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NASZYM ZDANIEM

Dojrzeć człowieka
Godzina dziewiętnasta trzydzieści. Na telewizyjnym ekranie syg
nał wywoławczy dziennika wieczornego. Glos spikera, fotografie, 
korespondencje, filmy z całego świata. Śmierć, zamachy, terror, 
gwałt, zbombardowane fabryki i szkoły, głód, rozpacz, pnędza ludz
ka. Oglądamy to wszsytko ani na chwilę nie przerywając kolacji... 
Oswoiliśmy się, przywykliśmy — gorzej — gdzieś w środku sprze
ciw: „że też już nie mają czego pokazywać”.
Obojętność... Czy tak? Oto trzech ludzi podąża w kierunku Księży
ca. Ponieważ dzieje się to po raz trzeci, widowisko straciło na 
atrakcyjności. Publiczność (czytaj: społeczeństwo) {pozostaje chłod
na: oswoiła się, przywykła, zobojętniała. I nagle ta awaria... Przez 
publiczność przechodzi dreszcz, by wkrótce zamienić się w drże
nie: świat drży o życie trzech ludzi; nie pdstępujemy od głośników 
radiowych, w biurach pracują tranzystory — ,,nie można przecież 
urzędować spokojnie, gdy tam... ci trzej...!”.
Oto na naszych oczach, przy ;naszym czynnym współudziale, od
bywa się zabieg uczłowieczenia jczłowieka. Ci trzej — ich walka 
o życie, d  trzej — ich żony i dzieci, d  trzej — ich modlitwa dzięk
czynna na pokładzie lotniskowca, ci trzej uczynili z nas — skłóco
nych, nienawidzących się lub obojętnych — rodzinę /człowieczą, 
społeczność, l u d z k o ś ć ,  reagującą prawidłowo, normalnie, na
turalnie: po ludzku.
Nie zabito w nas miłości. Ludzkość udowodniła, że jest ,w stanie 
reagować na słowa Pewnego Człowieka, który bardzo, bardzo daw
no temu powiedział jej: „będziesz miłować...”.
Tak też i nas stworzył: zdolnymi ,do miłości, do uczucia, które 
powinno być naszym stanem naturalnym. Ale nie jest. Powstaje 
paradoks: reakcje normalne, zgodne z odruchem człowieczeństwa, 
gotowi jesteśmy traktować jako nadnaturalne, wyjątkowe, niety
powe, i odwrotnie: sytuacje s k a n d a l i c z n e  przyjmujemy jako 
reakcje naturalne, jak nip. ta, że spokojnie spożywamy kolację, 
gdy na ekranie telewizora pokazują nam jakieś trupy... Rzecz w 
tym, że są to dla nas j a k i e ś  trupy: bezimienne, bez twarzy, bez 
oczu. Odczłowieczone. Co najwyżej — nieestetyczne...
„Będziesz miłować...”. Jak tu miłować c o ś, co (nie ma twarzy, oczu, 
przeżyć, rodziny? Jak współczuć c z e m u ś ,  co jest jak liść spły
wający rzeką ku morzu. (Do jakiego morza wpadają rzeki Kam
bodży?) Jak kochać kogoś, kto nie ma nawet imienia?
Co innego z kosmonautami. Pokochaliśmy ich, bo byli k i mś ;  mie
li imiona, twarze, żony, dzieci, własne domy i psy. Ludzkość 
drgnęła: odkryła na nowo człowieka, więcej — odkryła w sobie 
zdolność miłości, współczucia i troski o... t r z e c h  swoich synów. 
Jak pielęgnować to uczucie, by móc obdarzyć nim tysiące bezi
miennych, bez twarzy, bez oczu, bez życiorysu? Co zrobić, by zna
leźć ich imię w s o b i e ?
Będziesz miłować...

G O  W N U M E R Z E ?
Pytanie: czym jest Kościół? — nie
ustannie porusza i za jm uje ludzi. 
Bieżący num er przynosi na nie od
powiedź w kiilku artykułach , które 
z różnych stron naśw ietlają  zagad
nienie Kościoła.
Kościół to jest cały lud Boży pow o
łany przez Jezuisa C hrystusa tchnie
niem Ducha Świętego, Kościół jest 
ruchem, a nie insty tucją w yrażającą 
się w  struk tu rach  organizacyjnych. 
Jest jeden, święty, powszechny i 
apostolski; jest kolonią Niebios. „ Ja . 
ko kolonia Niebios jesteśm y przede 
wszystkim  reprezentan tam i p raw a 
miłości i sługam i pojednania, do 
czego zdolnymi nas czyni s ta ła  obec
ność wśród nas Jezusa Chrystusa. 
Ta Jego obecność wskazuje, gdziie 
leży środek ciężkości naszej kolonii, 
gdzie zna jdu je  się sam  rdzeń nasze
go życia”. Powyższe kw estie znaj
dzie Czytelnik w kazaniu  na s. 3 
oraz w kolejnym  odcinku ,*Dla nie- 
teologów” na s. 10. Do tej w izji K o. 
ścioła naw iązuje rów nież „Nasze 
zdanie”, w którym  zw racam y uw a
gę na konieczność w alki z odczło- 
wieczeniem człowieka, na koniecz
ność — w brew  w szystkiem u — m i
łości do każdego: bezim iennego i 
znanego. Jeśli nie będzie w nas m i
łości, zdradzam y Niebo, zdradzam y 
naszego Paina, który  nakazał kochać 
każdego człowieka — bliźniego.
B r alk miłości w yrzuca nas poza g ra- 
iniice Kościoła i wyłącza ze społecz
ności świętych (por. — „Czy święci 
grzeszą?” — s. 12).
W czerwcu przypada doroczna uro
czystość: Dzień Dziecka. Na s. 4 d ru 
kujem y modlitwę, w  której dziękując 
za radość posiadania dzieci, w yzna
jem y nasze błędne lub krzywdzące 
je postępowanie i prosim y o łaskę 
Bożej pomocy w  wychowywaniu po
tomstwa. W ostatniej serii wypow ie
dzi ankietowych na tem at m odlitwy 
(s. 73), drukujem y trzy, nadesłane 
przez protestantów . Można z nich 
wyczytać szczególny, pietystyczny 
typ pobożności.
Jan  Anichimiuk prezentuje sylw etkę 
teologa praw osławnego — P. Evdo- 
kiimiowa.

NASZA OKŁADKA:

Jaki świat przekażemy naszym 
dzieciom? Czy zdołamy je nau
czyć posługiwania się zdobycza
mi nauki i techniki dla dobra 
ludzkości?
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KS. GEORGE E. SWEAZEY

Kolonia niebios
Nasza ojczyzna jest w niebiesiech...

Flp. 30:20a

W roku 42 przed narodzeniem  C hrystusa Rzy
mianie pod wodzą O ktaw iana i Antoniusza po
konali w  Macedonii zbuntow ane oddziały B ru
tusa. Na pam iątkę tego zwycięstwa nadano — 
położonemu w  pobliżu tego m iejsca — Filippi 
miano kolonii rzym skiej i osadzano tam  w ete
ranów  w ielu wojen. 'Nadanie m iana kolonii m ia
ło oznaczać, że Filippi, ichociaż oddalone od 
Miasta o w iele kilometrów, uważane jest za je
dną z jego dzielnic, jak  gdyby (było położone 
w ew nątrz m urów  miejskich, a jego m ieszkańcy 
mogą cieszyć isię godnością obyw ateli rzym 
skich, tak  jak  gdyby mieszkali pośród siedmiu 
wzgórz.

M ijały dziesięciolecia, um ierały i rodziły się 
nowe pokolenia. Miasto Filippi nie wyróżniało 
się niczym szczególnym. Jedynym  powodem do 
dum y było rzymskie obywatelstwo jego miesz
kańców. Troskliwie pielęgnowana świadomość 
przynależności do Rzymu stała się przyczyną 
przesadnego poczucia ważności.

W sto la t po pam iętnej bitwie, do Filippi przy
byli dwaj Żydzi, Paw eł i Syias, głosząc Ew an
gelię o Ukrzyżowanym i Zm artwychwśtałym . 
Doszło wówczas do incydentu, w  w yniku któ
rego pew ni przedsiębiorczy ludzie zostali pozba
wieni niem ałego zysku (por. Dz. Ap. 16), co w y
wołało gwałtowną reakcję z ich strony. Schwy
tali Pawła i Sylasa i w towarzystw ie podburzo
nego tłum u zaprowadzili przed urzędników, 
którzy nie wysłuchawszy należycie oskarżo
nych, ukarali ich chłostą i w trącili do więzienia. 
Sytuacja nagle się odwróciła, gdy do uszu urzę
dników doszła wiadomość, że w ychłostani 
i uwięzieni ludzie są Rzymianami. W ynaturzo
ne poczucie rzymskiego Obywatelstwa sprawiło, 
że opadł ich strach, czym prędiziej osobiście 
przybyli do więzienia, przeprosili Paw ła i Syla
sa i prosili o opuszczenie miasta.

Zanim do tego wszystkiego doszło, na skutek 
działalności obu Apostołów pow stała w  Filippi 
niewielka chrześcijańska społeczność, do której 
później Paw eł napisał z Rzym u list, znany w 
kanonie Nowego Testam entu, jako list do Fili- 
pian. Z tego właśnie listu w yjęte jest zdanie na
szego tekstu. Jego autor wykazał, jakim  jest 
m istrzem w  oddziaływaniu na  ludzką psychikę. 
Cała biblioteka dogmatycznych traktatów  niie 
mogłaby skuteczniej przedstaw ić jego myśli, niż 
to krótkie zdanie: „nasza ojczyzna jest w  n ie
biesiech”, a jak  podają n iektóre angielskie prze

kłady (np. Moffait) „jesteśm y kolonią niebios”. 
Paweł uzmysłowił adresatom  analogię pomiędzy 
sytuacją mieszkańców Filippi, kolonii rzymskiej 
a sytuacją niewielkiego Kościoła, kolonii n ie
bios.

Słowo kolonia, tutaj zastosowane, m a inne zna
czenie niż to, które nadał m u okres kolonializ
mu, wyzysku ujarzm ionych ludów. Kolonia była 
m iniaturą, projekcją metropolii. Obowiązujące 
praw a i obyczaje były identyczne z macierzą. 
Dla ilustracji chciałbym posłużyć się następu
jącym  przykładem . W czasie II w ojny św iato
wej 'Stany Zjednoczone zostały odcięte od źró
deł naturalnego kauczuku w  południowo-wscho
dniej Azjd. Ponieważ był to  surowiec konieczny 
do produkcji przem ysłow ej, w  puszczy brazylij
skiej założono kolonię, której zadaniem  była 
upraw a drzew kauczukowych. G rupa A m eryka
nów (z żonami, dziećmi, nauczycielami i ducho
wnymi) stw orzyła tam  ośrodek o Wszystkich ce
chach m iasta amerykańskiego. Panow ały tam  
praw a i Obyczaje amerykańskie, mówiono oj
czystym językiem, dzieci uczęszczały do no r
m alnych szkół, prowadzono życie n a  poziomie 
odpowiadającym standardom  am erykańskim. 
Kolonia kauczukowa, oddalona o wiele kilome
trów  od ojczyzny, istniała dla dobra jej miesz
kańców i dla dobra odległej ojczyzny. Usytuo
wana w brazylijskiej puszczy, pośród prym ityw 
nego ludu, zachowywała swoje własne, odrębne 
oblicze, nie poddając się wpływowi otaczającej 
kultury, nie przyjm ując panujących dookoła 
zwyczajów. Człowiek cywilizowany, znalazłszy 
się wśród prym ityw nego szczepu, będzie musiał 
odpowiednio się zachować i um iejętnie odmówić, 
gdy, na przykład, zostanie zaproszony n a  ucztę, 
co do której będzie żywił podejrzanie, że jest 
ucztą kanibalską, lub gdy naczelnik zaproponu
je mu swą córkę na drugą żonę.

Pisząc o tym , że jesteśm y kolonią niebios, Apos
toł Paweł miał na  m yśli coś takiego, jak  owa 
wspom niana kolonia kauczukowa. Nasza ojczyz
na jest w niebiesiech, praw a d obyczaje nas obo
wiązujące stam tąd pochodzą, nasza odrębność 
uzasadniona jest przynależnością do ojczyzny. 
Żaden członek kolonii nie będzie chciał się w y
zbyć swoich praw, ku ltu ry  i obyczajów, ani bo
gactwa duchowego życia przez naśladowanie 
otoczenia i wyrzeczenie się swojego obywatel
stwa.
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Jednakże jedna cecha zasadniczo wyróżnia ko
lonię niebios od kolonii kauczukowej. Ta ostat
nia została założona dla dobra jej mieszkańców 
i dla dobra odległej ojczyzny. Kolonia niebios 
zaś została założona dla dobra otaczającego ją 
środowiska. Dlatego jej członkowie nie będą się 
separować, tworzyć zamkniętego getta, lecz 
przeciwnie — będą uczestniczyć w  życiu poza 
kolonią, będą dążyli do ukazania wszystkich 
bogactw, jakie posiadają, będą gotowi do prze
kazania swojej wiary, entuzjazmu, radości, będą 
świecą na  świeczniku, solą ziemi, zaczynem. Bę
dą dążyć do teigo, aby kolonia powiększała się 
o coraz nowych członków.

Jako kolonia niebios jesteśm y przede wszystkim 
reprezentantam i praw a miłości i sługami po
jednania, do czego zdolnymi nas uczyni stała

obecność wśród nas Jezusa Chrystusa. Ta Jego 
obecność wskazuje, gdzie leży środek ciężkości 
naszej kolonii, gdzie znajduje się sam rdzeń n a 
szego życia. W yjaśnia też, dlaczego żadne ze
w nętrzne wpływy nie zdołają rozwodnić zw ar
tości tej kolonii, pomimo że nie będzie się 
szczelnie oddzielała od otaczającego środowiska. 
Jeżeli Kościół nie straci z oczu tego punktu  i 
rdzenia, jeżeli nie da sobie wyrwać tej rzeczy 
pewnej, to będzie spokojnie i skutecznie speł
niał swoje dzieło miłości i pojednania.

Ks. dr George E. Sweazey, moderator 81 Zgromadze
nia Generalnego (Synod) Zjednoczonego Kościoła Prez- 
biteriańskiego w USA, wygłosił dnia 12 kwietnda br. 
w warszawskim kościele ewangelicko-reformowanym 
kazanie, którego treść, odtworzoną (przez nas z pa
mięci, wyżej podajemy, (red.).

w t r o s c e  o d z ie c i . . .

Obdarzyłeś mas, Panie Boże, 

w ielką radością posiadania dzieci, 

powierzyłeś nam  troskę

0 ich dzień dzisiejszy

1 o ich przyszłość.

Przed Tobą, Ojcze, w yznajem y,

że często błądzim y

i krzyw dzim y nasze dzieci

przez zły przykład,

nadm ierną pobłażliwość,

albo nadm ierną surowość,

przez niem ądrą i nieodpowiedzialną miłość,

przez lekceważenie ich trudnych  spraw .

Panie Boże, dopomóż nam

znajdow ać słuszną drogę postępow ania,

daj um iejętność rozw iązyw ania konfliktów .

Pozwól przygotować nasze dzieci 

do radosnego i pięknego życia,

do poznaw ania św iata w e w łaściw ych proporcjach; 

w ogromie niezmierzonych przestrzeni Kosmosu, 

w  głębinach tajem nic ludzkiej duszy, 

w zw iązkach łączących ludzi między sobą, 

w Twoim panow aniu  nad św iatem , 

stworzonym  i odkupionym  przez Ciebie 

w Jezusie Chrystusie. Amen.
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Edmund Perreł
nowym generalnym sekretarzem Aliansu Reformowanego

Nominacja jest oficjalna: pastor 
Edmund Perret z Genewy zaj
mie miejsce pastora Marcela 
Pradervanda, sekretarza gene  ̂
ralnego Światowego Aliansu 
Reformowanego. Czterdziesto
pięcioletni, o szelmowskim i by
strym spojrzeniu, Edmund Per
ret jest obecnie pastorem para
fii Satigny, członkiem Rady 
Wykonawczej (był prezesem 
Konsystorza), pasjonuje się so
cjologią (to człowiek „strategii” 
w Kościele genewskim) oraz... 
piłką nożną. Dzisiaj, jednakże, 
wobec ogromu zadań jakie go 
oczekują, jest skupiony i waży 
każde słowo.
— Uczestniczyłem we wszyst
kich światowych zgromadze
niach Związku Kościołów Re
formowanych, począwszy od 
1954 er., ale nigdy nie przycho- 
diziło m i n a  myśl, że kiedyś zo
stanę powołany na  stanowisko 
sekretarza generalnego. Staję 
wobec wielkiej niewiadom ej i 
moom pierwszym  izadaniem bę
dzie od jesieni Zbieranie infor
macji i nawiązywanie kontak
tów.

— Jaką rolę spełnia SAR?
— Jest to  jeden z najstarszych 
związków wyznaniowych (za 
pięć lat obchodzić będziemy s tu 
lecie), w  skład którego Wchodzi 
dziś 110 Kościołów członkow
skich, z czego więcej niż poło
wę stanow ią m łode Kościoły. 
Waga spraw  w ysuw anych przez 
Kościoły tzw. Trzeciego Św iata 
wpływa bardzo korzystnie na 
pracę Aliansu. Najbliższe zgro
madzenie w  Nairobi (Kenia), w 
sierpniu, zjednoczy M iędzynaro
dową Radę Kongregacjonali- 
stów z Aliansem. Nawiasem 
mówiąc, jestem  przew idziany 
przez Kom itet W ykonawczy na 
przyszłego generalnego sekreta
rza tej organizacji.
Rada KongregaCjonalistów skła
da się z pięćdziesięciu Kościołów 
członkowskich i charakteryzuje 
się wielką autonom ią wspólnot 
lokalnych.

— Po 20 latach działalności na 
czele Aliansu Reformowanego, 
pastor Pradervand odchodzi na 
emeryturę. Jaka była i jaka jest 
obecnie jego linia działania w 
łonie ruchu ekumenicznego?
— W wielkim  budynku Rady 
Ekumenicznej w  Genewie, pa
stor Pradervand zawsze rozu
m iał swą pracę przede wszyst
kim jako duszpasterstwo. Alians 
i jego bardzo skrom ny sekreta
ria t są narzędziem  'służby, a nie 
kuźnią polityki wyznaniowej. 
Narzędziem służby n a  rzecz Ko
ściołów członkowskich, ruchu 
ekumenicznego, ale także służ
by świątu.

— Czy związki wyznaniowe nie 
są przeszkodą w ekumenizmie, 
a, w innych wypadkach, czy nie 
dublują go?
— Już  w  1957 roku Alians Ko
ściołów Reform owanych dom a
gał się przedyskutow ania spra
w y miejisca „konfesjonaldzmu” 
w łonie ruchu ekumenicznego. 
W ydaje mi się rzeczą podstawo
wą, że związki wyznaniowe po
w inny być coraz bardziej świa
dome, że są identyczne i że ra 
cją ich bytu  jes t integracja, a 
nie rozproszenie się w  ekume
nizmie. Posłużyłbym  się w  tym  
wypadku' przykładem  m ałżeń
stw a: partnerzy  powinni być 
świadomi swej odrębności, aby 
w  pełni brać udział we wspól
nym  działaniu.
Nie sądzę jednak, aby istniało 
niebezpieczeństwo , dublow a
n ia” Rady Ekum enicznej; w 
każdym  razie, jeśli chodzi o 
Alians, to  często odmawiał on 
podejm owania akcji, w  których 
Rada Ekum eniczna była w  sta
nie więcej zrobić, szczególnie w 
zakresie pomocy.

— Jaka jest, Księdza zdaniem, 
główna cecha wyróżniająca re
formowanych spośród różnych 
denominacji?
— Jest to  cecha na tu ry  teolo
gicznej. Chodzi o prym at Chry

stusa. Teologia reform ow ana 
swój wkład w  m yśl ekumenicz
ną podporządkowuje trosce o 
posłuszeństwo Chrystusowi. 
Chrystusowi obecnemu, działa
jącemu w świeeie, a nie zagubio
nemu w  zamierzchłej przeszło
ści. S truk tury  kościelne nie po
w inny przysłaniać władzy 
Chrystusa. To jest plierwszą 
konsekwenc j ą eklezj ologiczną 
tej postawy. Doświadczenie 
wskazuje, że zarówno skrajna 
hierarchiczność, jak  również 
skrajny dem okratyzm , mogą 
przesłonić Słowo.
Reform owany system  kościelny, 
k tóry wymaga, by na  świeckich 
składać duży zakres odpowie
dzialności, m iał przetworzyć 
strukturę  organizacyjną w  pręż
ny, współczesny instrum ent w  
służbie Chrystusa.

— Jaki zwrot powinien nastą
pić, aby Kościół, a raczej jego 
świadectwo, przetrwało w spo
łeczeństwie jutra?
— Kościół często robi na  mnie 
wrażenie, jakby  by ł rozdarty 
m iędzy troskę o siebie, k tó ra  — 
w  najlepszym  przypadku — jest 
troską o w łasną wiarę, a  troskę 
o świat, k tóra może być służbą 
ale również ucieczką!
Ograniczenie świadectwa Ko
ścioła do spraw  w ew nętrznych, 
np. strukturalnych, jest taką  sa
mą zdradą jego misji, jak  dąże
nie do rozproszenia się w  św ię
cie, w  nadziei, że Ewangelia 
przetrw a.
Według mnie, te  dwie aktualne 
troski nie wykluczają się, lecz 
w zajem nie uzupełniają. W iara 
oczyszcza troskę o świat i po
wstrzym uj e chrześcijanina 
przed znajdowaniem  upodoba
nia w  niebezpiecznym  samoza
dowoleniu. Cały kłopot polega 
na tym, że jesteśm y zbyt trad y 
cyjni, a dla niektórych zbyt re 
wolucyjni.

Maria-Claire Lesćaze
t ł u m .  W. Tr.
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Zgromadzenie ekumeniczne w Gdańsku
Kościoły zrzeszane w  Polskiej Radzie Ekum enicznej 
zorganizowały w  niedzielę, 110 irnlaja ibr., iw G dańsku 
uroczystość poświęconą 25-rocznicy zakończenia w oj
ny d pow rotu  Ziem ZachOdlnich li Północnych do 'Ma
cierzy.

W godjzinach przedpołudniowych, w  parafiach  lub  p la 
cówkach tych  Kościołów odiprawiiono inabożeńsltwa 
dziękczynne. L uteran ie i  reform ow ani odbyli wispódne 
nabożeństwo w  parafia ew angelicko-augsburskiej w 
Sopocie. Okolicznościowe kazanie, w  oparciu o tek st 
Psalm u 116, wygłosił Iks. bp Andrzej W antuła. Ks. bp 
W antuła (Stwierdził >m. in., że radosnym  .akordem '25-ile- 
cia zakończenia w ojny jest to, iż znów jdsteśm y n a  tej 
zilemi, k tóra nam  się należy. Ć^wierć w ieku tem u zaczął 
się mowy odcinek w  życiu narodu: przyszedł ra tu n e k , 
nadeszło ocalenie d la wszystkich Polaków. W ypełniły 
się Isława P salm isty  i „oto znów ijeslteśimy w  k ra in ie  
i iziemii rad o sn e j”. N astępnie Ikis. bp W antuła podkreś
lił, że inde w ystarczy jednak  sarno kontentow anie się 
tym  faktem. Musimy postąpić tak, jak  to w  swoiim 
czasie uczynił P salm ista : odnowić ślulby iz Bogiem. 
„Bóg bowiem  jest inajicenniejsizylm sprzym ierzeńcem . 
Trzeba mu dochować wierności, aby zsyłał błogosła
w ieństw o n a  ten  nasz dom narodow y”.

M odlitwę końcową podczas nabożeństw a zmówił ks. bp 
Jan  Niewieczerzał, w  k tó rej dziękow ał Bogu za łaiski, 
jakiimli obdarzał nasz naród w  m inionym  d*wtudzielsto- 
pięcioleciu.

Po południu, ok. godz. 14, zwierzchnicy, duchow ni i 
w ierni Kościołów (zrzeszonych w  Polskiej Radzie Eku
menicznej 'spotkali się ina W esterplatte, gdzie złożyli 
wieniec i w iązanki kw iatów  u stółp pom nika Obrońców 
Wybrzeża.

0  godz. 17, w  auli Technikum  Łączności, położonego w 
bezpośrednim sąsiedztw ie daw nej Poczty Polskiej w 
G dańsku, rozpoczęła się uroczysta akadem ia, w  k tó rej 
Uczestniczyli także  przedstaw iciele w ładz państw o
wych* P rzybył przewodniczący W ojewódzkiego O d
działu F rontu  Jedności. N arodu w  G dańsku — F lorian 
Wichłacz, naczelnik W ydziału id.s. W yznań Iw G dań
sku — Jan  Szewczyk, iz-ica naczelnika — Józef M azur
1 przedstaw icie1! MRN w  G dańsku — H enryk R a
ni owskli.

O tw arcia akadem ii dokonał kis. Imitrat Borys Szw arc- 
kopf — przewodniczący O ddziału PRE w  G dańsku — 
'który w  serdecznych słowach pow itał w szystkich 
przybyłych. P o  kró tk ie j m odlitw ie, zmówionej pttzez 
ks. bpa A. Wamtułę, Słowo Wstępne w ygłosił ks. bp 
J. Niewieczerzał — prezes PRE. Przypom niał iom, że 
w łaśnie tu ta j, w  Gdańsku, padły  pierw sze strzały, że 
tuitaj ogłoszono alarm  id-la całego narodu. To, że dlzi- 
siaj możemy obchodlzić tę  uroczystość, zawdzięczamy 
z jednej strony  łasce Bożej, z d rugiej — bohaterskim  
żołnierzom. To w łaśn ie oni, inasi żołnierze, (dalii p rzy 
k ład  d la całego narodu  polskiego. Toteż w  hołdzie i 
pam ięci czcimy ich czyin. P o  tych słowach ks. bp  N ie
w ieczerzał zarządził chwilę milczenia dla uczczenia 
poległych. Jednocześnie trzyosobow a delegacja Koś
ciołów udała się pod gm ach daw nej Poczty Polskiej, 
gdzie (Złożyła w ieniec na  płycie pam iątkow ej k u  czci 
poległych jej Obrońców.

Z kolei ks. W aldem ar Lucer — senior Diecezji W ro
cławsko-Szczecińskiej Kościoła Ew angelicko-A ugsbur
skiego, wygłosił re fe ra t okolicznościowy. Mówca p rzy 
pom niał m. in., że II w ojna ślwiatowa kosztow ała n a 
ród polski 6 mdlilonów Istn ień  luldzikich, z czego ol
brzym ia większość, bo 5.300.000 została po prostu za
m ordow ana. Gehennę cierpienia w raz  z całym  n a ro 
dem przeszły także  Kościoły. Ks. LuCer był jednym  z 
1780 polskich Iduchiowinych różnych w yznań, k tórzy 
znaleźli się w  obozie koncentracy jnym  w  Dachau. 
P rzypom niał on, że z liczby te j 868 n ie pow róciło już 
do swych domów. N astępnie ks. Lucer stw ierdził, że 
także w dzisiejszych czasach aktualność sw oją w inno 
zachować hasło, k tóre rozlegało się po  zakończeniu 
działań w ojennych: „nigdy więcej wojny. Dosyć prze
lewu krw i, dosyć cm entarzy w ojennych i imogił żoł
nierskich. Zam iast zbrojnej kon fron tacji — dialog, 
rozmowa, p ertrak tac je . To jest jedyna droga, n a  k tó 
rej wilruny być rozw iązyw ane i likw idow ane w szystkie 
zaistniałe problem y i nieporozum ienia m iędzy naro 
dam i”.

N aw iązując do spraw y pow rotu  Ziem Zachodnich i 
Północnych do Macierzy, ks. Lucer stw ierdził, iż n a 
sze p raw a do tych ziem osadzają się n a  trzech argu 
m entach. ,p ie rw szy  jest historyczny. Był ta k i okres 
w  historii, kiedy ziem ie te  były pollskie i należały  do 
Polski. D rugi je s t ch arak te ru  praw nego. Po bezwzglę
dnej kap itu lacji III  Rzeszy zebrała się K onferencja 
Poczdam ska, k tó ra  była upraw niona do w ydania do
kum entu, zw anego Układem  Poczdamskim. U kład ten, 
k tó ry  m a n ad a l moc p raw ną, orzekł, że Ziemie Z a
chodnie i Północne zostają zwrócone Polsce. Trzeci 
argum ent je s t n a tu ry  morallnej. Jesteśm y ludźm i w ia 
ry, w ierzym y w  rządy Boże n a  świecie. Pow rót Ziem 
Zachodnich i Północnych jest ak tem  spraw iedliw ości 
dziejowej, rekom pensatą za w szystkie s tra ty  m a te 
ria lne  i duchowe, poniesione przez naród  pollski w 
czasie w ojny”.

Na zakończenie iks. Lucer powiedział, że Kościoły zrze
szone w  PRE kierow ały się zawsze polską ra c ją  stanu  
i inie trak tow ały  tych ziem jako coś chwilowego, 
przejściowego. Przystąpiły  do organizacji adm in istra
cji kościelnej, erygowały para fie  i odbudow ały bu 
dynki kościelne. Dały tym  dowód swojej obecności 
na Ziem iach Zachodnich i Północnych.

Po referacie Iks. Lucera, przedstaw iciele Kościołów: 
praw osławnego, (Starokatolickich i ew angelickich zło
żyli vota wyrażająlce stanow isko wobec w ydarzeń 
sprzed 25 lat oraz ak tualnej sy tuacji Ziiem Północnych 
i Zachodnich. N astępnie ks. Zdzisław  P aw lik  — dy
rektor B iura PRE — odczytał projekt rezolucji, k tórą 
zebrani przyjęli jednogłośnie. Rezolucja ta  w skazuje 
m. in. na  perspektyw y pokoju i bezpieczeństw a eu ro 
pejskiego, którego w arunkam i są rozbrojenie, koeg
zystencja, spraw iedliw ość społeczna i jednoznaczne 
uznanie granic ustalonych w  w yniku  II w ojny św ia
towej. Wzywa ona łkała kościelne w NRF do w zm o
żenia w ysiłków  ina rzecz uzlnaniia granicy ma Odrze 
i Nysie za  ostateczną oraz do zdecydowanego zaan 
gażow ania się w  dążeniu do zapewnienia bezpieczeń
stw a europejskiego.

Kar.
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Ankieta o modlitwie
Zamieszczamy trzy ostatnie wypowiedzi n/a temat modlitwy. W następnym  
numerze omówimy całość ankiety w  osobnym artykule. Ponadto znajdą 
Czytelnicy bardzo interesujący artykuł na ten temat pióra holenderskiego 
teologa-poety, Huuba Ooosterhuisa.
A oto pytania, jakie zostały postawione ankietowanym:
•  Istota modlitwy
Czym według Ciebie i czym dla Ciebie jest modlitwa? Jak się modlisz? 
Co Ci w  modlitwie pomaga, a co przeszkadza (wymień)? Co sądzisz o in
dywidualnej, spontanicznej, głośnej modlitwie podczas nabożeństwa (zgro
madzenia)? Jak rozumiesz apostolskie słowo: „Bez przestanku się módlcie...” 
(I Tes. 5:17)?
• •  Kryzys modlitwy
Czy i w  jaki sposób przeszedłeś kryzys (ew. przełom lub mutację) modlitwy? 
Co było jego przyczyną? Jaki był rezultat przełomu? Kiedy i dlaczego 
modlitwa staje się „pacierzem” (stereotypem)?

Wątpliwości
Czy można wierzyć a nie modlić się? Jeżeli Bóg wie wszystko, to po co 
się modlić? Co robisz, gdy nie czujesz potrzeby modlitwy?
• • • •  Rezultat
Podaj przykłady wysłuchania Twoich modlitw.

Nr 14 Wszystko jest z Boga
Do 12 roku żyicia m odlitw a by ła dla 
minie pacierzem , k tóry  codzień zm a
w iałam  klęcząc u kolan matki. Pew 
nego dnia dowiedziałam  się, że m o
ja ukochana siostra, .starsza o dwa 
lata, przechodzi na katolicyzm , że 
praw da jest po stronie rzymskiego 
katolicyzmu, że tkw ię w  błędzie — 
przeżywałam  to wszystko bardzo 
boleśnie. Po długiej rozm owie z 
siostrą poczułam siię całkiem  za ła
m ana i nieszczęśliwa, uk lęk łam  w 
pustym  pokoju i po raz pierwszy w 
życiu m odliłam  się gorąco swymi 
słowami. B łagałam  z głębi duszy 
Chrystusa, aby m nie oświecił, abym 
mogła zrozumieć, gdzie jest P ra w 
da? I nagle poczułam (w pokoju by
ło ciemno), że ktoś bliziutko przy 
minie s tan ą ł i usłyszałam , tak  jak  
się słyszy swoje m yśli: „Nie błądzisz, 
tu  jest P raw d a”. Duszę m oją ogar
nęła radość, rozterka ustąp iła  pew 
ności i jasności. I ód tego czasu 
m odlitw a sta ła  się dla m nie porozu
m ieniem z Bogiem, poczuciem is t
nienia Chryistusa. Dziękuję Mu za 
każdą chlwlilę radości i sm utku, po
w ierzam  Jem u wszystko, a w chw i
lach ciężkich błagam  gorąco i nigdy 
nie zostałam  zawstydzona. Nie zała
m ałam  się anii razu w  okresie p rze
żytej gehenny szykanow ania przez 
księży katolickich w  szkole średniej, 
ani w  innych okolicznościach życia, 
jtak małżeństwo, otoczenie w pracy 
iltp., całe życie z  dala od swego Koś
cioła i, niestety, wśród dużego fan a 
tyzm u katolickiego. Bóg w ysłuchał 
moich m odlitw, dzieci moje zostały 
wychowane po ew angelicku i moja

gorąca prośba, by  dzieci m oje nie 
cierpiały  osam otnienia religijnego, 
została w ysłuchana.
Słowa apostolskie „Bez przestanku 
s-ię m ódlcie” to jest, moim zdaniem, 
w łaśnie to doznanie, wyczucie obec
ności duchow ej Chrystusa, do k tó
rego zw racam  się w  każdej chwili 
życia, np: nie mogę narzucić swego 
spokoju pacjentow i — jest rozdygo
tany nerwowo, albo szaleje z bólu 
nie mogąc się opanować — paitrzę 
na człowieka, a z Bogiem rozm a
wiam,, proszę Go i błagam. I Jego 
to łaska, że chory uspokaja się, 
poddaje z ufnością, przychodzi do 
zdrowia.
Pod brzem ieniem  codzienności, po
zbawiona przez dłuższy czas moż
ności choćby posłuchania nabożeń
stwa, a także uczestniczenia w Ko
m unii, przechodziłam  kryzys m odli
tw y — tak , ja k  jest w codziennej 
harówce, nie m ając czasu ma dłuższą 
rozimowę z bliskim i osobami, rzuca 
się k ró tk ie słowa między sobą, go
niąc i spiesząc do codziennych za
jęć, talk i m oja m odlitw a była rzu 
cana m im ochodem — kładąc się do 
snu: — „Boże odpuść mi nędznej”, 
lub „Chryste nie opuszczaj moich 
najbliższych”... I czułam się w tedy 
jakaś nieszczęśliwa i oddalona Od 
Boga. Po K om unii w raca poczucie 
bliskości i' pokoju z Jezusem.
Czy m ożna wierzyć, a nie modlić 
się? Nie wiiern. Może ktoś taki is t
nieje i jego wypowiedź mogłaby do
piero być podstaw ą dyskusji. 
Bardzo krzepi na duchu spontanicz
na głośna m odlitwa podczas nabo

żeństwa, zwłaszcza kiedy jest wy
pow iadana przez księdza z pełnią 
natchnienia i w iary.
„Bóg wie w szystko” — bezspornie, 
ale m odlitw a daje człowiekowi po
czucie istnienia Boga i Jego blis
kości oraz łączności duchow ej z 
Chrystusem , u trzym uje człowieka 
w wierze i spokoju duchowym, daje 
siły do znoszenia ciężarów życia, do 
pełni radości z życia i do zrozumie
nia, że wszystko, co nas otacza^ jest 
z Boga i przez Boga.

Nr 16 Droga do 
modlitwy dojrzałej

•  M odlitwa jest „m ową“ duchowej 
części naszej istoty, najczęściej jako 
odpowiedź na działanie na nas Sło
w a Bożego lub też jako w yraz n a j
gorętszych pragnień, których speł
nienia nie możemy oczekiwać ani od 
ludzi, ani od w łasnych możliwości. 
Mowa ta  jest skierow ana do „nasze
go“ Boga, do mojego, osobistego Bo
ga, jako Pana. W m odlitw ie też Bóg 
„przem awia“ do m nie przez uroczys
tą świadomość Jego obecności, przez 
wzbudzanie w e m nie przeświadczeń 
o obecności i rzeczywistości Jego 
chwały i panow ania, ufności w  Jego 
życzliwość i zrodzone z tego zalece
nia i nakazy dotyczące mojego po
stępowania. Z reguły w  w ypadkach 
m odlitwy „intensyw nej“ odczuwam 
żal z powodu różnych brzydkich po
stępków, niewyw iązyw ania się z 
obowiązku świętości życia i św ia
dectwa wobec innych ludzi i z za
wodu, jaki spraw iam  m ojem u Bogu 
w stosunku do zrozum ianych po
przednio norm, zobowiązań i „pole
ceń“.
W m odlitw ie pomaga mi inspiracja 
Słowa Bożego. Od kilku la t coraz 
wyżej cenię m odlitwę kierow aną 
(bezpośrednio przed nią lub w  czasie 
jej trw ania) czytaniem  i rozw aża
niem  Słowa Bożego. Przeszkadza mi 
w m odlitw ie zbyt wygodna poza (fo
tel, pozycja leżąca), a najbardziej — 
nieopanowane zdenerw ow anie z po
wodu jakichś okoliczności bezpośre
dnio przed m odlitwą, tzn. n ie sam  
powód zdenerwowania, lecz św iado
mość, że nie potrafiłem  nad nim  za
panować. Chętnie modlę się w  pozy
cji klęczącej, gdy jestem  sam  lub 
wśród otoczenia, gdzie nie wzbudza 
to zbytniej sensacji. Poza tym  też 
stojąc lub siedząc, jeżeli pom aga to 
w pozostaniu „w skrytości“. 
M odlitwy spontaniczne w  czasie 
nabożeństwa cenię wysoko i uw a-
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żam za godne kultyw ow ania. P rzy
padki szkodliwe (modlitwy dem on
stracyjne, samochwalne, „nerwowe“ 
lub wręcz histeryczne) uw ażam  za 
złe w yjątk i z dobrej zasady. P rzy
padki takie mogą być okiełznane 
przez rozmowę, leczenie lub zakaz. 
Zresztą na przestrzeni 25 la t w 
zgrom adzeniach baptystycznych p a
m iętam  tylko jedną taką osobę i to 
przypadek względnie łagodny. „Bez 
przestanku się módlcie“ rozumiem 
jako praktykę odnoszenia wszyst
kich rejestrow anych przez m oją 
wrażliwość zew nętrznych w ydarzeń 
do w ew nętrznej świadomości pano
w ania Bożego nad św iatem  i współ
działanie z Nińi przez m odlitwę: 
„Ojcze, niech się święci Twoje Imię, 
niech przyjdzie Twoje K rólestw o“. 
• •  Słabo pam iętam  swoje etapy 
życia modlitewnego. Był czas, gdy 
m odlitwę uw ażałem  za zasługę zo
bow iązującą Boga do spełnienia w y
pow iadanych próśb. Nie um iałem  się 
też modlić w im ieniu Chrystusa. 
Dość długo m odliłem  się do „Boga 
Powszechnego“ zam iast „osobistego“. 
Dziś rozumiem, że było to następ
stw em  rezerw ow ania d la siebie w ięk
szości obszarów mojego życia, a 
przyznaw anie Bogu praw a tylko do 
niektórych części. Bóg nie mógł być 
„m oim“, bo ja  nie byłem „Jego“. 
Dodatni przełom  przeżyłem od chw i
li w prow adzenia dyscypliny czasu 
regularnie odkładanego dla m odlit
wy w ciągu dnia. Rozumiem, że mo
dlitw a może stać się stereotypem, 
nakazem  przyzwoitości, umowy, 
obyczajów, w łaśnie wtedy, gdy nie 
oddaliśmy siebie Bogu, sami sobą 
rządzimy, czyli do czasu nawrócenia. 
Może stać się nim  i potem, gdy 
znów w yjm iem y naszą rękę z ręki 
Dobrego Pasterza i pójdziemy swoi
mi drogami.
Nie potrafię powiedzieć na ile samo 
w ypow iadanie słów modlitwy, pacie ' 
rza może w płynąć na naw iązanie 
rozmowy z Bogiem. Odnoszę się do 
pacierzy bardzo sceptycznie. Z auw a
żyłem np., że czytanie Słowa Boże
go w odm iennych przekładach b a r
dzo zaostrza uwagę uśpioną pow ta
rzaniem  często słyszanych sform uło
wań. Przez analogię przypuszczam, 
że i pow tarzane teksty m odlitwy mo
gą usypiać.
• • •  Czy można wierzyć, a nie mo
dlić się? W sensie w iary nazwanej 
przez Pismo żywą lub zbawczą, 
oczywiście nie. W iarę tę rozumiem 
jako dziecinną ufność okazywaną 
ojcu przez dziecko, a jeszcze dokła
dniej — przez stworzenie Stworzy
cielowi. N atom iast w wypadku w ia

ry intelektualnej tylko, uw ażam  to 
za możliwe, lecz, jak  pisze św. J a 
kub „Cóż to pomoże, bracia...?“
Na pytanie: po co się modlić, skoro 
Bóg wie wszystko, ̂  nie bardzo p o tra
fię odpowiedzieć. Zauważyłem, że 
moje dzieci często rozm aw iają ze 
m ną w łaśnie dlatego, że w ich opi
nii wszystko wiem. Ja  również mo
dlę się przeważnie dlatego, że nie 
wiem, a czasami tak  z miłości, jeśli 
słowo to nie jest tu ta j zbyt wielkie. 
Ze wstydem  przyznaję, że chwile, w 
których czuję praw dziw ą potrzebę 
m odlitwy nie są zbyt częste i w 
większości ograniczają się do w y
padków „interesownych”, tj. gdy ja  
jestem  w  potrzebie. Jednak  dużo 
błogosławieństwa przeżyłem w ła
śnie przez wprow adzenie dyscypli
ny m odlitwy W swój rozkład czasu 
i gorąco polecam w szystkim  podję
cie próby regularnej m odlitwy bez 
względu na „ochotę“.

Przykłady wysłuchanych m o
dlitw  w  moim życiu są napraw dę 
niezliczone. N iestety jednak, nie 
działa tu  żadne praw o autom atyki, 
k tóre mógłbym polecić innym. K ie
dy byłem chłopcem, w ierzyłem  w 
praw o autom atyki m odlitwy i np. 
modliłem  się bardzo szczerze pod
czas — czy przed — łapaniem  ryb 
na wędkę, oczywiście bez rezultatu , 
za co dziś jestem  Bogu wdzięczny. 
Podobnie o uzdrow ienie kogoś, czy 
naw et zwalczenie w  sobie jakiegoś 
grzechu. Dziś rozumiem, że działo 
się tak  dlatego, że uważałem, że Bóg 
musi m nie wysłuchać, bo j a się m o
dliłem, bynajm niej nie troszcząc się 
o Jego wolę! Dopiero, gdy Bóg uka-

ф  M odlitwa jesit dla minie chwilą 
najściślejszej społeczności z Bogiem. 
M em entam i m odlitw y są: uw ielb ia
nie, idziękowanie, w yznaw anie i 
prośba. Międizy tym i elem entam i 
m usi być w łaściw a proporcja. P rze
de wszylsitkiim odczuwalni potrzebę 
dziękow ania (por. I Tes. 5 : 18). Do 
mladilitwy w yszukuję tak ie chwale, 
kiedy jestem  zupełnie sam w danym  
pomieszczeniu; obecność jak ie jko l
w iek osoby już m i trochę przeszka
dza (por. Mat. 6 :6). Przed m odlitw ą 
sta ram  się przeczytać jakiś ustęp 
Słowa Bożego lub budujące rozm y
ślanie. Często daje to „m ateriał” do 
modlitwy. Dobrze jest, gdy Bóg n a j
pierw  mówi do minie, a potem do
piero ja do Niiego.
W ielką wagę przyw iązuję do tego, 
by modlić się już raino przed zaiję-

zał mi, że On jest P anem  i gdy za
cząłem brać to pod uwagę w  swoich 
m odlitwach, gdy główną intencją 
m odlitw y zaczęło być „niech się 
święci Twoje Im ię“, lub gdy w 
Im ieniu Chrystusa zacząłem w mo
dlitw ie przeciw staw iać się duchom 
uprzedzeń, lenistwa, przesądów, cie
lesności lub błędnych przekonań 
na tem at Jego Królestwa, gdy nau 
czyłem się redukować eksponowanie 
swojej osoby w oczekiwaniu, że 
Duch Święty wywyższy Im ię C hrys
tusa, gdy nauczyłem się w ufności 
oczekiwać nie dyktując Bogu sposo
bu i czasu w ysłuchania mojej mo
dlitwy, a także gdy nauczyłem  się 
przyjm ować niesprawiedliwości, cier
pienia czy krzywdy jako drogę, po 
której On m nie prowadzi — zaczą
łem  przeżywać błogosławieństwo 
w ysłuchania modlitw, i to często z 
najbardziej nieoczekiwanego k ierun
ku. Najczęściej bywało tak, że do
piero  po jakim ś czasie olśniew ała 
m nie myśl: „Patrz, oto Bóg odpo
w iada na tw oje modlitwy, a ty, n ie
m ądry, oczekiwałeś tego z tam tej 
strony“. I ogarnia m nie wówczas 
uczucie śm iechu nad sobą i w dzię
czności Bogu i ciepłej ufności w Je 
go kierownictwo.
Przepraszam  Redakcję za te ogólni
ki, zam iast oczekiwanych konkre
tów, jednak  moje zdolności opisy
w ania zawodzą w przypadkach tak  
subtelnej m aterii, a obaw iam  się też 
ośmieszyć tak  w ielką spraw ę nieu
dolnymi sform ułowaniam i. P ragnę 
się też poskarżyć, że ankieta ta  za
b rała  mi czas potrzebny na m odli
twę.

ciami danego dnia. Moidililtwę tę 
„rozkładam ” zwyfkle n a  2 części. 
Pierw sza — krótsza — ma miejsce 
zaraz po w staniu, druga — dłuższa 
— trochę później, po w ykonaniu po
rannych  czynności. Nie uznaję po
w iedzenia: ramo się śpieszę i nie 
m am  czasu na (dłuższą) modlitwę. 
Doświadczyłem tego w ielokrotnie, że 
błogosławieństwo danego dn ia jest 
zależne od tego, czy dzień ten roz
począłem z Bogiem. Czais spędzony 
na m odlitw ie nie jest ni^dy czasem 
straconym , lecz przynosi wysokie 
odsetki.
Główna moja modlitwa, to osobista 
m odlitw a poranna. Gdy mam przed 
sobą pow ażniejsze spraw y, modlę się 
o nie kilka razy dziennie. Poza tym 
p rak ty k u ję  m odlitw ę przed posił
kiem (sarn lub w  rodzinie, albo w

Nr 17 Metoda i zależność
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towarzystwie), wiraż z żoną, Wspól
nie czytamy Słowo Boże wieczorem 
i wisipólinie się modlimy,' w  zborze itd. 
Uważalm, że w niektórych nabożeń
stwach (inp. modlitewnych) w ierni 
witani brać udział w m odlitw ie in 
dyw idualnej, głośnej. M odlitwa taka 
miuisi być jednak dostosowana do 
charak teru  i celu nabożeństw a (por. 
Dz. Ap. l ':  14; 2 :42; 4 : 23—31; 12 : 5). 
Słowa: „Bez przestanku się m ódl
cie” (I Tes. 5 :17) rozumdeim w ten 
sposób, że nasze zachowanie i nasze 
czyny m uszą Ibyć dokonyw ane w  
stałej świadomości, iże idzieją isię one 
„przed obliczem Bożym”, że On jest 
stale przy nas, że wszystko widtzi i 
wszystko słyszy. Innym i słowy, m a
my mieć stałe poczucie zależności od 
Boga, .bez którego nic uczynić nie 
możemy (por. Jian 15 : 5b).
# #  Studiow anie życiorysów w iel
kich Bożych ludzi, słowa P io tra  z 
Dziejów Ap. 6 :4, żywy przykład w 
szczególności dwóch pracow ników  
Bożych, którzy  zam ieszkali przez 
k ilka  dni w naszym domu, obserw a
cja wyników  takich prac, k tóre 
przez (dłuższy czas były przygotow y
w ane w m odlitw ie (np. ew angeliza
cja w  Izborach, przebudzenia w śród 
uczestników  kursów  biblijnych), a 
wreszcie m oje w łasne życie dopro
wadziły mnie do głębokiego przeko
nania, że w  życiu w ierzącego czło
w ieka — a więc i moim — m odli
tw a  jest najw ażniejszą czynnością i 
że inde m ożna ijej trak tow ać lekcew a
żąco. Rezultatem  tego są pozytyw 
ne wyniki, natu ry  duchowej,, w p ra 
cy nad  moimi dziećmi i w  życiu 
kościelnym o raz zlwycięsitwa odno
szone nad* sobą sam y m .4 
M odlitwa jest pacierzem  u ludzi 
nienawiróconych i chrześcijan „cie
lesnych” (a więc nie ,duchow ych”). 
U w ażają oni, że skoro są chrześcija
nam i, w ypada się modlić. W ich 
życiu są rzeczy ważniejsze niż Bóg 
(chociaż tw ierdzą, że tak  nie jest). 
Częstą i długą społeczność pragnie 
się mieć z tym , kogo się m iłuje i 
dlatego m odlitw a jest w ażnym  pro 
bierzem naszej mdłości ku Bogu.
Od czasu do czasu stwiełrdzam u sie
bie skłonność do „skracan ia” m o
dlitwy („bo jest mało czasu”) i w 
związku z tym jej ,sp ły c an ia”. Bóg 
jednak  przywodzi minie żwykle do 
upamiiętania albo bezpośrednio przez 
swoje Słowo, albo przez kazanie, a r 
tykuł, książkę, jakiegoś człowieka 
lub niepowodzenie życiowe.

Dziś w yrażeni „w ierzący” 
określa się człowieka, który uznaje 
istnienie Boga. Taką w iarę ma ta k 
że diabeł. W edług Biblii, wierzyć —

znaczy zaufać, oddać siebie, sw e życie 
i swe spraw y w ręce Boga. Kto tak  
w ierzy nie może prowadzić życia bez 
m odlitw y, gdyż ona s ta je  się po
trzebą jego serca. Jest p raw dą, że 
Bóg w szystko wie, lecz p raw dą jest 
także, że Bóg chce, abyśmy się mo
dlili. A przecież zadaniem  chrze
ścijan  jest pełnić wolę Bożą. Czło
w iek nie OdCzulwający potrzeby m o
dlitw y m usi się najp ierw  do Boga 
nawirócić, a  gdy rozpocznie z Nim 
nowe życie, potrzebę m odlitwy bę
dzie odczuwał, gdyż jest ona jedną 
z cech człowieka odrodzonego. Je 
żeli człowiek odrodzony przeżywa 
Chwile, w których nie odczuwa po
trzeby m odlitwy, oznacza to, że w 
jego życiu duchowym jest coś nie w 
porządku. Jedyną idrogą do upo
rządkow ania swego stosunku1 do Bo
ga jest pokuta.
# # # #  ' P rzykłady  w ysłuchania 
moich miodłiltw. M iałem w ypadki, że 
jakaś rzecz była mi w danej chwili 
niezbędnie potrzebna, a  nie mogłem 
jej zlnaleźć. Zwróciłem się do Boga 
z prośbą, by ml wlskazał, gdizie mam  
te j rzeczy szukać. P o  m odlitw ie 
otrzymlałem w łaściw ą m yśl i rzecz 
s zybik o znalażłem.
Modliłem się przez kilka miesięcy, 
by Bóg wlskazał mi, kto będlzie m oją 
zoną. W tym  sam ym  zgoła czasie 
otrzym ałem  jalsną odpowiedź za po
średnictw em  kilku  osób, których n a 
w et o to nie pytałem . Go więcej, 
w brew  mej woli, znalazłem  się w 
tym  czasie Iw idomu m ej przyszłej 
żony, m im o że od domu tego dzieli
ły minie setk i kilom etrów , i tam  
Stało się m i jasne, że Bóg tę, a nie 
nikogo ininego, przeznaczył mi na 
małżonkę. Było to  zw iązane z uczu
ciem pokoju, pewności, radości. Gdy 
Bóg po k ilkunastu  la tach  współży
cia zab rał ją  dio siebie, w iele m odli
łem się o to, by sam ułożył moje 
dalsze życie w raz z m ym i n ieletn i
mi dziećmi. I oto pewnego razu, gdy 
byłem w  stanie pół-isnu pół-jawy, 
Usłyszałełm głos: „Nie sm uć się;

jedną ci wziąłem, a drugą ci daję”. 
W kilka m inut po tym  głosie w ie
działem, kto  będzie m oją drugą żo
ną. Doświadczyłem, czy jest to od 
Boga i otrzym ałem  k ilka dalszych 
potw ierdzeń danych mi w różnorod
ny  sposób.
W pierwszych latalch pow ojennych 
czyniłem staran ia , by w yjechać za 
granicę na  m iędzynarodow ą konfe
rencję. Gdy spraw a otrzym ania p a 
szportu przeciągała się i zanosiło się 
na to, że otrzym am  go dopiero po 
konferencji, prosiłem  Bogai, by mi 
jasno dał poznać, czy mam  w yjeż
dżać, czy nie. Bóg dał mi najp ierw  
pozytyw ną odpowiedź za pośredni
ctw em  ludzi, a potem sam  zaczął 
przyśpieszać spraw ę. Zezwolenie 
Komisji Dewizowej dtrzym ałem  w 
ciągu 24 godzin, a  zasadą było, że 
po zelżwolenie szło się po 8 dniach 
od złożenia wniosku. W szystkie b i
lety  na przejaźd sam olotem  były 
w yprzedane, a jia jednak  leciałem 
samolotem (ijazda pociągiełm trw a ła 
by za długo ii ispowodowała dalsze 
opóźnienie). Przed celem podróży 
m usiałem  jeszcze przenocować, a 
wszystkie hotele były do ostatniego 
m iejsca pozaijimowaine. Bóg jednak 
zinalazł dla minie miejsce i spałem 
w hotelu. I tak  dalej. Na m oje m o
dlitwy Bóg jak gdyby posłał anioła 
swego, który mi ta row ał drogę bez 
jakiejkolw iek pro tekcji ludzkiej. 
Jako Przełożony Zboru zostałem w e
zwany bezpośrednio po nabożeń
stwie z dwom a starszym i braćm i do 
ciężko chorej członkini zboru z 
prośbą, by się przy jej łożu modlić 
o uzdrowienie, stosownie do w ska
zówek zaw artych w liście Jakuba 
5 :14-18. Nie było czasu na w stępo
w anie do domu. Wjprost z nabożeń
stw a udaliśm y Się do chorej siostry. 
Bezpośrednio po naszej m odlitw ie 
chora oświadczyła, że czuje się le
piej i aczkolwiek od tego czasu 
upłynęło kilkanaście lat, cieszy się 
zdrowiem, mimo iż je s t w takim  
wieku, że ma dorosłych wnuków.

O F I A R Y  N A  W Y D A W N I C T W O
P. W iśniewska — 50 zł; Wacława Cumpft-Sakowiczowa — 50 zł; 
F lorentyna Zielińska — 20 zł; A. B. — 50 zł. Przypominamy, że 
ofiary na W ydawnictwo Jednota można przekazywać na konto: 
PKO Warszawa VIII OM, nr 153-14-920651, bądź też przesyłać 
przekazem pieniężnym  pod adresem: Administracja miesięcznika 
„Jednota”, Warszawa, al. Świerczewskiego 76a. D z i ę k u j e m y !
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DLA NIETEOLOGÓW

Cztery cechy
Kościół Jezusa Chrystusa, powołany lud Boży, charakteryzuje się 
czterema cechami: jednością, świętością, powszechnością i apo
stolstwem, bez których nie jest prawdziwym Kościołem. Cechy te 
przybierają widzialny kształt we wspólnocie zborowej i świadczą 
o łączności wszystkich zborów, niezależnie od formy organizacyj
nej nadanej im przez ludzi.

Poprzedni odcinek zakończył 
się zacytowaniem  cech Kościoła 
według nicejskiego wyznania 
wiiary, a mianowicie: istnieje je
den, święty, powszechny, apo
stolski Kościół. Chcielibyśmy 
teraz omówić te cztery cechy.

JEDNOŚĆ

,,Kościół jest jeden, tak  samo, 
jak  jest tyllko jeden Bóg. Jest 
on Ciałem Chrystusa na ziemi, 
które może być ty lko jedno. 
Nonsensem jest więc mówić o 
wielu Kościołach istniejących 
obok siebie” L
Trudność, na jaką napotykam y 
w rozum ieniu jedności Kościoła 
w ynika iz używ ania tego pojęcia 
w różnych znaczeniach, o czym 
była mowa w odcinku pt. „Ko
ściół” 1 2. Jeżeli staniem y na 
gruncie praw no-organizacyj
nym, to istotnie, będziemy m u
sieli mówić o wielości Kościo
łów chrześcijańskich, bo będzie
m y mieli na m yśli instytucje i 
i'ch s truk tu ry  organizacyjne. 
Dlatego często uciekam y się do 
pojęcia Kościoła niewidzialnego, 
ale — jak już powiedzieliśmy 
— jest ono niewłaściwe, bo ne
guje cechę, bez której n ie  ma 
Kościoła, a mianowicie — jego 
widzialność. Przypom nijm y 
więc — nieco rozszerzoną defi
nicję, sform ułowaną poprzednio: 
„Kościół jest to  cały lud Boży, 
powołany tchnieniem  Ducha 
Świętego przez Jezusa Chrystu
sa za pośrednictwem  Jego po
słańców”. Jako dzieło Ducha 
Świętego, Kościół jest ruchem, 
obejm ującym  ludzi, a nie insty
tucją, w yrażającą się w  struktu
rach. Dlatego należy przeprowa
dzić w yraźną granicę między 
Kościołem — ludem Bożym, a

1 K arl B a - r th ,  La notion ćTEglise, 
[/w:] L'Egli'se, Genewa 1964, s.41.
2 „Jedinata” 1970, nir 4.

formami, organizacyjnymi, w  
jakich ten  lud się zrzesza. 
Przyjm ując tezę Karola Bartha, 
że „nonsensem jest mówić o 
wielu Kościołach istniejących 
obok siebie”, możemy jednak w 
sposób upraw niony mówić o 
rozłamie, którego wynikiem  jelst 
istnienie obok siebie wielu in
stytucji, nazywanych Kościoła
mi. Instytucje te różnią się m ię
dzy sobą struk turą  ustrojową, 
sformułowaniami nauki i często 
utożsam iają swoją organizację z 
Kościołem — Ciałem C hrystu
sa, który jest jeden. W ten spo
sób dochodzi do jeszcze więk
szego pomieszania pojęć.
Z powodu głębokiego rozłamu, 
paraliżującego Kościół, doszło 
do powstania najpotężniejszego 
ruchu od czasów Reformacji — 
ruchu ekumenicznego. Jego ce
lem jest przezwyciężenie rozła
mu. Chociaż ciągle jeszcze ope
ruje się pojęciem wielu Kościo
łów, coraz powszechniej zaczy
na panować przekonanie o jed
ności Kościoła. Coraz częściej 
mówi się też o jednym  ruchu 
ekumenicznym, pomimo że 
powstaje on w różnych środo
wiskach, przybiera różne form y 
i w  rozm aity sposób rozumie 
jedność Kościoła.

ŚWIĘTOŚĆ

Ze słowem „świętość” wiąże się 
wiele nieporozumień. Trzeba 
więc od razu stwierdzić, że 
określając Kościół jako święty 
nie m am y na myśli potocznego 
sensu tego słowa, lecz jego zna
czenie biblijne, mianowicie 
w y o d r ę b n i e n i e .  (Hebraj
skie „kod as z” i greckie „hagios” 
oznaczało przede wszystkim  
„'oddzielenie” . W kulcie religij
nym  oznaczało m. in. przedm io
ty  wyłączone z codziennego u- 
żytku i przeznaczone do kultu.) 
Kościół jest święty, ponieważ

został przez Boga wyodrębnio
ny jako w yjątkow a społeczność 
ludzka. Pośród w ielu różnych 
historycznych organizacji jedy
nie chrześcijański zbór jest ec- 
clesia sancta (świętym Kościo
łem). „Syn Boży z całego rodza
ju  ludzkiego w ybiera do wiecz
nego życia społeczność, którą 
gromadzi, strzeże i chroni przez 
Swego Ducha i Słowo”.3 Istot
ny sens Kościołowi nadaje to, 
że sam Bóg-Duich gromadzi lu
dzi i w spiera powstałą społecz
ność, że w  niej ujaw nia swoje 
działanie, realizuje swój plan 
zbawienia, niezależnie od tego, 
jaką formę tej społeczności lu 
dzie nadają. Przy braku w iary 
w  bezpośrednie działanie Boga, 
Kościół staje się po prostu do
browolnym  stowarzyszeniem 
czy religijną instytucją.
Kościół jest święty ze względu 
na swe powstanie, zadania i cel. 
Jego świętość, odrębność nie po
lega jednak na specjalnych 
przywilejach, lecz na tym, że 
jedynym  źródłem jego życia 
jest moc m iłosiernego Boga. 
Dlatego wym aganie szczegól
nych przywilejów i pycha są w 
Kościele zupełnie nieuzasadnio
ne. Świętość nie jest cechą, któ
rą Kościół posiada sam z siebie; 
jest darem  Boga.

POWSZECHNOŚĆ

Słowo „powszechność” jest tu 
taj na właściwym miejscu, po
nieważ oddaje ono treść grec
kiego określenia „he ekklesia 
katholike” (Kościół powszech
ny). Stąd za pomocą kalki języ
kowej uzyskano słowo „katolic
ki”, „katolickość”, które — jak 
to byw a z kalkami językowymi
— traci sens etymologiczny i 
kojarzy się z czymś cząstkowym 
(do czego zostało niegdyś zasto
sowane), w danym  przypadku
— z Kościołem rzymskokatolic
kim.
Określając Kościół jako pow
szechny, chcemy wyrazić jedną 
z podstawowych cech w ynikają
cych z jego świiętości-odręb- 
ności, ponieważ przez swą po
wszechność różni się istotnie od 
wszelkich społeczności raso
wych, językowych, ku ltu ra l
nych, państwowych, klasowych. 
Obejmuje on wszystkich ludzi,

3 Katechizm  Heidelberski, pyt. 54.
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JAN ANCHIMIUKbez żadnych różnic, bo do 
wszyskich ludzi skierowana jest 
Ewangelia o Bożej miłości. Jest 
to powszechność potencjalna, a 
nie wyrażająca się w liczbowej 
przewadze. Jeśli z jakichś po
wodów Kościół przestaje być 
powszechny, jeżeli ludzie ogra
niczają go do określonych grup 
rasowych, narodowych czy in
nych, to  ujaw nia się w tym  
znak trawiącej go choroby.

APOSTOLSKOSC

Od początku Kościół opiera się 
na norm atyw nym  świadectwie 
Apostołów, tak  jak zostało zar- 
notowane w  Piśmie Świętym 
Nowego Testam entu. Do tego 
apostolskiego świadectwa stale 
musimy się odnosić dla zacho
wania jedności, ciągłości Koś
cioła w czasie. Kościół bowiem 
jest jeden, święty i powszechny 
nie tylko we współczesności, 
ale w  ciągu całego swego istnie
nia. Mówiąc o Kościele „apos
tolski” m am y na myśli również 
treść tego słowa, które pocho
dzi od greckiego „apostełlo”, co 
znaczy „posyłam ”. Kościół apo
stolski jest społecznością ludzi 
posłanych, aby świadczyli o 
prawdzie Ewangelii. Jeżeli więc 
zapomina o swoim posłannic
twie: „idźcie i czyńcie ucznia
mi wszystkie narody” — ujaw 
nia w ten sposób swą m artw o
tę, brak Ducha Świętego, który 
jest w arunkiem  istnienia praw 
dziwego Kościoła.
„Potwierdzam  moją wiarę, że 
konkretny zbór, do którego na
leżę i za którego życie jestem  
odpowiedzialny, ma w  określo
nym  m iejscu i w  określonej 
formie sprawiać, że jedność, 
świętość i powszechność Koś
cioła stają się widzialne.
Potwierdzając, że przez Ducha 
Świętego należę do wspólnoty z 
innymi zborami, wyrażam  na
dzieję i oczekiwanie, że jeden 
Duch Święty Jezusa Chrystusa 
potwierdzi w  Nim i przezeń 
również wobec innych to, że je
dność, świętość i powszechność 
natury  Kościoła stanie się w i
dzialna” 4.

B. Tr.

4 Karl B a r t h ,  Dogmatics in Ou
tline, Londyn 1960, s. 145,

Żylcie i działalność Paiula Evdokim o- 
va przypada na szczególny okres 
w dziejach teologii praw osław nej, 
okres wielkiego rożki wilt u rosyjskiej 
teologii praWosłalwnej i pow rotu do 
nąjilepszej tradycji myśli teologicz
nej Wis chodu.
Urodizony 1 Villi 1901 r. w  P ete r
sburgu, po studiach 'w  szkole w o j
skowej rozpoczyna s tud ia  teologicz
ne w  Alkademiiii Duchownej w  K ijo
wie, a kończy je dopiero w 1928 r. 
w  Iinstytucie św. (Sergiusza w  P a ry 
żu. Jest uczniem i spadkobiercą ta 
kich w ielkich teologów praw osław ia, 
jak  o. Sergiusza Bułgalkowa, o. P a 
wła Eloreńiskiego czy w ybitnego ro
syjskiego m yśliciela N. B ierdiajew a. 
Już więc w  czalsie studiów  zapoz
naje się z najlepszym i osiągnięciami 
m yśli teologicznej praw osław ia i ten 
fak t zadecyduje o jego w yjątkow ej 
pozycji w  praw osław nej teologii. 
„Będąc m niej oryginalny od wyżej 
wym ienionych teologów, Evdokimov 
przewyższa ich Otwartością na 
wtspółdzaSne zagadnienia' i niezliczo
nym i pow iązaniam i iz myślą ogólno
europejską, co stanow i o a trak cy j
ności jego dzieła” 1.
Zasadniczym  problem em  w pracy  
Evdokim ova jest pytanie: czy p ra 
wosławie może być „w sposób dy
nam iczny” obecne we współczesnym 
zachodnim świecie. Owa „dynam icz
na  obecność” uw arunkow ania jest 
poznaniem  dorobku myśli teologicz
nej W schodu. Bóżnice między chrzę
ści,jańsitwem w schodnim  i zachodnim 
są jedinaik zbyt w ielkie, by  w  przed
staw ieniu życia i teologii Ko
ścioła praw osław nego można było 
ograniczyć się do izwyfkłej relacji. 
Byłby to  zabieg niew ystarczający i 
wywołałby raczej w iele nieporozu
mień. Dlatego konieczne jest znale
zienie takich  środków, k tóre uczy
niłyby praw osław ie zrozum iałym  dla 
Zachodu. Dokonać tego mógł tylko

Paul Evdokimov

ktoś znający doskonale ku ltu rę  
W schodu i Zachodu. G runtow ne w y
kształcenie, znajomość myśli filozo
ficznej, teologicznej oraz języków 
spraw iają, że Evdokimiov doskonale 
spełnia ten  w arunek.
Pisze przede wlszysltkim po francu 
sku, ale wiele jego dzieł p rzetłum a
czono na inne językii. N. NiSSiotis 
nazywa język dlzieł Evdokim ova ję
zykiem poetyckim, którego autor 
używa w celu przybliżenia czytelni
kow i Chwały Bożej. Jego język jest 
przeciw ieństw em  języka wielu 
współczesnych teologów, którzy — 
według Evdokdmova — czynią Boga 
„nudnym ”. Teologia nie może zaj
mować się wyłącznie sprawiam! tzw. 
czystej teologii, tzn. zadowalać się 
pewnym i teoretycznym i, ogólniko
wym i rozw iązaniam i. (Musi zajm o
wać się również problem atyką św ia
ta, nie rozpraszając się jednak w 
drobnych problem ach, nie tracąc z 
oczu zasadniczego tem atu. W ten 
sposób EVdoikimov odpiera często 
dający się słyszeć zarzut, że p raw o
sławie nie dalje odpowiedzi na p y ta 
nia staw iane przez „Czas” i  jest zbyt 
„poizaiczasowe”. Wiąże się z tym  je
szcze jeden aispeklt poijlmowania p ra 
wosławia, jest to mianowicie, nie
kiedy naw et obecnie zauw ażalna, 
u ta rta  opinia, że praw osław ie „stoi 
gdzieś w połowie drogi między kato 
licyzmem a pro testan tyzm em ”. Jest 
to opinia z g run tu  fałszywa. W p ier
wszym rzędzie nie miogą tu  być m ia
rodajne różnice dogm atyczne między 
trzem a typam i chrześcijaństw a. P ra 
wosławie należy pojm ować przede 
wszystkim jako pew ną duchową, zu
pełnie jednorodną, całość, k tóra 
różni się od dwóch pozostałych ty 
pów chrześcijaństw a. P raw osław ie 
jest życiem i jako tak ie  nie daije się 
definiować. „Przyjdź i oglądaj — 
mówi trafn ie o. Sergiusz Bułgakow 
do każdego człowieka dobrej woli.
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W istocie rzeczy bowiem praw osła
wie przejaw ia najm niej norm atyw ną 
form ę chrześcijaństw a i ,w najm n ie j, 
szyim stopniu  daje się w yrazić w  po
jęciach” 2.
To jest w łaśnie cecha ch arak te ry 
styczna teologii wschodniej. Na 
W schodzie bowiem nigdy nie p rzy
w iązyw ano szczególnego znaczenia 
do „dobrze zorganizowanego św ia ta” 
czy też „system u dobrze -zbudowa
nych pojęć”. Nie oznacza to jednak  
negacji w artości roziulmu przy fo r
m ułow aniu praw d Objawienia, w  
stopniu w  jak im  to  je st (możliwe. 
P raw osław iu obcy je s t jedynie 
idol tzw. czystego racjonalizm u. 
S tosunek teologii w schodniej do m o
żliwości ludzkiego rozum u w ykuw ał 
się w  historycznych w arunkach. 
K onkretn ie chodzi tu  o stosunek 
wschodnich Ojców Kościoła do hel
lenizmu. N ajlepiej charak teryzują to 
słowa św. Grzegorza Teologa: „z 
k u ltu ry  świeckiej zachowaliśm y to, 
co dotyczy poszukiw ania i kontem 
placji prawldy”.
Przytoczone przez Evdokim ova sło
w a św. Grzegorza Teologa doskona
le charak teryzu ją  stosunek wschod
niej trad y c ji chrześcijańskiej do hel
leńskiej ku ltu ry . Proces chrystian i
zacji hellenizm u m ożna nazwać 
chrztem  greckiego geniuszu. W łaśnie 
dlatego teologia W schodu jest gięt
ka, d ialektycznie wyisubteilniona 
„Znamionująca się w yraźnym  upo
dobaniem  do kontem placji m istycz
nej. W rodzona swoboda m etafizycz

na teologi b izantyjskiej zapew nia jej 
charak ter głęboko ludzki, społecz
ny” 3. Bizancjum  stw orzyło jedyny 
w swoim rodzaju  cud w  dziejach 
teologii. Teologia była sp raw ą nie 
tylko k le ru  lub  w ąskiego k ręgu  sjpe_ 
cjaldisitów. Subtelności dogmatyczne 
interesow ały cały lud kościelny i 
były przedm iotem  ogarn ia jącej całe 
społeczeństwo dyskusji.
Podstaw ą praw dziw ej chrześcijań
skiej teologii jest, według Evdoki
mova, kenoza Jezulsa (,;ludlzlkość Bo
ga”). Bóg może być przez nas zrozu_ 
miały tylko w  ślwietle Jego histo
rycznego w ystąpienia w ludlzkiej po
staci. Nie należy przecież zapom inać 
o realności grzechu pierworodnego. 
„Po upadku bowiem nie istn ieje  
immainentna droga do Boga. Wyszło 
się z Boga, aby rzucić się ku  N iem u 
z powrotem  i zanurzyć w  Nim. I 
w łaśnie dlatego chrześcijańska św ia
domość nie rozw ija się nigdy w ew 
nątrz jakiegoś myślowego system u, 
ale jedynie w  pełnej rzeczywistości 
historycznej, podniesionej do pozio
mu „m iejsca Bożego” ja k o  Jego teo- 
fan ii” 4. Dlatego, tw ierdzi Evdoki
mov, dogm at pow staje jako rezu l
ta t w ysiłku podjętego w  celu rac jo 
nalnego ujęcia treści Objałwłenia, 
wdlzlji Boga. Stąd dogm aty są ponad 
praw am i logiki i liczby, lecz „teolo
gia nigdy nie w padając w irrac jo n a
lizm, słusznie podnosi m yśl w  me- 
talogiczine plany, do których nasze 
praw a form alne po prostu się nie 
stosu ją” 5

W izualną form ą dogm atu jest iko
n a  — „w idzialna Ew angelia”, albo 
inaczej: „m alarskie objaśnienie do 
Ew angelii”. „Poznawcza treść ikon 
jest dogmatyczna, dlatego nie iko
na jako  dzieło sztuki jest piękna, 
lecz przede wszystkim  jej p raw d a” 6. 
Stąd w ypływ a znaczenie ikony jako 
środka nauczania, k tóry  stale p rzy
pom ina Boga i pobudza pragnienie 
naśladow nictw a. Elementem, k tóry  
ak tualizuje i czyni żywą treść w iary, 
jest liturgia.. W tym  sensie litu rg ia 
jest syntezą myśli teologicznej p ra 
wosławia. Jednocześnie litu rg ia jest 
szkołą prawdziwego stosunku m ię
dzy jednostką a społecznością. W 
m odlitw ie następuje przezwycięże
nie sam otności, dokonuje się zjed
noczenie wszystkich ludzi i całego 
Kosmosu, pełnego różnorodnych 
form  życia. Św iat s ta je  się domem 
człowieka i m iejscem jego działania. 
W tein sposób Evdokim ov znajduje 
odpowiedź na pytanie o podstaw ę 
i bodźce działalności człowieka, jak  
również wytycza k ierunek badań  w 
celu w yjaśn ien ia stosunku O bjaw ie
nia do historii, inaczej mówiąc — 
kontynuacji O bjaw ienia w  historii 
św ia ta 7.
1. Por. w stępne uwagi tłum acza do poi.

w yd. „P raw osław ia’’ P. E vdokim ova.
2. P. E v d o k i m o v , Praw osław ie, Pax

1964, s. 10
3. tamże, s. 10
4. tam że, s. 28
5. tam że, s. 16
6. tam że, s. 43
7. P. E v d o k i m o v ,  La fem m e et le  

Salut du Monde, Casterm ann 1958.

M Ł O D A  J E D N O T A
„Trzynastka”, kontynuując swój cykl dyskusyjnych rozważań, stara się tym  
razem przełożyć na język współczesnych pojęć te sformułowania Apostol
skiego Wyznania Wiary, któife dotyczą Kościoła i  świętych. Prosimy na
szych czytelników o ocenę, o ile ujęcie tych stpdjaw przez młodzież odzwier
ciedla rzeczywiste odczucia większości wierzących?

Czy święci grzeszq?
W yrzeczenie się w łasnego „ ja”, 
pełne poddanie woli Boga, jed
ność z Bogiem — oto szczyt dą
żeń, 'określany wspaniałym i 
zwrotami Nowego Testam entu: 
„Żyję już nie ja, ale Chrystus 
we m nie” ... „Ci są Synami Bo
żymi”. Iluż współczesnych 
chrześcijan może odnieść te  
sform ułow ania do siebie? Czyż
by pozostali nie  mogli być zali
czani do członków Kościoła?

Czyżby tak bardzo ró ż n ił . się 
Kościół współczesny od tego, do 
którego członków apostoł Paweł 
p isa ł: ,,Pozdrówcie w szystkich 
świętych w  Chryistuisie Jezu
sie” ? Ale przecież ten  sam apo
stoł pisze: „Nie jakobym  już to 
osiągnął, albo już był doskona
ły, ale dążę do tego...” (Filip. 
3 : 12). Jiakże to  pogodzić: ten  
sam człowiek raz  mówi, że dzia
ła w nim  Chrystus, a drugi raz

— że n ie  jest doskonały, że 
grzeszy! Czy święty może grze
szyć?
Takie Oto pytan ia  stanow iły 
ciąg naszych rozważań gdy, 
zgodnie z zapowiedzią w ydruko
w aną w  poprzednim  num erze 
„Jednoty”, zabraliśmy się do 
precyzowania pojęć „Kościół”, 
„członkowie Kościoła”, „święci” 
i'tp.
Pierw sza ,,przym iarka’ ’: czy 
Wszyscy, którzy w ierzą w  Bo
ga (przy czym pod pojęciem 
„wierzą” ukryw a się jedynie 
treść „wiedzą n a  pewno, że 
Bóg jest) są członkami Kościo
ła? Oczywiście, że nie. Obrazo
wo mówi o tym  ap. Jakub, gdy 
stwierdza, iż taką w iarę to i 
diabli m ają (Jkb 2 : 19).
Może więc (druga „przym iarka”) 
członkami Kościoła są wszyscy 
ci, k tórzy dobrze czynią? I to 
tw ierdzenie nie jest słuszne. Do-
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LISTY DO REDAKCJI • LISTY DO REDAKCJIbrze 'czyniący, to  jedynie ma
teriał na  (wierzących. Ku nim  
właśnie, ku  dobrze 'czyniącym, 
ku szlachetnym  (injp. strażnik 
więzienny z 16 rozdziału Dzie
jów Apostolskich) kierowało się 
działanie m isyjne apostołów.
Stosunkowo najłatw iej zgodzić 
się 'Z następującą definicją 
członka Kościoła: jest nim  'ten, 
kto w ierzy w  C hrystusa i w y
ciąga z tej w iary wszystkie kon
sekwencje, czyli ten, kto  ch ce  
być naśladowcą Jezusa.
Czy tak i człowiek jest wolny od 
grzechu? Niełatwo nam  było 
odpowiedzieć na  to  pytanie. 
Grzech, z definicji, jest to  świa
dome sprzeciw ienie się woli 
Boga*. Jeśli ktoś chce być naśla
dowcą Chrystusa, jak  może 
świadomie sprzeciwić się Jego 
woli? Może więc członkowie 
Kościoła popełniają jedynie 
„grzechy nieśw iadom e” ? Ależ 
tafcieh nie ma! Celnie u ją ł tę  
spraw ę apostoł Paw eł pisząc: 
„Nie czynię dobrego, które chcę, 
ty lko złe, którego inie chcę, to 
czynię” (Rzym. 7 : 19). Wypo
wiedź ta  była jedynie potw ier
dzeniem opinii w ydanej o ucz
niach przez samego Jezusa: 
„duch wprawdzie jest ochotny, 
ale ciało m dłe” (Mat. 26 : 41). Z 
tego w ynika chyba jednoznacz
nie, że podstawowym grzechem 
popełnionym przez członków 
Kościoła jest grzech słabości: 
świadome sprzeciwianie się woli 
Boga1, k tó ry  mówi — „czuw aj
cie i módlcie się, abyście nie po
padli w  pokuszenie”. Tylko lu 
dzie tnie popełniający w  danej 
chwili tego grzechu są zdolni 
być bezpośrednim (świadomym) 
narzędziem Boga, tylko ci lu 
dzie stanowią społeczność świę
tych! Jest to  oczywiście stan 
dynamiczny. W całym  Kościele, 
w każdej chwili istnieje społecz
ność świętych, czyli ludzi będą
cych „cząstkami C hrystusa”, 
choć konkretny  członek Kościo
ła, np. pan X, może do tej spo
łeczności należeć dziś i pojutrze, 
a nie należeć jutro. Im bliżej 
jednak znajdujem y się naszego 
celu, tym  częściej i tym  dłużej 
jesteśm y te j społeczności do
mownikami, a n ie ty lko chwilo
wymi gośćmi lub, (niestety, je
dynie... obserwatorami. „13” .

PROBLEM HEBLOWANYCH 
DESEK

Na w stępie m ała dygresja. Miasto 
Chełm, w  ainegdocie żydowskiej, 
stawi się jako  m iasto ludlzi nie b a r
dzo m ądrych. Otóż gmina, żydowska 
tego m iasta  postanow iła zbudować 
ry tu a ln ą  łaźnJię, tzw. „rnykWę”. Na 
posiedzeniu, któire odbyło się W tej 
spraw ie, omówiono w szystkie deta
le tej budowy, w końcu jednak  w y
łoniła się  spraw a podłogi — czy 
deski podłogi m ają być heblowane 
czy też nie. Z astanaw iano się bo
wiem, że przy deskach heblowanych 
ktoś z kąpiących się może się po
śliznąć i złam ać nogę; jeżeli nato 
m iast nie heblować desek, to  można 
sobie zranić inogę. Więc (jak?
Otóż po długiej debacie postanow io
no jednak  deski heblować, ale kłaść 
je stroną heblow aną do spodlu. No 
właśnie. Spraw ę artyku łu  Aliny 
W erner „Wierizyć, ale jak ?” nazwać 
można ,prob lem em  heblowanych de
sek”. D yskusja, k tó ra  rozgorzała w 
zw iązku z tym  artykułem  jest cie
kaw a i pouczająca. W listach, k tó 
re au to rka otrzym ała, pow tarza się 
przede wszystkim, n iby  ,JLei'tmiOtav”, 
zdanie w yrw ane z kontekstu  — 
„...gdybym się urodziła katoliczką — 
byłabym  nią z pewnością do dnia 
dzisiejszego” (sic!). Nie w idzę p rzy 
czyn, dlaczego to jej tw ierdzenie 
w ywołało aż ta k i p ro test wśród czy_ 
telników  „Jednoty”.
Urodziłem się w rodzinie kalw iń
skiej. N a przestrzeni całego mojego 
życia stałem  daleko od Kościoła, 
gdyby jednak ktokolw iek zapropo
now ał m i zm ianę w yznania, uw a
żałbym to za osobistą obrazę, gdyż, 
moim izdaniem, człowiek opuszczają
cy tradycję  rodzinnego gniazda jest 
renegatem . B yw ają wszakże w ypad
ki sporadyczne, kiedy to z pełnym  
poczuciem odpowiedzialności czło
wiek szukający tylko praw dy  ma 
praw o to  uczynić. Jest to spraw a 
jego sum ienia.
Bóg. Wydaije się mi, że Bóg jest 
jeden w jakimikolwiek „języku” w y
znawałoby się Go, a w iara w Niego 
jest także jedna. A więc o co cho
dzi? Chyba nie o licytację w iary , jak 
czynią to  przedstaw iciele sekty 
„Świadkowie Jehow y”, którzy tw ier
dzą, że ich p raw da jest praw dą 
Praw dziw ej W iary! Może są więc 
inne powody, k tóre wywołały taką 
burzę w związku z tym artykułem ? 
U zasadnienia w  listach są nieco

problem atyczne. Nie m am  zam iaru  
bronić autorki, gdyż może to  uczy
nić sama. Uważam  jednak  stano
wisko jaj oponentów za irrac jo n al
ne. Zostało bowiem pom ieszane, 
moim Zdaniem, pojęcie W iary i K o
ścioła, z czego w konsekw encji wy
rósł prolblem natu ry  czysto politycz
nej, nie m ający nic Wspólnego z 
W iarą i s tąd  chyba w yw iązała się 
dyskusja, k tó ra  jest może ciekaw a 
i potrzebna, nie m a ona jednak  nic 
wspólnego z Bogiem!

Jak  wspom niałem  n a  w stępie, u ro
dziłem się pro testan tem , co jednak  
nie zlnaczy, że uw ażam  n ie-prote
stan t ów za m niej w artościow ych, 
jeżeli chodzi o w iarę w  Jedynego 
Boga i Jezusa Chrystusa. Mogę nie 
zgodzić się jedynie z zew nętrzną 
form ą takiego czy innego Kościoła 
lub jego poglądami; — ale to jiuż 
jest inna  spraw a.

A utorka postu lu je w iarę  nie tylko 
poprzez modlitwę, ale przede wszy
stkim  jako „dobroczynienie”, co 
moim zdaniem  jest także p raw id ło
wym punktem  widzenia, bo chyba 
najw iększym  grzechem wobec bliź
nich jest „znieczulica” — obojętność 
wobec ich spraw  i nieszczęścia — 
a z tego rodizajiu fak tam i spotykam y 
się aż nadto  często w naszym co
dziennym ży c ia  'Dlatego ten, (który 
się modli i n ie chodzi do Kościoła 
a czyni jednak  dobro  wokół siebie, 
jest chyba też bliski Bogu — bo
wiem jego w iarą  i m odlitw ą są je 
go czyny. W przeciw nym  razie bę
dzie to , jak  w  wyżej cytowanej 
anegdocie, problem  „desek heblo
w anych”, ale kładzionych heblow a
n ą  stroną do spodu!

Gustaw WERNER

RZECZ W DEFINICJI

Najczęstszą przyczyną nieporozu
m ień jest, moim zdaniem, b rak  de
finicji przedm iotu sporu. Często obie 
Strony używ ają tego sam ego słowa, 
ale k a id a  w  zupełnie innym  znacze
niu lub, odw rotnie, mówią o tym 
samym, ale innym i słowami. Tak 
się zapewne rzecz m a ze sporem  
rozw ijającym  się wokół lis tu  pt. 
„Wierzyć, ale ja k ?”. Osobiście przy- 
jąłejm definicje pojęć pokryw ające 
się z podanymi! w artykule „Trzy
n as tk i” — „Czy święci grzeszą?”. 
(Jedinota nr 6/70). W związku z po-
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wyższym, czuję się w  obowiązku 
ustosunkować się jeszcze do kiiilku 
stw ierdzeń .zawartych w ostatnim  
liście p. Aliny W erner (Jednota 5/70) 
oraz w  oibok drukow anym  liście p. 
G ustaw a W ernera. Pod pojęciem 
„ew angelik” roizuimieim rzeczyw iste
go członka Kościoła chrześcijańskie
go, o określonym  sposobie w yzna
w ania swej wiary, a n ie  osobę 
ochrzczoną w  tym  wyznaniu, choćby 
z jakiegoś powodu uczęszczała ona 
na ewangelickie nabożeństw a (oczy
wiście n ie  jest rzeczą ludżką sądzić 
czy dana, konk re tna  osoba spełnia 
lub nie spełnia k ryteriów  rzeczywis-

P R Z E G L Ą D  E
|  1 m arca  br. w  praw osław nej k a 
tedrze w  W arszawie odibyła się u ro
czysta in tron izacja nowo wybranego 
m etropolity  prawosławinego W arsza
wy i całej Polski — ks. Bazylego. 
W w ielkim  święcie Kościoła p raw o , 
sławnego w  Polsce wzięły udział, 
poza tysiącam i w iernych, delegacje 
autokefalicznych Kościołów z B uł
garii, Czechosłowacji, Grecji, Jugo
sławii, Rum unii, Turcji i Związku 
Radzieckiego.

W uroczystych nabożeństw ach brali 
udlżiał także przedstaw iciele Kościo
łów członkowskich PRE, składając 
w  im ieniu swych Kościołów g ra tu 
lacje oraz łącząc się w modlitw ie o 
błogosław ieństw o zarówno dila no
wego m etropolity, jak  i dla całego 
Kościoła praw osław nego w Polsce.

■  W dniiu 17IV br. zm arł zwierz
chnik Rosyjskiej Cerkw i P raw o
sław nej — p atria rch a  Aleksy. Z m ar
ły h ierarcha praw osław ny żył p rze
szło 90 lalt. Uroczystości pogrzebowe 
odbyły się pod przewodnictw em  
m etropolity  N ikodem a w  Zagorsku
k . . Moskwy, w  dniu 21 kw ietnia. 
W śród kościelnych delegacji zagra
nicznych, które przybyły na  pogrzeb, 
obecny był również — po raz p ie rw 
szy w historii stosunków praw o- 
sławino-katolickich — przedstaw iciel 
papieża w randize kardynała, m iano
w icie kard. Jan  Willebrandis., p rze
wodniczący Sekretariatu  do Spraw  
Jedności Chrześcijan. Po pogrzebie 
pajtr. Aleksego w Rosyjskim  Koście
le Praw osław nym  ogłoszono 14-dnio. 
wą żałobę, po zakończeniu której Sy
nod przystąp i do w yboru nowego 
zw ierzchnika Kościoła praw osław 
nego w Rosji.

LISTY DO REDAKCJI
tego członka Kościoła chrześcijań
skiego). W związku z  tym, w ydarzeń 
w Irlandii i im podobnych n ie  pod
ciągałbym  pod kategorię spraw  tu 
rozważanych.
Nie miogę też pogodzić się z „in te
resow nością” dobrych czynów ludzi 
Wierzących. Jeśli człowiek napraw dę 
wiełrzy, to na pew no m a okresy, gdy 
działa już nie on...
W tedy czyny ijego są dobre, choć 
pojęcie zasługi (Boga wobec Boga?) 
będzie poza logiką. Nie bardzo też 
mogę sobie wyobrazić, jak  połączyć 
w iarę w  Miłość Boga z bojaźnią 
śmierci?

U M E N I C Z N Y
■  P astor Edm und Periret (45) z Ge
newy został m ianow any generalnym  
sekretarzem  Światowego A liansu 
Reformowanego, na  m iejsce dotych
czasowego sekretarza — dr M arcela 
P radervanda, k tóry  z dniem 1 X I br. 
odchodzi na em eryturę. Stanowisko 
sekretarza generalnego past. P erre t 
obejlmie 1 IX, będizie więc mógł 
przez 2 miesiące współpracować z 
dir Prajdervandem.
W ywiad z nowym  sekretarzem  ge
neralnym  drukujem y na s. 5.
■  Z okazji podróży do kilku  krajów
afrykańskich, sek re tarz generalny 
SRK, past. Blalke odwiedził Siedzibę 
Kościoła zielonoświątkowców (kim- 
banguistów) w Kongo-Kinszasa. Ko
ściół ten jest członkiem ŚRK od ob
rad  K om itetu Naczelnego w G anter- 
buiry, tzn. od sie.rpni.ai ub. r. P rze
m aw iający w im ieniu kongijisikich 
złiel onoświ ątlk owe ów Bein a-iSa far i
w yraził radość, iż dr B lake „czuje 
się w śród swoich braci kim bangui- 
stów  jak  w dom u”.
P astor Blake uczestniczył w 49 ge
neralnej konferencji Rady Kościo
łów Protestanckich w Kongo;
■  W kw ietniu br. K sięgarnia św. 
W ojciecha obchodziłai 75-(lecie is t
nienia. Założycielami tej zasłużonej 
dla katolickiego ruchu w ydaw nicze
go insty tucji bylli abp F lorian  Sta 
blęwski i ks. P io tr W aw rzyniak.
Z datą 26 IV 70 r. ukazał się jub ile
uszowy num er „Przewodnika K ato
lickiego”, tygodnika przeznaczonego 
dla szerokich rzesz katolików, a w y, 
daw anego przez K sięgarnię św. W oj
ciecha. Inne czasopismo katolickie 
— „Tygodnik Powszechny” — rów 
nież obchodziło w kw ietniu swoje 
25Hlecie. Z tej okazji krakow ski KIK

• LISTY DO REDAKCJI
I na zakończenie: uważam,, że Bogu 
bliscy są  Wszyscy ludzie. W szystkich 
ich chce widzieć w swoim Kościele 
(ale dobrowolnie!), bez względu na 
to, jak  w tej chwili są od Niego 
dalecy. Jeśli ich dóbr o czynienie jest 
rzeczywiście związane z gorącą w ia
rą — problem  nie istnieje; jeśli zaś 
w iary tej jeszcze nie m ają — są ku 
niej na jak  najlepszej drodze.
To mie jest problem , jak  sugeruje 
pan  W erner, którą stroną do góry 
m ają leżeć heblowane deski, to jest 
problem , czy te deskii w ogóle ist
nieją.

Jarosław SWIDERSKI

zorganizował o tw artą  dyskusję na 
tem at „Dwadzieścia pięć la t Tygod
n ika Powszechnego — i co dalej?”. 
Z okazji jubileuszu redakcja  „Jed- 
no ty” składa tą drogą obu Zespołom 
najserdeczniejsze życzenia i g ra tu 
lacje.

|  W dniu 11IV br. g rupa młodych 
ludzi z W arszawskiego K om itetu 
Młodzieży Ekum enicznej udała się 
do Bydgoszczy, aby wzdąć udlział w 
zebraniu ekum enicznym  tam tejszej 
młodzieży i zainicjować pracę na 
tym terenie oraz zapoznać się z w a
runkam i i możliwościami W spółpra
cy na polu ekumenicznym. Spotka
nie, na które licznie przybyła m ło
dzież praw ie wszystkich Kościołów 
zrzeszonych w PRE, odbyło się w 
saili przy kaplicy Kościoła m etody
stów. Zebranych pow itał ks. M. 
Jaminy, proboszcz tej parafii, a n a 
stępnie ks. J. W alter z Poznania w 
krótkim  przem ów ieniu podkreślił, że 
młodzież w inna pam iętać o w ypeł
nianiu testam entu  Jezusa Chrystusa, 
zaw artego w Jego m odlitw ie: „aby 
i oni jedno byli, jak  ja  w Tobie, a 
Ty w e m nie”. Przewodniczący Wo
jewódzkiego Oddziału PRE — ks- 
W. P reiss w  swym pow itaniu 
stw ierdził, że jest to pierwsze zebra
n ie ekum eniczne „najmłodszego” od
działu PRE, a o tym, czy podjęta 
próba współpracy młodzieży róż
nych wyznań na drodze do jedności 
będzie realizow ana, zadecyduje po
staw a sam ej młodzieży — jej dobra 
wola, wysiłek i inicjatyw a.
Referalt pt. „Ekuimeniia — co to 
jest?” wygłosiła m gr Ewa Otello- 
W iśniewska. P rzedstaw iła w skró
cie historię ruchu ekumenicznego, 
ukazała jego cel, zadania spoczywa
jące na młodych, współodpowie
dzialność w obliczu Boga za rozdar.
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cie Kościoła, za nędzę i niedolę 
ludizlką n a  świecie. Następnego dniia, 
tj. 12IV podobne spotkanie m iało 
miejsce w Totruiniu.

I. N.

|  W dniu 26 kw ietn ia (niedziela) 
P arafia  Ew angelicko-Reform ow ana 
w W arszawie, w  ramiach obchodów 
400 rocznfcy Ugody Sandom ierskiej, 
zorganizowała wieczór zborowy, na 
który zatproszeni zostali duchowni 
i świeccy członkowie obu parafii 
ewangeliok o - augsbursk ic h w  stolicy. 
Przybyłych gości, wśród których 
znaleźli się m. in. ks. bp A ndrzej 
WainJtuła z m ałżonką, ks. d r  T. W o
jak  z małżJoinką, ks. J. N arzyński z 
m ałżonką oraz ks. ks. W ittenberg 
i W. Naist — pow itała prezes Kole
gium Kościelnego p. Celina Borowa, 
Podczas wieczoru refera t na tem at 
przeszłości i przyszłości polskiego 
ewangelieyzmu wygłosił doc. dr J a 
rosław  Swiderski. Po referacie od
była się dyskusja a następnie trw a 
ły rozmowy przy herbacie, przygo
tow anej przez panie z Sekcji Ew an- 
gelizae y jin o -iSp ołeczne j.

|  9 maga (sobota) w  II  P arafii 
Ew angelicko-A ugsburskiej w W ar
szawie odbył się wieczór zborowy, 
na którym  p. Jan  Voellnagel w ygło
sił re fera t pt. „Ugoda Sandom ierska 
i jej dalsze dzieje”, w  k tórym  ze 
szczególnym naciskiem  podkreślił, że 
polscy ewangelicy od początku dą
żyli do jedności i że ak ty  na tem at 
jedności polskiego ewangelicyzami 
nigdy n ie  s ta ły  się nieważne, choć 
n ie były realizow ane w  praktyce. 
W rozbijaniu  ewangielicyzlmu były 
zainteresow ane żywioły obce, 
na przykład w  okresie porozbioro- 
wym, ponieważ Polacy ewangelicy 
stanow ili elem ent niezlwykle p a trio 
tyczny. W wieczorze wzięli udział 
przedstaw iciele P arafii Ewangelicko- 
Reform ow anej .

■  We W rocławiu, w dniach 3 i 4 
maija br. odbyły się uroczystości 
zw iązane z ustanow ieniem  polskiej 
adm inistracji kościelnej na Ziem iach 
Odzyskanych. Podczas głófwnego n a 
bożeństwa koncelebrowanego przez 
biskupów  rzymslkokatolickich na 
Ziem iach Odzyskanych kazanie oko
licznościowe wygłosił ks. kard . S te
fan  W yszyński. W ram ach uroczy
stości odbyła się także sesjia jub ile 
uszowa polskiego episkopatu rzym 
skokatolickiego, n a  k tó re j przyjęto 
tekst listu  skierowanego dto Paw ła
VI. L ist biskupów  polskich zaw iera
m. in. prośbę, żeby kuria  rzym ska 
podjęła decyzję w  spraw ie uregulo
w ania sta tusu  h ierarch ii kościelnej

i granic diecezji zgodnych z g ran i
cami państw a polskiego.

■  W dniach 1—3 V br. w ram ach 
K onferencji B ratersk ie j Zjednoczo
nego Kościoła Ewangelicznego odby
ło się w W arszawie, p rzy  ul. Za- 
górnej 10, uroczyste poświęcenie k a . 
pilicy. Na uroczystość przybyli liczni 
w ierni oraz goście z zagranicy, a 
także przedstaw iciele bratn ich  Ko
ściołów chrześcijańskich zrzeszonych 
w PRE. A ktu pośw ięcenia dokonali 
członkowie Prezydium  Rady Z jed
noczonego Kościoła Ewangelicznego 
z ks. prezesem  Kr akie wic zem na 
czele — przez m odlitw ę i czytanie 
fragm entów  Pilslma Sw.

W drugim, dniu Konferencji, podczas 
jednej z sesji, okolicznościowe prze
m ów ienia wygłosili przedstawiciele 
Kościołów chrześcijańskich skupio
nych w Polskiej Radzie Ekum enicz
nej — ks. bp P ękala (Kościół polsko- 
katolicki), ks. prezes M. Stankiewicz 
(Kościół baptystyczny) oraz ks. Bog
dan T randa w  im ieniu Kościoła re 
formowanego.

■  Kościół Reformowany jest dru
gim co do wielkości Kościołem na 
Węgrzech. (Wg statystyki z 1941 r. 
należało do niego 19«/0 ludności, ka
tolicy stanowili 66,5°/o, luteranie — 
5°/o, resztę zaś unitarianie i wyznaw
cy mozaizmu.) Pod względem admi
nistracyjnym Kościół dzieli się na 
4 diecezje, których granice uzależ
nione są od Dunaju i Cisy: zacisań- 
ską, przedcisańską, przeddunajską i 
zadunajską. Na czele kolejno w y
mienionych diecezji stoją następu
jący biskupi: Tibor Bartha, Sandor 
Raski, Istvan Szamoskózi i Lajos 
Bakos. Przy każdym biskupie urzę
duje jeden świecki kurator. Najwyż
szym organem kościelnym jest Sy
nod, a funkcje wykonawcze sprawu
je Urząd Synodalny, złożony z czte
rech biskupów i czterech kurato
rów. Od szeregu lat wybieralną god
ność Przewodniczącego Urzędu Sy
nodalnego sprawuje ks. bp dr Tibor 
Bartha, stojący na czele diecezji za- 
cisańskiej, z siedzibą w Debreczynie. 
Bp T. Bartha cieszy się ogromnym 
szacunkiem w kraju za nieugiętą po
stawę, jaką wykazał wobec faszy
stów węgierskich i ich niemieckich 
przyjaciół. Diecezja zacisańska sta
nowi centrum kalwinizmu węgier
skiego, a sam Debreczyn nazywany 
jest „kalwińskim Rzymem”. Jedna z 
dwóch działających na Węgrzech 
(druga jest w Budapeszcie) kalwiń
skich Akademii Teologicznych, gim
nazjum, biblioteka, muzeum, a prze

de wszystkim olbrzymich rozmiarów 
dziewiętnastowieczny kościół przy 
pl. Kalwina — oto dowody odzwier
ciedlające bogactwo kultury kalwiń
skiej — i w  ogóle protestanckiej — 
na Węgrzech, skupione w Debreczy
nie.
Urząd Synodalny posiada swój Wy
dział Zagraniczny i Prasowy, który 
wydaje tygodnik „Reformarusok La- 
pja” („Czasopismo Reformowa
nych”); siedziba redakcji mieści się 
w Budapeszcie. Wydział zajmuje się 
również wydawnictwem książek teo
logicznych, śpiewników oraz n ie
wielkiej ilości beletrystyki o zabar
wieniu religijnym.
Liczba pastorów wynosi ok. 1500. 
W każdej z dwu akademii studiuje 
po 50—60 studentów.
O prężności węgierskiego Kościoła 
Reformowanego świadczą poniższe 
fakty. Trwa praca nad nowym, 
uwspółcześnionym przekładem Pis
ma Św. Wydawana od kilku lat, w  
odcinkach, Biblia poddana została — 
pod względem językowym i przydat
ności w duszpasterstwie — w nikli
wej krytyce wiernych. Po tak sze
rokiej weryfikacji, niedługo ujrzy 
światło dzienne cała Biblia wraz z 
osobno publikowanym komentarzem  
do poszczególnych ksiąg.
Zgodnie z decyzją z grudnia ub. r. 
Synod Kościoła Reformowanego na 
Węgrzech przemianował działający 
na terenie budapeszteńskiej Akade
mii Teologicznej „Ośrodek Nauki o 
Wyznaniach” — na Instytut Nauki 
o Wyznaniach. Instytut będzie dzia
łał w ramach Akademii i korzystał 
z jej (i debreczyńskiej) sił naukowo- 
dydaktycznych. Dyrektorem miano
wany został ks. prof. dr Imre Kadar, 
red. naczelny „Theológiai Szemle” 
(„Przegląd Teologiczny”). We wspom
nianym wyżej „Theológiai Szemle” 
— organie Węgierskiej Rady Eku
menicznej (w której pracach w ę
gierski Kościół Reformowany aktyw
nie uczestniczy, podobnie jak i w 
pracach Chrześcijańskiej Konferen
cji Pokojowej) — największe w pły
wy mają kalwini. Warto jeszcze pod
kreślić, że w historii narodu węgier
skiego Kościół Reformowany ode
grał jednoznacznie patriotyczną rolę, 
ponieważ w nim skupiły się elemen
ty nastawione najbardziej opozycyj
nie wobec katolickich Habsburgów. 
Członkiem Kościoła był m.in. naj
większy poeta węgierski, bohater 
Wiosny Ludów, który poległ w 
1849 r. pod Vilagos — Sandor Pe- 
tófi.

J. P.
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Z  P R A S Y
N a publicystykę iks. Czajkowskiego 
w  TYGODNIKU POWSZECHNYM 
jiuż n ie jednokrotnie zw racaliśm y 
uwagę. Tym  razem  chcielibyśm y 
„odświeżyć” jego -artykuł „Wesoła 
njowiiina o Zmtartwychwstainiu P a ń 
skim ” (mir 14/70), cy tu jąc jednio z 
kapitalnych sform ułow ań: „Naisza 
sytuacja- inie różni się od sy tuacji 
słuchaczy św. P io tra  li św. Paw ła. 
Dla mich i d la  inais iZmartwychwsła - 
nie C hrystusa, to  możliwość nowego 
ży d a  [...] Znakiem  najbardzie j do ty 
kalnym  Z m artw ychw stania C hrys
tusa je s t w ięc przem iana w ierzą
cych, by  mogli żyć m iłością Dożą [...] 
Teksty Nowego T estam entu m ówią 
z zaskakującym  realizm em  o darze 
Dulcha i  skuteczności jego dzia ła
nia [...] Z m artw ychw stan ie C hrystu 
sa ibylo i m usi ibyć dlla człowieka 
najp ierw  li przede Wszystkim w ez
w aniem  do 'nawrócenia, przem iany 
w ew nętrznej, przejściem  ze śm ierci 
do życia, do zw ycięstw a — «igdzież 
jest, o śmierci, tw oje izlwycięstwo» 
(1 Kor. 15:55) — Wraz z Nim, dzisiaj. 
Zm artw ychw stanie bowiem , ito nie 
tylko fak t przeszłości: to  te raźn ie j
szość. Z m artw ychw stały  łam ie g ra 
nice h istorii. K iedy um rzem y, spo t
kam y Zm artwychwstałego. Z m ar
tw ychw stanie jest bowiem talk że n a 
dzieją [...] Życie chrześcijanina jest 
skierow ane naprzód, w  przyszłość, 
ku kresow i, k tó ry  jest początkiem , 
kltóry jest niedostępny jego dośw iad
czeniu, ale k tóry  zina dzięki do 
świadczeniu swego P a n a  i Brata., 
Jezusa”.
Innym  ważnym , piekielnie ważnym , 
tem atem , który przew ija się ciągle 
przez łam y prasy  świeckiej i koś
cielnej jest spraw a a l k o h o l i z 
mu .  Zw racam y uwagę ina p u b lik a
cję Tadeusza Żychiewicza: „Drugie 
dno bu te lk i” (Tygodnik Powszechny 
nr 14) i A ndrzeja Święcickiego: „Al
kohol i odpowiedzialność” (nr 18/70). 
Z PIELGRZYMA POLSKIEGO 
(nr 4) anonsujem y in teresu jący  a r 
tykuł past. G. Firoelicha: „Ewangeli
zacja — naczelne zadanie K ościoła”. 
A utor snuje na ten tem at rozważania 
w  związku z konferencją teologiczną 
duchownych m et ody,stycznych, po 
święconą tem u tern altowi. O m aw ia

jąc treść jedinego z referatów , past. 
Froelieh pisze: „Ozasem n ie  chcemy 
wziąć n a  siebie tego ryzyka, jak ie 
wziął na siebie Paw eł, p rzepraw ia
jąc się przez wody H ellespontu do 
Europy. M am y sw e izlbory i  domy, 
gdzie je s t nam  idobrize 1 (wygodnie. 
Lecz jeśli n ie podejm ujem y tego ry 
zyka, to  n ie  spełniam y swych m i
sjonarskich  zadań”. Zacytow any 
fragm ent, ibęjdący apelem do w szys
tkich autentycznych chrześcijan, 
jest konsekw encją tego1, co zostało 
poruszone w  innym  referacie w y
głoszonym n a  konferencji. „Według 
Ewangelii Ja n a  (rozdz. 1) Bóg przy
szedł w  S ynu sw ym  dlo sw ojej w łas
ności. To Bóg 'zbliża się do człowie
ka. Ew angelie 'Wskazują w ym ownie 
na ito, iże to raczej Jezus szuka lu 
dzi, a n ie  ludzie Jego. W osobie J e 
zusa* w  postaci ludzkiej, Bóg sziuka 
człowieka' li Odnajduje go...” (N ota
bene jedęn iz refera tów  te j konfe
rencji pośw ięcony zastał tem atow i 
„Jezus C hrystus — najw iększy 
ew angelista w szystkich czasów”.) 
400nlecie Ugody Sandom ierskiej zo
stało dostrzeżone przez p rasę  reli- 
gijino-kościelmą. W tygodniku RO
DZINA (nr 15) znajdujem y okolicz
nościowy artyku ł p ió ra  Karola' K a r
skiego, k tó ry  'zwraca uwagę, iż oby
dwa Kościoły ew angelie kie, będące 
spadkobiercam i Ugody, nile Izolują 
się od innych w yznań chrześcijań
skich, lecz zarówno z okazji ju 
bileuszu, ja k  i  w  praktyce, tra k tu ją  
ak t Ugody Sandom ierskiej jako akt 
ekum eniczny. W zw iązku z powyż
szym, autor daje  w yraz przekona
niu, że „obchody jubileuszowe., które 
oficjalnie rozpoczną się 18 paździer
n ika br., s tan ą  się kam ieniem  m ilo
wym ina drodze jeszcze ściślejlszej 
w spółpracy ekum enicznej między 
w yznawcam i różnych Kościołów w 
Polsce”.
Jubileusz Ugody Izositał odnotow any 
także przez TYGODNIK POW SZE
CHNY (nr 17), w  którym  Cz. Le- 
chicki zamieszcza- a rtyku ł pt. „400- 
lecie Ugody S andom ierskiej”. 
B iuletyn prasow y ŚRK |w G enewie 
(nr 11 z 16 IV br.), pod ty tu łem  
„W spólnota Sftołu Pańskiego w  P o l
sce”, in form uje o  tym  w ażnym  w y- 
d ar zen iu k  ościeln ym.
ZWIASTUN, organ urzędow y b ra t
niego K ościoła ewangelickiego, za 

mieścił serw is inform acyjny, po 
święcony jubileuszowi Ugody. A r
tykuł redakcyjny  w  num erze ju b i
leuszowym nosi ty tu ł: „Jedność”. 
Z araz obok w ydrukow ano artyku ł 
bpa Wainituły, pt. „Obecny s tan  roz
mów lu  te r a ńsk  o -k alWi ńs kio h ”. A utor 
stw ierdza, iż głównym celem d ia lo 
gu Hutersko-reformowanego jest 
„organiczna jedność”. W  tym że n u 
m erze Vox zamieszcza k ry tyczny  fe 
lieton n a  temait, om awianego jiuż 
przez nas fw poprzednim  num erze 
„Jednoty”, artyku łu  W iesław y G ro
choli iz 4 num eru  „Polityki” — „O d
kurzanie herez ji”. W zakończeniu 
Vox w ystępuje Iz in ic ja tyw ą zorga
nizowania wycieczki do  Sandom ie
rza, a -nawet p roponuje zorganizo
w anie itaim sesji naukow ej. Tem u 
projektow i naileży ty lko  przyklaisnąć 
i — oczywiście — przyczynić się do 
jego realizacji.
W -związku z n ieudanym  lotem  na 
Księżyc załogi „Apollo 13”, m iliony 
ludzi n a  świecie, i  w  naszym  k ra ju , 
żyły przez k ilk a  dni w  ogrom nym  
napięciu. (Miliomy chrześcijan  m odli
ły się o szczęśliwy pow rót członków 
załogi — Lovella, Haisego i iSwi- 
gerta. Cytowany już TYGODNIK 
POWSZECHNY zam ieścił na- ten  te 
m at artykuł ks. A. Bardeckiego. Oto 
jedno Iz praw dziw ych stw ierdzeń a r 
tykułu: „Stanęliśm y wo-bec w span ia
łego i  głęboko w zruszającego ż ja- 
wiiska. N a p arę  d n i jakby  izmikły na 
świecie Wszelkie b arie ry  i antago
nizmy polityczne, narodowościowe i 
światopoglądowe. Rządy państw  
dysponujących w ielkim i flotam i 
m orskim i w ydały  iswoiiim 'okrętom 
rożkaz śpieszenia z pomocą kosm o
nautom  w  m iejscu ich ew entualnego 
wodowania. N a trzech bohaterskich  
ludziach iskupiła się  najiwyższa sym 
p atia  całego św iata. N iosła ich ku 
Ziemi inie ty lko  siła  g raw itac ji n a 
szego globu, lecz rów nież siła najgo
rętszych życzeń w ielu imillionów lu 
dzi. Śm iałbym  naw et m ówić o ja 
kimś zbiorowym  m om encie re lig ij
nym, k tó ry  w yrażał się w  powszech
nym pragnien iu  'ocalenia życia 
trzem  ludziom, k tórzy znaleźli się w  
sytuacji śm iertelnego zagrożenia!...] 
W tak ich  chw ilach m yśl i uczucie 
człowieka instynktow nie k ie ru ją  się 
ku Temu, k tórem u podlegają w szel
kie żyw ioły”.
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