości waszej” (Jn 16:22). Nie wszyscy
jednak będą się radować. „Albowiem wielu jest wez
wanych, ale mało wybranych” (Mat. 22:14). Wiielu
rozbije się o kamień „węgielny, wybrany, kosztow
ny”, który dla wierzących jest rzeczą cenną, a dla
tych, którzy nie wierzą Słowu i się o nie potykają,
stanie się „kamieniem obrazy” i „skałą zgorszenia”
(.por. I Ptr 2:6—8; Iz. 28:16; Mat. 21:42—44; Rzym.
9:33; por. Ps. 118:22). Tym kamieniem węgielnym
jest sam Chrystus.
„Powiiadam wam: tej nocy dwaj będą na jednym
łożu, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony.
Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie
zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli;
jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony” (Łuk.
17:34—36; Mat. 24:40—41). Te myśli o wybraniu Bo
żym z laski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, łącznie
z przytoczonymi już wcześniej tekstami Starego Tes
tamentu, rozszerza i interpretuje Apostoł Paweł w
Liście do Rzymian (8:28—11:30), tworząc podstawę
nauki o predes ty nacji.
Punktem kulminacyjnym „dnia Pańskiego” będzie
sąd Syna Człowieczego nad wszystkimi ludźmi i na
rodami. Odłączy On je i rozdziela stawiając jednych
po swej prawicy, drugich po lewicy. Według jakich

kryteriów będzie się odbywał ten sąd? Tym po pra
wicy powie Król: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca me
go, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was
od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście
mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przy
chodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyo
dzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie,
byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie (...).
Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście
jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie
uczyniliście”. Zgromadzonym zaś po lewicy rzeknie:
„Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w -ogień wieczny,
zgotowany diabłu i jego aniołom. (...) Zaprawdę po
wiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu
z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście” (Mat.
25:31—45). Jakie to proste i wymowne kryterium!
W postaci sądzącego Króla rozpoznajemy samego Je
zusa, który uczy nas miłości i miłosierdzia dla bliź
nich, a za tę miłość odpłaca swoją miłością i miło
sierdziem. Zawsze więc chodzi o tę samą zasadę,
którą tak głęboko ujął Jezusowy apostoł: „Wiara jest
czynna w miłości” (Gal. 5:6). Oto jedyne kryterium
i znak wybrania do Królestwa Bożego! „I odejdą ci
na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecz
nego” (Mat. 25:46; por. Mat. 13:40—43; 13:49—50;
I Tes. 1:4—10; Dan. 12:2—3).

W A R SZA W SK IE FIRMY EW ANGELICKIE
TADEUSZ WŁADYSŁAW ŚWIĄTEK

Towarzystwo chemiczno —farmaceutyczne
mgr Klawe
*

Całe pokolenia Polaków leczyły się specyfikami fir
my, której początek dała apteka założona 8 kwietnia
1860 r. w Warszawie, przy ówczesnym pl. św. Alek
sandra 10 (późn. pl. Trzech Krzyży), przez dwudziestoośmioletniego magistra farmacji — Henryka Kla
we. Dwupiętrowy dom, będący własnością założyciela
apteki, przetrwał do naszych czasów i w 1974 r. zo
stał rozebrany. Pięknie zachowane w całości wypo
sażenie zakładu aptecznego przeniesiono do kamie
nicy Lanciego przy Krakowskim Przedmieściu, na
Trakcie Królewskim, obok obecnej siedziby Mini
sterstwa Kultury i Sztuki.
Rodzina Henryka wywodziła się ponoć ze Szwajca
rii i pisała swe nazwisko — Clave’. Wywędrowawszy z rodzinnego kraju znalazła się z końcem osiem
nastego stulecia na Pomorzu Zachodnim, zwanym
18
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Pomeranią, w miejscowości Bahn (przemianowanej
po II wojnie światowej na Banie). Stąd przez Kalisz,
Siedlce i jeszcze kilka miejscowości na Mazowszu
trafiła do Warszawy z początkiem ubiegłego wieku.
Wśród męskich przedstawicieli licznej w tym czasie
familii przeważali młynarze i piekarze. Nasz boha
ter był wyjątkiem, dał bowiem początek linii farma
ceutów.
Henryk Klawe (Clave’) urodził się dnia 23 grudnia
1832 r. w Warszawie, jako syn majstra piekarskiego

Jana Henryka używającego drugiego imienia, i Anny
z Gussetów. Jego dwie starsze siostry, Anna i Do
rota, poślubiły z czasem dwóch piwowarów, Błażeja
Haberbuscha i Konstantego Schiele, założycieli zna
nego warszawskiego browaru, którego udziałowcem
był również ojciec Henryka1).
Szkołę średnią ukończył Henryk w Siedlcach, mając
z pewnością oparcie w mieszkającej tam dalszej ro
dzinie. Wybrawszy zawód aptekarza rozpoczął prak
tykę w aptece Jendego w Rawie Mazowieckiej, gdzie
przebywał w latach 1848—1852. Uzyskawszy świadec
two pomocnika aptekarskiego powrócił do Warsza
wy. Pracując kolejno w różnych aptekach, w 1854 r.
rozpoczął studia na Wydziale Farmaceutycznym War
szawskiej Szkoły Głównej. W 1856 r. otrzymał sto
pień prowizora uprawniający do samodzielnej pracy,
tj. do założenia apteki. Nie poprzestał jednak na tym
i dwa lata później, w 1858 r., po złożeniu specjalnych
egzaminów przed Radą Lekarską Królestwa Polskie
go uzyskał stopień magistra farmacji, dający szcze
gólne przywileje i stawiający go wysoko w hierarchii
aptekarskiej braci, której ponad połowa nie posia
dała stopni naukowych. Świeżo upieczony adept
Szkoły Głównej już w roku otwarcia swojej pierw
szej apteki uczestniczył w założeniu niezwykle poży
tecznej instytucji, jaką była Kasa Wsparcia dla Podupadłych Farmaceutów. W jedenaście lat później po
nownie znalazł się w gronie założycieli, tym razem
Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (1871),
a Warszawski Urząd Lekarski powołał go na stano
wisko asesora farmacji, funkcję będącą uznaniem
dla wiedzy i zasług człowieka bądź co bądź młodego.
Henryk Klawe już od 1869 r. publikował prace na
temat nowych specyfików stosowanych w ówczesnej
medycynie w „Pamiętniku Towarzystwa Lekarskiego
Warszawskiego”. W 1868 r. utworzył przy swej aptece
laboratorium, z którego zaczęły wychodzić nie wy
twarzane dotychczas środki farmakologiczne, popu
larne później aż do 1989 r. jak np. .hemogen, glicerofosfaty, holagen Ibp. Wkrótce laboratorium produko
wało czternaście własnych specyfików — różnego ro
dzaju czopki i dziesięć leków w formie zastrzyków.
Był to milowy krok w kierunku unowocześnienia
lecznictwa, dotychczas bazującego na indywidualnych
receptach komponowanych przez lekarzy, a nie sta
łych gotowych specyfikach produkowanych masowo.
Wtedy utarło się takie powiedzenie: Powiedz coś kla
wego (gwarowo: fajnego). W odpowiedzi rzucało się
którąś z nazw leków produkowanych przez laborato
rium mgr Klawe.
Henryk Klawe ożenił się w 1870 r4 z panną Emilią
Dorotą Grubert (ur. 1850). Z końcem tegoż roku wy
stąpił do Kolegium Kościoła Ewangelicko-Augsbur
skiego o zakup grobu dziedzicznego na warszawskim
cmentarzu przy ul. Młynarskiej 54, który wyznaczony
został pod palem 26 (obecnie Ul. 54) nr 30. Konsens
zaś wręczono mu w roku następnym. W dokumentach
zboru znajdujących się w Archiwum Akt Dawnych
w Warszawie (AGAD) można odczytać zapis, że dnia
15 listopada 1873 r. Henryk Klawe, magister farma
cji, właściciel fabryki, lat 40 liczący, oraz jego żona
Emilia, ur. Grubert, lat 22, chrzczą syna — Kazimie
rza Leopolda ur. 14 maja 1873 r. Podobnych zapasów
jest więcej, państwo Klawe posiadali bowiem jesz
cze trzech synów: Stefana Karola (ur. 1874), Wacła
wa (ur. 1876) i Stanisława Adolfa (ur. 1877).

W styczniu 1875 r. Henryk Klawe otworzył drugą
aptekę w Warszawie, u zbiegu ulic Marszałkowskiej
i Żurawiej. Podczas gdy firma świetnie prosperowa
ła, jej właściciel nie ustawał w działaniu, rozwinąw
szy swą niebywałą energię w kierunku różnorodnych
akcji społecznych oraz publicystyki. I tak w wyda
wanych od roku 1886 „Wiadomościach Farmaceutycz
nych” rozpoczął drukowanie informacji o wypuszcza
nych ze swej wytwórni coraz to nowych lekach, nie
zapominając także o nowościach światowych. Ogłosił
kilka rozpraw, z zasługującym na szczególną uwagę
„Skorowidzem środków zaradczych w wypadkach
otrucia”, ułożonym na zlecenie Sekcji Szpitalnej Wy
stawy Higienicznej zorganizowanej w 1887 r. w War
szawie. Dwukrotnie, w latach 1886—1895 i w latach
1900—1901, z wyboru, był prezesem Warszawskie
go Towarzystwa Farmaceutycznego, a od 1912 r. zo
stał jego członkiem honorowym.
Portret Henryka Klawego nie byłby pełny, gdyby
się nie powiedziało o jego pracy charytatywnej. Jako
starszy Wydziału Szpitalnego Kolegium Zboru Ewan
gelicko-Augsburskiego nadzorował Szpital Ewange
licki w Warszawie, interesował się również stanem
higieny uczniów elementarnych szkół zborowych. Za
chował się nawet opis uroczystości zakończenia roku
szkolnego dnia 6 czerwca 1881 r. w szkole elementar
nej przy ul. Czerniakowskiej, w której wziął udział
razem z Teodorem Wernerem. Dużo zainteresowania
i czasu poświęcał młodzieży uczęszczającej do Szko
ły Kupieckiej Zgromadzenia Kupców, corocznie wy
bierany na członka Komitetu Opiekuńczego tej pla
cówki.
W roku 1892 Henryk Klawe przekształcił swoje la
boratorium farmaceutyczne w fabryczkę pod nazwą
„Laboratorium Chemiczno-Farmaceutyczne mgr Kla
we”. Systematycznie rozwijając produkcję środków
leczniczych w oparciu o własną syntezę, w 1914 r.
doszedł do dwudziestu pięciu preparatów. Będąc
rzecznikiem postępu, jako pierwszy w Królestwie
Polskim założył Bibliotekę Terapeutyczną zawierają
cą dokumentację dla każdego z produkowanych pre
paratów, do 1917 r. zgromadził w niej blisko dwa
dzieścia tytułów.
Stopniowo u boku ojca stawali synowie, o których
doskonałe przygotowanie zadbał, wysławszy ich,
wzorem wielu protestantów, do gimnazjum w Mitawie, a później na studia w Dorpacie. Farmację ukoń
czyli Kazimierz i Stanisław, pierwszy ze stopniem
magistra, drugi prowizora, dwaj pozostali: Stefan
i Wacław uzyskali stopnie inżynierów technologów.
Najstarszy syn, mgr farm. Kazimierz Leopold Klawe,
nieżonaty, pierwszy przystąpił do pracy w rodzinnej
firmie. Niestety, zmarł przedwcześnie dnia 20 wrześ
nia 1904 r. Henryk Klawe nie zdecydował się na
pochowanie syna w zakupionym wcześniej grobie
dziedzicznym. Dziwny ten przypadek owiany tajem
nicą godzien jest przytoczenia. Z dokumentów para
fialnych wynika, że trumna ze zwłokami Kazimie
rza, za zgodą Wydziału Pogrzebowego Kolegium
, Kościelnego, spoczywała od dnia 23 września 1904 r.

1 O jciec założyciela apteki, rów nież H enryk, w y m ien io n y
b ył w artyk ule o Z jednoczonych Brow arach firm y H aberbusch i S ch iele w nr. 3 „ Jed n oty” z 1987 r.
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do dnia 6 grudnia 1908 r., a wię-c ponad 4 lata, w
podziemiach kaplicy Halpertów. Potem przeniesiono
ją do nowo zakupionego i specjalnie wybudowanego
z piaskowca grobowca zwieńczonego zakopiańską
kapliczką z wyrzeźbionym w niej w kamieniu
Chrystusem Frasobliwym, z wyrytym pod nim napi
sem łacińskim: nisi religio umbra et nihil. Grobo
wiec zachował się w alei 5—11 kw.
Życie potoczyło się dalej: w 1906 r. zarządzającym
apteką i mieszczącym się w oficynie laboratorium
został prowizor farmacji — Stanisław Adolf Klawe,
najmłodszy syn Henryka, któremu w sukurs przyszli
drwaj bracia inżynierowie, Stefan i Wacław.
Mimo zaawansowanego wieku Henryk Klawe nie usfawał w działaniu — wspólnie z kilkoma warszaw
skimi aptekarzami: Edwardem Gessnerem, Zdzisła
wem Ryllem i Kazimierzem Wende, utworzył Towa
rzystwo Akcyjne Przemysłu Farmaceutycznego „Mo
tor”, przejmując 67 akcji wartości 16 750 rb. Miało
ono podjąć — w oparciu o apteki zrzeszonych w nim
właścicieli —* produkcję leków, których wytwarzanie
stało się opłacalne dopiero w kooperacji.
Z inicjatywy tym razem Stanisława Klawe Labora
torium Chemiczno-Farmaceutyczne Mgr Klawe roz
poczęło masową produkcję pierwszych specyfików po
chodzenia zwierzęcego, takich jak destrin, a od
1915 r. pierwszych surowic i materiałów opatrunko
wych, w tym z uwagi na zbliżającą się wojnę mate
riałów opatrunkowych dla żołnierzy. Zwłaszcza te
ostatnie przyniosły wysoki zysk i umożliwiły znaczne
wzbogacenie asortymentu o szczepionki, których pro
dukcja została opanowana w takim stopniu, że przed
wybuchem pierwszej wojny światowej firma „Mgr
Klawe” reklamowała w prasie codziennej szczepion
ki: przeciwcholeryezną, przeciwtyfusową, ospy —
tziw. krowiankę — i surowicę przeciwtężcową bakte
riologów warszawskich, pracowników laboratorium,
doktorów Jerzego Brunnera (ewang. ref.)2 i Karwac
kiego.
I wojna światowa obeszła się z wytwórnią magistra
Klawe łaskawie, jego dwie apteki i laboratorium
pracowały nieprzerwanie zarówno pod rządami car
skimi, jak i po zajęciu Warszawy przez armię nie
miecką. N&wet w tym trudnym czasie idee nowo
czesnego aptokarstwa powoli — za przykładem Hen
ryka Klawe
zjednywały sobie zwolenników po
śród licznych rzesz aptekarzy, lekarzy oraz samych
klientów i pacjentów. Leki gotowe torowały sobie
drogę w lecznictwie otwartym i zamkniętym, stając
się synonimem nowej epoki.
Po wojnie, wiosną 1920 r. Henryk Klawe ze względu
na podeszły wiek sprzedał aptekę przy pl. Trzech
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Krzyży 10 (dawn. pl. św. Aleksandra) wraz z całym
wyposażeniem spółce dwóch prowizorów Ludwikowi
Czerwińskiemu i Izydorowi Nasierowskiemu. Nato
miast laboratorium, znajdujące się od początku swego
istnienia na tyłach apteki pod ww. adresem, znalazło
locum na ul. Karolkowej 22/24, w obszernych halach
byłej fabryki taśm gumowych Adolfa Fabiana, w
którego wytwornym niegdyś sklepie firmowym kupo
wało się-najelegantsze szelki.
Jesienią 1920 r. po zakończeniu adaptacji pomieszczeń
produkcja ruszyła pełną parą. Jak z rogu obfitości
sypnęły się nie wytwarzane dotychczas preparaty
otrzymywane z narządów zwierzęcych m.in. medulogen — ze szpiku kostnego, lienogen — ze śledziony,
glandulogen — z gruczołów, pancreogen — z trzust
ki, hepatogen — z wątroby, renogen — z nerki, cerebrogen — z mózgu oraz cała gama najprzeróżniej
szych specyfików o nie znanych już dziś nazwach.
Opakowania dla firmy w postaci tekturowych i bla
szanych pudełek i pudełeczek wykonywał zakład
Karola Fulde. Jeszcze we wspomnianym roku bracia
Klawe za sumę 2 623 233 marek polskich dokupili
nieruchomość dotykającą do zakładów, położoną przy
ul. Karolkowej na Woli, o powierzchni 4647 m2 i roz
poczęli wznoszenie nowoczesnych budynków fab
rycznych oraz biurowca. W ślad za tym podjęli de
cyzję o zmianie nazwy firmy i przekształceniu jej
w spółkę akcyjną pod nazwą: Towarzystwo Chemiczno-Farmaceutyczne d. Mgr Klawe SA. Kapitał zakła
dowy spółki zarejestrowanej w sądzie w dniu uro
dzin Henryka Klawe, tj. 23 grudnia 1920 r., wynosił
7 500 000 marek polskich, a jej siedziba znajdowała
się w Warszawie, w nowym budynku przy ul. Ka
rolkowej 24. W skład zarządu spółki weszli: prezes —
inż. technolog Stefan Klawe, prow. Stanisław Klawe,
mgr Wacław Kleinadel, dr Józef Jaworski, Rafał Rafałowicz. Około 1925 r. nabyto 200-hektarowy majątek
ziemski Cisie' koło Siedlec z zamiarem założenia
plantacji roślin leczniczych. Niestety, planu nie zrea
lizowano i po dwóch latach posiadłość sprzedano.
Dnia 24 lutego 1926 r. w wieku dziewięćdziesięciu
czterech lat zmarł mgr Henryk Klawe, mieszkający
do końca życia w kamieniczce przy pl. Trzech Krzy
ży 10, nad założoną przez siebie pięćdziesiąt osiem
lat wcześniej apteką. W wydrukowanych w prasie
codziennej nekrologach nazwano go seniorem far
maceutów polskich. Odprowadzany z nieukrywanym
żalem spoczął na cmentarzu ewangelicko-augsbur
skim, obok zmarłego przed laty syna.
2 Dr Józef B runner, prof. W olnej W szechnicy i docent U ni
w ersytetu W arszaw skiego, zm. 23 k w ietnia 1925 r. („K urier
W arszaw ski” nr l£Lf7).

Pałac Towarzystwa Chemiczno-Farmaceutycznego w
Drwalewie

Stanisław Klawe dnia 8 czerwca 1929 r. na Wydziale
Farmacji Uniwersytetu w Nancy (Francja) uzysikał
stopień doktora farmacji, a po powrocie do kraju
został prezesem rodzinnych zakładów. Ci, którzy się
z nim stykali, uważali, że był on człowiekiem od
znaczającym się nieprzeciętnym zmysłem organiza
cyjnym, szybkością i trafnością decyzji oraz wyjąt
kową umiejętnością dobierania współpracowników.
Jego żona, Janina z Kleinadlów, została dyrektorem
handlowym, najmłodszy z braci, inż. Wacław Klawe
— dyrektorem ekonomicznym, a dotychczasowy pre
zes — inż. Stefan Klawe, przyjął stanowisko dyrek
tora reprezentacji (propagandy), dyrektorem nauko
wym został dr Metr Mirski, nie będący udziałowcem
spółki. W Komisji Rewizyjnej zasiedli: mecenas Sta
nisław Janczewski, przemysłowiec, właściciel gar
barni Józef Temler, przysięgły księgowy Jan Lewan
dowski, inż. rolnik Jan Menkarski i dr med. Stani
sław Tomczyk. Kapitał zakładowy wynosił tym ra
zem 1 500 000 zł (15 000 akcji po 100 zł). Głównymi
posiadaczami akcji byli: dr Stanisław Klawe, inż.
Stefan Klawe, inż. Wacław Klawe oraz Janina
Klawe.
W 1930 r. spółka nabyła od Mieczysława i Walentyny
z Lenieckich Longchamps de Berrier za cenę miliona
złotych dobrze zagospodarowane dobra ziemskie
Drwalew i Lasopole w powiecie grójeckim o po
wierzchni 477 hektarów, z zabytkowym pałacem wy
budowanym w pierwszej połowie XIX w. i parkiem
założonym wcześniej przez J. Ch. Schucha. W tym
samym czasie zakupiono istniejący od dziesięciu lat
w Służewcu (obecnie część Mokotowa) Instytut Bak
teriologiczni dra Stanisława Serkowskiego (1872 —
1936), zajmujący się produkcją surowic i szczepionek
dla potrzeb medycyny i weterynarii. Towarzystwo
Mgr Klawe przejęło również stację doświadczalną
tego instytutu i stadninę zwierząt w Kuznocinie w
pobliżu Sochaczewa, które przeniosło do Drwalewa,
gdzie również przeniósł się dr Serkowski w celu zor
ganizowania Instytutu Serologiczno-Bakteriologicznego. W Drwalewie powstał Dział Rolny produkujący
środki chemiczne i mieszanki nawozowe do zwal
czania chorób i szkodników roślin, środki chemiczne
do zasilania drzew, krzewów i warzyw. W sąsiednim
Lasopolu założono plantacje roślin leczniczych kra
jowych i w trzech cieplarniach hodowlę roślin egzo
tycznych. Ponadto w Drwalewie istniał Dział Hodowli
Koni do produkcji prolanu, produkcja rolna była na
stawiona na dostarczanie paszy dla zwierząt doświad
czalnych i produkcyjnych, w tym koni surowiczych,
byków, baranów, osłów, krów mlecznych oraz koni

pociągowych. Mleko, w ilości ok. 1000 1 dziennie, do
starczano do zakładów na Karolkowej, gdzie wytwa
rzano z niego preparat pod nazwą Malton i mleko
do iniekcji. Na dwa lata przed wybuchem wojny
poczyniono w Lasopolu pomyślne próby uprawy rącznika (ricinus communis) do produkcji oleju rycyno
wego dla farmacji i wojsk, lotniczych. Prowadzono
tutaj uprawę specjalnych gatunków marchwi do pro
dukcji witaminy A. Z własnych jabłonek produko
wano odżywkę dla dzieci pod nazwą Biocalcol, co
rocznie powiększając sad o 3—5 ha. Założono rów
nież pasiekę, skąd uzyskiwano jad pszczeli do pro
dukcji jedynego w Polsce preparatu tego typu pod
nazwą apirheumin. D o-1939 r. było 150 uli, a plan
przewidywał zwiększenie ich liczby do 1500.
W 1930 r. Towarzystwo odkupiło od Wacława Kleinadla, za sumę 22 000 zł, przylegającą do terenów
fabrycznych kolonię „Słoneczna” powiększywszy w
ten sposób tereny własne o 1654 m2. Ściśle określony
profil produkcji pozwolił na zaangażowanie najlep
szych ówcześnie specjalistów z dziedziny weteryna
rii, biologii, chemii, farmacji, agronomii i handlu.
Niezwykle szeroki zakres produkcji i jego zmecha
nizowanie w krótkim czasie doprowadziły do wyjścia
poza granice kraju, na rynki zachodniej Europy, a
także Kanady i Bliskiego Wschodu. Z początkiem
1939 r. Towarzystwo Chemiczno-Farmaceutyczne d.
mgr.Klawe SA wytwarzało 53 preparaty w oparciu
o całkowicie własną syntezę, 73 specyfiki, 59 intraktów biologicznych mianowanych, 21 tabletek musują
cych, 33 organopreparaty, 5 soli mineralnych, 57 su
rowic i szczepionek weterynaryjnych, 20 przetworów
chemicznych, 78 płynów iniekcyjnych i catgut, wśród
nich takie firmowe specjalności, jak: hepatogen, panoreogen, ovarogen — zalecane pacjentom przez kilka
pokoleń lekarzy. Najstarszymi specyfikami firmy
„Klawe” .były mąka mleczna (obecnie mleko w prosz
ku) i syrop z tlenkiem żelaza, znany pod nazwą hemogen Klawe od 1868 r.
Przy produkcji szczepionek i surowic pracowało 150
osób, tyle samo zatrudnionych było w oddziałach
ampułczarni. Ogółem zatrudnienie, bez Drwalewa i
Lasopola, wynosiło w 1939 r. 515 robotników. Towa
rzystwo wydawało trzy własne czasopisma dla le
karzy medycyny, weterynarii i farmaceutów: „Me
dycyna Współczesna” (od 1935), „Medycyna Wetery
naryjna” (od 1934) i „Farmacja” (od 1937). Pisma te
były kolportowane bezpłatnie, podobnie jak wydawa
ny od 1934 r. kalendarz „Vademecum Klawe” i po
radniki terapeutyczne, drukowane w oddzielnych
wersjach dla lekarzy i weterynarzy.
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Ciekawostkę stanowi fakt, że jeszcze w 1939 r. Kla
we uzyskał zezwolenie na produkcję insuliny (nr
156/Org.), według technologii opracowanej przez za
trudnionego w zakładach inż. Eugeniusza Wertyporocha. Produkcję uruchomiono dopiero w 1940 r.
Najazd hitlerowski sparaliżował działalność zakładów
na pięć długich lat. W styczniu 1945 r. pozostały już
po nich tylko ośnieżone gruzy. Rodzina Klawów pod
czas okupacji straciła dwóch swoich członków. Dnia
20 marca 1940 r. zmarła wdowa po Henryku, Emilia
Dorota z Grubertów, a w następnym roku żona Ste
fana Klawe — Hortensja Tekla z Rauske’ów, obie
spoczęły w grobowcu rodzinnym. Stefan i Wacław
Klawowie zmarli w 1945 r. Przeżył jedynie Stanis
ław Adolf Klawe — przed wojną prezes Towarzyst
wa. Wróciwszy do stolicy włączył się w odbudowę
swych zakładów. Usunięty z fabryki usiłował reak
tywować firmę w innej postaci, otwierając Labora
torium dr St. Klawe. I tej staro warszawskiej firmie
nie dane było istnieć dłużej. Na bazie jej i jeszcze
drugiej ewangelickiej firmy — Ludwika Spiessa po

P R Z E G L Ą D

wstały Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”. Popadły w
ruinę nie zniszczone przez wojnę gospodarstwa rolne
w Drwalewie i Lasopolu będące przed wybuchem
wojny światowej w pełnym rozkwicie, jak cała fir
ma — odznaczona po raz ostatni na odbywającej się
w dniach od 10 września do 22 października 1938 ro
ku w Warszawie Pierwszej Polskiej Wystawie Szpi
talnictwa. Stoisko firmy „Klawe” odwiedził sam pre
zydent Rzeczypospolitej — pirof. Ignacy Mościcki.
Z tej imprezy pozostał w zbiorach Biblioteki Naro
dowej katalog.
Na zakończenie wypada uzupełnić informacje o ostat
nim właścicielu firmy. Ostatni jej prezes, Stanisław
Adolf Klawe, pełniący również funkcje prezesa Ochot
niczej Straży Pożarnej i Kółka Rolniczego w Drwa
lewie, zmarł w Warszawie 16 stycznia 1955 r. W dro
dze do wieczności poprzedziła go żona Janina (1892
— 1950), podczas Powstania Warszawskiego żołnierz
AK. Ich grób znajduje się na Starych Powązkach
w al. 188 III 27 29, odnotowany w liczinych książ
kach o tym cmentarzu.

E K U M E N I C Z N Y

Z ZAGRANICY

# Z okazji Święta Zesłania Ducha
Świętego prezydenci ŚRK wystoso
wali tradycyjne już orędzie do Koś
ciołów członkowskich na całym
świecie. Czytamy w nim, że Święto
Zesłania Ducha jest dla chrześci
jan okazją, aby mówić o działaniu
Ducha Bożego w świecie. Z Biblii
w.iemy, że Duch przejawia się nie
tyle w słowach, ile w pełnych mo
cy czynach. Działa On „także dzi
siaj wśród nas. Bezustannie nas po
ciesza, kieruje nami, obdarza ży
ciem i wspiera. (...) Oświeca i in
spiruje tych, którzy walczą o spra
wiedliwość i godność ludzką, tych,
którzy we wszystkich społeczeń
stwach kroczą trudną drogą, naśla
dowania Chrystusa (...). Duch Świę
ty dodaje nam odwagi, która spra
wia, że w obliczu ludzkiego cier
pienia i ludzkiej niemocy potrafimy
wspólnie modlić się: Ablba, Ojcze...”
# Dniar 3 czerwca br. minęła 25
rocznica śmierci papieża Jana
XXIII, którego pontyfikat spowodo
wał przełom w życiu wewnętrznym
Kościoła Rzymskokatolickiego i je
go otwarcie się na inne Kościoły
chrześcijańskie. Jan XXIII (właś
ciwe nazwisko: Angelo Giuseppe
Roncalii) urodził się w 1881 r. w
Bergamo. W 1904 r. został wyświę
cony na kapłana. Od 1925 r., przez
blisko 20 lat, zajmował się służbą
dyplomatyczną (Bułgaria, Turcja i
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Grecja). W tym okresie miał bliski
kontakt z prawosławiem. W 1944 r.
został nuncjuszem apostolskim w
Paryżu, co umożliwiło mu żywe
kontakty z przedstawicielami pro
testantyzmu francuskiego. W 1952 r.
otrzymał kapelusz kardynalski, w
rok później został patriarchą We
necji. 28 października 1958 r. kon
klawe wybrało go na papieża. Wte
dy przyjął imię Jan. Początkowo
uważano, że będzie on tylko pa
pieżem „przejściowym” (w chwili
wyboru miał 77 lat), ale już wkrót
ce zmieniono zdanie. Jego osoba
wzbudziła podziw całego świata. Udało mu się wprowadzić Kościół
Rzymskokatolicki w nową epokę.
Od początku swego pontyfikatu
wyrażał zdecydowaną wolę działa
nia dla sprawy jedności chrześci
jaństwa i odnowy Kościoła „w gło
wie i członkach”, zgodnie ze świa
dectwem biblijnym („aggiornamento”). W przemówieniu do karydnałów (25 stycznia 1959) niespodziewa
nie zapowiedział zwołanie Soboru,
Sobór, w jego rozumieniu, miał słu
żyć sprawie ponownego zjednocze
nia z „braćmi odłączonymi”. 11 paź
dziernika 1962 r. dokonał otwarcia
pierwszej sesji II Soboru Waty
kańskiego. Drugiej sesji nie dożył.
Przełomowe znaczenie dla Kościoła
miały jego dwie encykliki: „Ma
tę r et Magistra” (1961) i „Pacem in
terris” (1963).

Ф Podczas międzynarodowego spot
kania przedstawicieli 17 Kościołów
i wspólnot chrześcijańskich w Castel-Gandolfo przewodniczący waty
kańskiego Sekretariatu ds. Jedności
Chrześcijan, kard. Jan Willlebraods,
potwierdził wolę Kościoła Rzymsko
katolickiego wypełnienia testamen
tu Jezusa, „aiby wszyscy byli jed
no”. Oświadczył on, że nie ma dia
logu prawdy bez miłości, tak jak
nie ma dialogu miłości bez prawdy.
Obecnie żyjemy w fazie po ogło
szeniu ekumenicznego pokoju, ale
„przed realizacją tego pokoju w
codziennym życiu kościelnym. Ist
nieją wprawdzie pewne niedociąg
nięcia, nie można jednak powie
dzieć, że nie osiągnęliśmy jeszcze
żadnego postępu.”
• Wydawcy znanego kwartalnika
ekumenicznego
„Oekumenische
Rundschau” wypowiedzieli się kry
tycznie (1988, nr 2) na temat sytua
cji w ruchu ekuimenicznym. I tak:
teolog ewangelicki, prof. Dietrich
Ritschl (Heidelberg), stwierdził, że
„w ekumenii sprawy nie mają się
najlepiej”, teologię cechuje prowincjonaliizm, a przywódcy kościelni
stali się ostrożniejsi, bojaźliwsi i
bardziej biurokratyczni; niż przed
40 laty. Z kolei biskup Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RJ^N,
Hermann Sticher, uznał, że ekumenia „utraciła wiele ze swego roz
machu” wskutek szerzącego się na
świecie konserwatyzmu, zaś teolog
katolicki, prof. Theodor Schneider
(Moguncja) stwierdził, że Kościoły
znowu koncentrują się na własnej

czwarta tura dialogu teologów luterańskich
i rzymskokatolickich.
Temat rozmów: „Społeczne znacze
nie Eucharystii”. Partnerzy dialogu
byill zgodni co do tego, że społecz
ne znaczenie Eucharystii musi zna
leźć odbicie w życiu praktycznym.
Wyrazili też opinię, że należy dążyć
do „szerszej ekumenii”, która umożliwiłaby dostęp do Ewangelii
nieć h r ześc i janom.

# Konstanty Cha-rczew, przewodni
czący Rady ds. Religii przy Radzie
Ministrów ZSRR, opublikował w
moskiewskim czasopiśmie pt. „Zwią
zek Radziecki” artykuł, w którym
stwierdza, że według ocen rządu
radzieckiego 110% do 20% obywateli
kraju to ludzie wierzący. Charczew
pisze dalej,, że Kościoły w jego
kraju „potępiają — podobnie jak
państwo — narkomanię, alkoholizm
i przestępczość” oraz podejmują
działania na rzecz ochrony pamią
tek kultury i środowiska natural
nego. W tym samym czasopiśmie
prawosławny metropolita Leningra
du i Nowogrodu Aleksy ubolewa,
że, wbrew zapewnieniom konstytu
cji, członkowie Kościoła są na
płaszczyźnie lokalnej poddawani
dyskryminacji. Aleksy wypowiada
się za dialogiem chrześcijan i ateis
tów w sprawach dotyczących pod
stawowych problemów społecznych.

0 Zjednoczony Kościół Reformo

0 Dyrektor Referatu ds. Wydaw

wany Anglii i Walii oraz Unia« Kongregaejonalna Szkocji powiadomiły
o propozycji zjednoczenia obu tych
społeczności w jeden Zjednoczony
Kościół Reformowany w Wielkiej
0 Jak już informowaliśmy, pod Brytanii. Jeszcze w tym roku mają
koniec 1987 r. władze Singapuru wyrazić swoje stanowiska w tej
zamknęły biura Chrześcijańskiej sprawie synody obu Kościołów. W
Konferencji Azj,i (ekumenicznej or wypadku pozytywnego ustosunko
ganizacji regionalnej zrzeszającej wania się większości członków sy
ponad 100 Kościołów i krajowych nodów do propozycji zjednoczenio
rad chrześcijańskich) pod zarzutem., wych potrzebna będzie jeszcze zgo
że organizacja ta znajduje się pod da parlamentu brytyjskiego. Prze
wpływami
komunistycznymi.
W widuje się, że Zjednoczony Kościół
kwietniu br. obradował w Hong Reformowany w Wielkiej Brytanii
kongu Komitet Generalny Konfe ukonstytuuje się w 1989 r.
rencji, który postanowił ulokować
swe biura w czterech różnych kra 0 52> biskupów anglikańskich z
jach. Sekretariat generalny mieścić różnych państw i kontynentów osię będzie w Japonii:, wydział in pUblikowało deklarację, w której
formacji w Hongkongu, wydziały oświadczają, że „Kościoły należące
do spraw rozwoju i służby, misji i do Wspólnoty Kościołów Anglikań
ewangelizacji - oraz teologii — w skich nie są upoważni cne do zmia
Tajlandii, natomiast wydziały edu ny historycznej tradycji, zgodnie z
kacji, kobiet i młodzieży — na Fi którą urząd kapłański zastrzeżony
lipinach. W liście otwartym do jest dla mężczyzn”. Sygnatariusze
Kościołów członkowskich i „przyja deklaracji uważają, że dopuszczenie
ciół ruchu ekumenicznego” Komi kobiet do urzędu kapłańskiego i
tet Generalny określił zarzuty władz biskupiego jest „całkowicie nie
Singapuru jako „nieuzasadnione i zgodne z tradycją Kościoła od cza
nie do utrzymania”.
sów apostolskich”. Każda zmiana
wymaga
„jednoznacznego konsensu
0 Kościół Metodystyczny i Kościół
ekumenicznego”.
We Wspólnocie
Luterański w Szlezwiku-Holsztynie
Kościołów
Anglikańskich
jest ok.
zawarły porozumienie co do ściś
500
biskupów.
Niektóre
lokalne
lejszej współpracy. Przewiduje ono
wzajemne wyręczanie się duchow Kościoły a«ng)likańskie od wielu już
nych podczas urlopów, wspólne na lat dopuszczają kobiety do urzędu
bożeństwa i uroczystości zborowe, duchownego, a w USA mówi się
współpracę w dziedzinie diakonii. głośno o ich dopuszczeniu do urzę
Wspólnotę ambony i Stołu Pańskie du biskupa.

nictw Patriarchatu Moskiewskiego,
metropolita Pitirim, ujawnił na
konferencjii prasowej w Genewie
(w pierwszych dniach maja br.), że
na tysiąc obywateli ZSRR przypa
da tylko jedna Biblia. Choć w ostatnich latach sytuacja w tej dzie
dzinie nieco się poprawiła, to jed
nak nadal jest niezadowalająca.
Choć w najbliższym czasie zostanie
wydana po raz szósty po drugiej
wojnie światowej Biblia w nakła
dzie 120 000 eg z., to i tak wielu
wierzących nie będzie mogło jej na
być — stwierdził z ubolewaniem
metropolita.
Dialog między wierzącymi, którzy
należą do 26 różnych Kościołów i
wspólnot religijnych w ZSRR, a
marksistami nie jest wynalazkiem
„piere strój ki” — powiedzie«! metro
polita Pitirim. Już przed Michaiłem
Gorbaczowem ateiści w ZSRR oka
zywali duże zainteresowanie życiem
1 działalnością Rosyjskiego Kościoła
Prawosławnego,
którego
liczba
wiernych szacowana jest na 31 mi
lionów. Zdaniem Pitirima, pocho
dzące z 1929 r. i obowiązujące do
dziś, ustawy dotyczące wyznań re
ligijnych poważny utrudniają ży
cie religijne. Podczas spotkania z
patriarchą Pimenem M. Gorbaczow
obiecał jednak, że wkrótce ogłoszo
na zostanie nowa ustawa, która bę
dzie bardziej przystawała do no
wych stosunków między Kościołem
a* państwem. Kościół będzie mógł
zapoznać się z jej projektem i zgło
sić swoje zastrzeżenia.

tradycji i wykazują mniej gotowoś
ci do samoreformy.

0 Pod koniec kwietnia br. w
Höchst (Odenwald, RFN) odibylo się
już dwudzieiste piąte posiedzenie
doroczne Ewangelickiej Grupy Ro
boczej ds. Konfesyjnych w Europie.
Z analizy sytuacji ekumenicznej w
Europie wynika, że przedstawia się
ona różnie w różnych krajach. Na
przykład w Holandii i', Szwajcarii i
Austrii, po okresie postępu ekume
nicznego, szczególnie odczuwanego
na płaszczyźnie lokalnej, nastał czas
gorszy — psuje się klimat współ
pracy ekumenicznej. Z kolei w nie
których krajach Europy wschodniej
1 południowowschodniej brakuje
struktur, które umożliwiłyby na
wiązanie i prowadzenie dialogu ewangelicko-katolickiego. Pod tym
względem najlepiej sytuacja przed
stawia się w o!bu państwach nie
mieckich, gdzie dialog ten toczy się
bez większych zakłóceń. Generalnie
jednak w stosunkach między Koś
ciołami ewangelickimi w Europie i
Kościołem Rzymskokatolickim pa
nuje raczej stagnacja.

go zawarły oba Kościoły kilka mie
sięcy wcześniej. Przedstawiciel Koś
cioła Luterańskiego wyraził przy
tej okazji przekonanie, że jego Koś
ciół może wiele nauczyć się od
„siostrzanego Kościoła metodystycznego”, z kolei jego metody styczny
kolega stwierdził, że mimo pewnych
różnic olba Kościoły „cechuje zasad
nicza zgodność w rozumieniu Ewangeldi”.

0 W Indiach odbyła się niedawno
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0 W wieku 84 lat zmarł 23 kwiet
nia hr. ks. Miichael Ramsey, w la
tach 1'961—il(974 arcybiskup Canterbury (setny) i prymas Wspólnoty
Kościołów Anglikańskich. Wikróitce
po objęciu tego stanowiska udał się
z oficjalną delegacją do Związku
Radzieckiego na. zaproszenie Rosyj
skiego Kościoła Prawosławnego, a
w Ii964 r. witał w Anglii patriarchę
Moskwy i całej Rusi, Aleksego.
Szczególnie interesował się rozwo
jem niezależnych państw w Afry
ce; odbył kilka podróży na ten
kontynent. III Zgromadzenie Ogól
ne SRK w New Delhi (1>961) wybra
ło go na stanowisko jednego z 6
prezydentów. Funkcję tę sprawował
do 1968 r. W 1962 r. odwiedził w
Stambule prawosławnego patriar
chę Konstantynopola Athenagorasa
I. W istotny sposób przyczynił się
do utworzenia w 1964 r. Ws,polnej
Komisji Teologicznej Anglikańsko-Rzymskokatoliokiej. W 1966 r. spo
tkał się osobiście w Rzymie z pa
pieżem Pawłem VI. W okresie je

Polskich Katolików i Rada Parafii
Poliskokatoiickiej w Lublinie usta
nowiły wyróżnienie „Serce dla
serc”, przyznawane odtąd każdego
roku (w sierpniu) ludziom, którzy
szczególnie zasłużyli się bliźnim, ra
tując im życie i zdrowie, służąc
dobru dzieci, krzewiąc ideę ekume
nizmu lub rozsławiając imię Polski
0 W wieku 85 lat zmarł niedawno w świecie. Do tej pory wyróżnienie
ks. Walter Nigg, duchowny refor przyznano kilkudziesięciu osobom,
mowany, pisarz i historyk Kościo wśród których są m.in. lekarze, du
ła^ wykładowca historii Kościoła na chowni różnych wyznań, pielęgniar
Uniwersytecie w Zurychu. Jego za ki, pedagodzy, salowe, górnicy-rasługą było wyczulenie ewangelików townicy, cała załoga statku MS
reformowanych na wymiar świę „Wieliczka”, strażacy, działacze spo
tości. W wielu swoich książkach, na łeczni, a nawet alpinista.
konkretnych przykładach wybitnych Osoba wyróżniona otrzymuje medal
postaci chrześcijańskich, ukazywał, z brązu i dyplom uznania oraz
że człowiek światy, mimo popełnia Wpisana zostaje do Złotej Księgi.
nych błędów, słabości i ograniczeń, Ponadto jej nazwisko umieszczone
„znajduje się blisko Boga”.
jest na specjalnej tablicy w koście
le. W Dniu Matki (26 maja) odpra
wiana jest w polskokatoliickim koś
Z KRAJU
ciele w Lublinie msza w intencji
0 W 1986 r. Zarząd Oddziału Lu wszystkich wyróżnionych i ich ma
belskiego Społecznego Towarzystwa tek.

go przywództwa rozpoczął się Sy
nod Generalny Kościoła Anglikań
skiego Anglii. Wielkim rozczarowa
niem dla abp. Ramseya było niezaaprobowanie przez wymaganą 75-procentową większość Synodu pla
nu zjednoczenia anglika nów i me
todystów angielskich.

O uwolnienie Jana Husa
Dokończenie ze s. 12

Znany historyk prof. Henryk
Samsonowicz stwierdził,
że
Husa trzeba ukazać jako przedsta vviciela generacj i walczącej
o naprawę. Od XV w. był on
symbolem uniwersalnym, a nie
tylko czeskim. Hus jest też
symbolem żarliwości 1 zaanga
żowania. Wdawanie się w dys
puty nad jego ortodoksją nie
jest istotne. Inny wybitny hi
storyk; prof. Aleksander Gieysz
tor podkreślił, że ze sprawy
Husa trzeba usunąć aspekt
jurydyczny 1 rozpatrywać ją
na płaszczyźnie moralnej. Po
trzebny jest moralny żal i ucz
czenie tej niezwykłej osobo
wości.
Wypowiedź ks. Bogdana Tran

dy można streścić następująco:
Zaproszenie nas, ewangelików,
na tę sesję świadczy o zmia
nach, jakie zaszły. Miałem
problem ze słowem „rehabilita
cja”, ale moi przedmówcy ułat
wili mi zadanie. W Genewie
ustawiony jest głaz-pomnik
poświęcony Michałowi Servetowi, antytrynitarzowi, w któ
rego spaleniu na stosie Jan
Kalwin odegrał pewną rolę. Na
głazie tym widnieje napis: „Peł
ni szacunku i wdzięczności sy
nowie Kalwina, naszego wiel
kiego Reformatora, potępiając
błąd właściwy dla jego czasów
i mocno przywiązani do wol
ności sumienia według praw
dziwych zasad Reformacji i E

Wydawca: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w PRL. Re
daktor naczelny: ks. Bogdan Tranda, sekretarz redakcji: Barbara Stahl.
Adres redakcji i administracji: al. Świerczewskiego 76а, Ѳ0-145 Warszawa.
Telefon: 31-34-08 — Redakcja i Administracja. Od 1987 roku pre
numerata w kraju: roczna — 600 zł, półroczna — 300 zł. Zagraniczna rocz
na 1200 zł. Cena numeru pojedynczego — 50 zł.
Konto: PKO Warszawa VIII OM, nr 1586-3854-136. Do nabycia we wszyst
kich placówkach Kościoła. Materiałów nie zaenówionych redakcja nie
zwraca.

wangelii, wznieśliśmy ten ekspiacyjny pomnik...”. Chociaż
nikt w Kościele Ewangelicko
-Reformowanym nie rehabili
tuje Serveta, to jednak fakt,
że wystawiono ten pomnik,
odgrywa swoją rolę, gdyż
wskazuje pewną określoną dro
gę postępowania.
We wszystkich wypowiedziach
— stwierdził w podsumowaniu
dyskusji ks. prof. Alfons Sko
wronek — przebijała jedna nu
ta: że sprawa Husa to prob
lem moralny. Kto dokonuje
ekspiacji, nie gorszy nikogo, a
przeciwnie — działa ku zbu
dowaniu. Musimy wykazać to,
co nas łączy z Husem. Prze
bieg spotkania zostanie zrefe
rowany na posiedzeniu Komisji
Episkopatu dis. Ekumenizmu,
natomiast słowo „rehabilita
cja” wciągamy na „czarną lis
tę”.
Karol Karski

Cena 50 z ł
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