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NASZYM ZDANIEM C O  W  N U M E R Z E ?
S o k r a t e s  w i n i e n

Gdy ktoś systematycznie truje się paląc papierosy, można machnąć ręką 
i powiedzieć: to jego prywatna sprawa. Czy rzeczywiście i czy zawsze jest 
to jego prywatna sprawa? W przypadku kogoś samotnego, w  jego w ła
snym pokoju — zgoda. Jest sam, nikomu nie przeszkadza, nikomu nie 
narzuca swoich obyczajów. Ale kto widział palacza izolującego się, czy 
choćby liczącego się ze swoim otoczeniem? Jest to taki rodzaj ludzi, którzy 
z rozbrajającą beztroską narzucają innym swój sposób bycia. Trudno zresztą 
mieć pretensje z powodu głęboko zakorzenionego obyczaju. Faktem jest 
że palący stanowią integralną część społeczeństwa i nie da się wydzielić 
palacza „prywatnego”. Każdy jest „uspołeczniony”.
W jednym pokoju pracuje, dajmy na to, 6 osób, z  których 4 palą. Czy ich 
papierosy nie stają się już wspólną sprawą ogółu? Czy ma tu jakiś sens 
demokratyczne pojęcie większości, której mniejszość powinna się podpo
rządkować?
Czy jest sprawą prywatną ojca, gdy jego dziecko od pierwszych chwil 
swego życia ogląda go z papierosem w  ustach i rośnie w  przekonaniu, że 
jest to zjawisko normalne? Dziecko rozwija się przez obserwację i naślado
wanie tego, co widzi u dorosłych, przede wszystkim u rodziców. Ma prawo 
sądzić, że to, co robi ojciec lub matka, jest dobre i słuszne. Rodzice ci, oczy
wiście, mają świadomość, że palenie jest dla dziecka wyjątkowo szkodliwe 
i konsekwentnie mu tego zabraniają. Wbrew własnej intencji zwiększają 
w ten sposób atrakcyjność nałogu, bo w  oczach dziecka nabiera on cech 
„zakazanego owocu”, a le będącego przywilejem osób dorosłych. Trudno się 
dziwić, że chłopak, któremu imponuje wszystko, co dorosłe, chce sobie sa
memu i rówieśnikom udowodnić, że jest dorosły i że też „potrafi”.
Czy jest sprawą prywatną ciężarnej matki to, że noszonemu w łonie pło
dowi wraz ze swą krwią przekazuje trujące składniki z wypalonykh przez 
siebie „prywatnie” papierosów? Wiedzą coś o tym pediatrzy, gdy twierdzą, 
że noworodki palących matek są mniejsze i słabsze od innych dzieci. Tym
czasem dowiadujemy się, że w niektórych klinikach położniczych powstał 
projekt urządzenia pokoju dla palących matek! Czyżby ginekolodzy byli 
innego zdania? Antoni Słonimski w  jednym ze swoich ciętych felietonów  
przeciw paleniu pisze, że zna takiego lekarza na Pradze, który za 100 zło
tych pozwala palić.
Właśnie. Lekarze. Dlaczego palą? Dlaczego pracownicy służby zdrowia n ie
mal powszechnie temu nałogowi ulegają? Przecież, kto jak kto, ale oni 
właśnie powinni sobie najlepiej zdawać sprawę z tego, co robią. Czy to 
jest też ich prywatna sprawa? Przeciętny człowiek powie: coś tam w  tych 
alarmach prasowych o szkodliwości papierosów jest nie tak, skoro lekarze 
nagminnie palą. Gdyby istniał jakiś związek między paleniem a, na przy
kład, rakiem płuc czy krtani — to chyba lekarze jakoś by na to osobiście 
zareagowali. Kto tu więc kłamie? Komisje uczonych, badania naukowe, 
prasa, czy może ci, na których społeczeństwo patrzy, lekarze-palacze? 
A może winien jest... Sokrates? Bo to przecież on twierdził, że przyczyną 
zła jest ignorancja, że wystarczy ludzi przekonać o słuszności, aby do niej 
się stosowali. Sokrates był mądrym człowiekiem i zapewne postępował 
według zasad słuszności, ale codzienna rzeczywistość jest jednak inna. Od 
świadomości do decyzji droga jest bardzo daleka, czasem tak daleka, że 
aż nie do przebycia. Czy potrafimy kogoś przekonać, aby rzucił papierosy? 
Niechaj żywi nie tracą nadziei.
Póki co zarejestrujemy pewne osiągnięcia. Dawno już zakazano palenia 
w miejskich środkach komunikacji. Od pewnego czasu to samo wprowadzo
no w poczekalniach i bufetach dworcowych i w pociągach podmiejskich. 
Słyszeliśmy o pewnej instytucji naukowej, w której zakazano palenia w po
kojach, wyznaczając jedno pomieszczenie na palarnię. Skutek jest taki, 
że sami palacze unikają tego pokoju. Można sobie wyobrazić, dlaczego. 
W tejże instytucji planuje się nowy zamach na suwerenne prawa pry
watnego człowieka. Pracownikom w ogóle n ie będzie wolno palić albo 
zostaną zwolnieni z pracy. Któż to jest taki wrażliwy na dymek z papie
rosa? Pan dyrektor? Nie, po prostu instrumenty nie chcą pracować jak 
należy, gdyż nie znoszą nawet oddechu palacza. No cóż? Instrument nie 
dziecko. Ma swoje prawa.

W tym  num erze „Jednoty” pow ra
camy do niedaw nych w ydarzeń 
Wielkanocy, kiedy z radością i 
wdzięcznością oddaw aliśm y część 
Zm artw ychw stałem u. K azanie (s. 3), 
którego autorem  jest ks. M ieczysław 
Kwiecień, -rozważa różne aspekty b i
blijnego objaw ienia — żywego i dzia
łającego Jezusa Chrystusa, którego 
słowa: ,,Ja żyję i wy żyć będzie
cie” są fundam entem  w iary  chrze
ścijańskiej i najw iększą nadzieją 
wierzącego.
Jakkolw iek  „kościelny” okres postu 
m am y za sobą, to jednak  w dziale 
„Dla nieteologów” (s. 10) rozważam y 
to zagadnienie, wychodząc z założe
nia, że post — pojm ow any szeroko—  
jest czynnikiem  ogrom nie w ażnym  
dla człowieka wierzącego, k tóry  by 
chciał przy jego pomocy nad sobą 
pracować.
Nie po raz pierw szy „Jedno ta” poru 
sza bolesny problem  Irlandii, p ro
blem  w alki p ro testan tów  z kato lika
mi, sprawę, k tóra — niezależnie od 
podłoża polityczno-ekonom icznego 
— nie przestaje być dla św iata zgor
szeniem. A rtykuł na ten tem at zna j
duje się na s. 5. N atom iast dwie 
strony  dalej zamieszczamy dokoń
czenie artykułu  opowiadającego o 
losach zboru ew angelicko-reform o
wanego w Kucowie. A utorem  jest 
ks. Bogusław Niewieczerzał, ordyno
w any przed rokiem  pastor ta m te j
szej parafii. Zdjęcie na s. 8 p rzed
staw ia w łaśnie m om ent błogosła
w ieństw a ordynacyjnego, udzielane
go przez Biskupa.
Ja k  każdy num er, tak  i ten zawiera 
nieco m ateriałów  dotyczących spraw  
ekum enii. P rzede w szystkim  zw ra
camy uwagę na opracow aną przez 
prezesa PRE — ks. bp. Jan a  Nie- 
w ieczerzała — sylw etkę wielkiego 
ekum enisty — C harlesa B ren ta 
(s. 12). Wiele inform acji z życia pol
skiej i św iatow ej ekum enii znaleźć 
można w „Przeglądzie ekum enicz
nym ” (s. 16—19), gdzie specjalnie du
żo m iejsca poświęciliśmy spraw oz
daniu z ekum enicznej konferencji 
młodzieżowej, k tóra odbyła się w 
W apienicy.
Poza tym, jak  zwykle, stałe działy: 
..Wśród książek” (s. 14), „Listy do 
R edakcji” (s. 15) i „Z p rasy” (s. 20).

NASZA OKŁADKA:
... abyśmy umieli znajdować 

na kamiennych pustyniach 
miast — źródło wody żywej...
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MIECZYSŁAW KWIECIEŃ

żyję i wy żyć będziecie

Obyczaj towarzyszący wielkim świętom chrze
ścijańskim bardzo często staje się lakierowaną 
otoczką, którą pokrywamy pustkę. W potoku 
„świąteczności” niejednokrotnie gubimy właści
wy cel i sens świąt kościelnych — nawiązanie 
zerwanego lub nadwątlonego kontaktu z Bo
giem. A prawdziwie chrześcijańskie świętowa
nie polega na przeżywaniu trwałego kontaktu 
z Bogiem. Pismo święte, doświadczenie innych 
ludzi oraz nasze własne poucza, że chwile prze
żywane w obecności Boga, chwile świadomej, 
autentycznej wiary czy pobożności powinny 
zdarzać się w naszym życiu jak najczęściej, czy
li — mówiąc innymi słowy — winny zamienić 
się w proces stały.
W któreś ze świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
uświadomiłem sobie tak silnie, jak nigdy dotąd, 
że Jezus Chrystus, wzbudzony do nowego życia 
przez wszechmogącego Boga, jest ż y w ą oso-  
b ą. Doświadczyłem wówczas, iż On zna całe na
sze życie, myśli, uczynki. Dla Niego wszystko 
jest jawne, nawet to, co ukrywamy przed naj
bliższymi, zborem, wrogami i przyjaciółmi. Być 
może, iż jest prawdą, że każdy człowiek ma swe
go „anioła stróża”, który ostrzega go przed nie
bezpieczeństwem, chroni w chwilach złych lub 
podpowiada właściwe słowa we właściwym cza
sie. Natomiast świadomość, że Jezus Chrystus 
żyje jako osoba — jest faktem potwierdzonym 
przez Pismo święte. Żywy Chrystus Pan objawił 
się apostołom zgromadzonym w wieczerniku 
jako ktoś, kto zna ich problemy; rozmawiał z 
nimi, uczył, umacniał w wierze, dodawał odwagi 
i mocy do życia i świadectwa, udzielał poleceń 
(por. Jan 20:19-23). Jego ukazanie się apostołom 
i uczniom jest dla ludzi żyjących dzisiaj jednym 
z najpoważniejszych argumentów apologetycz- 
nych w rozprawie z niewiarą własną i innych. 
Jak wówczas, tak i teraz, człowiek, który prze
żywa „problem Tomasza”, może podnieść się 
z odrętwienia i stanąć mocno dzięki słowom Je
zusa: „Żeś mnie ujrzał, uwierzyłeś; błogosła
wieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (Jan 
20:29),
Pismo św. objawia nam Jezusa Chrystusa jako 
Tego, który ż y j e  w z b o r z e ,  czyli w swoich 
wyznawcach i uczniach. Słowa Jezusa o latoro

„Ja żyję i wy żyć będziecie” 
Jan 14:19

śli, która nie może wydać owocu, jeśli nie trwa 
w krzewie winnym (por. Jan 15:1), najprawdo
podobniej zostały w pełni zrozumiane przez 
uczniów dopiero po Jego zmartwychwstaniu 
(por. Łuk. 18:34; 24:45); podobnie jak i Nikodem 
nie mógł początkowo zaakceptować koniecznoś
ci narodzenia się na nowo, gdyż rozumował 
wówczas zbyt materialistycznie. Niewątpliwie 
i inni uczniowie nie zawsze umieli wyobrazić 
sobie „techniczną stronę” nauki o „mieszkaniu” 
lub „trwaniu” w Chrystusie, gdyż dla zrozumie
nia i przyjęcia tej prawdy trzeba, by nastąpiła 
przemiana całego człowieka, jego umysłu, serca 
i woli, trzeba, by opadły mu z oczu łuski —: jak 
mówi o tym Saul w świadectwie o swym na
wróceniu. W życiu Pawła Jezus Chrystus obja
wił się właśnie jako ktoś żywy, ktoś, kto mówi 
i wydaje rozkazy, i jako Ten, który żyje w 
swoim zborze, w ludziach (por. Dz. Ap. 9:1-5). 
Saul, prześladując Zbór Chrystusowy, prześla
dował w ten sposób i Zmartwychwstałego. Ka
żdy bowiem, kto działa przeciw uczniom — dzia
ła przeciw ich Panu. W momencie jednak, gdy 
opadły łuski z jego oczu, gdy spotkał się z Chry
stusem u bram Damaszku, gdy poznał Go jako 
Pana żyjącego w uczniach — wówczas, po 
chrzcie i w łasce Ducha Świętego, już jako nowy 
człowiek, zaczął zwiastować w synagogach Je
zusa — Syna Bożego.
Przypomina się tu również fakt, że jedno z naj
piękniejszych rozważań Dietricha Bonhoeffera 
poświęcone jest Chrystusowi, który egzystuje 
jako zbór. Nie sposób też nie przypomnieć, że 
podobnego przeżycia doświadcza podczas swego 
nawrócenia poganin — Sundar Singh (1889— 
1929). W życiu tego człowieka, zwanego aposto
łem Indii XX wieku, tak zaznaczyła się obecność 
Jezusa, iż niektórzy chrześcijanie patrząc nań 
sądzili, że to sam Jezus Chrystus przyszedł po
wtórnie na ziemię.
Pismo święte objawia nam Chrystusa ż y j ą c e 
go i d z i a ł a j ą c e g o  również w S ł o w i e  
o r a z  w ś w i a d e c t w i e  swoich wyznaw
ców. Przypomnijmy scenę, kiedy Piotr i Jan, 
występując w imieniu Jezusa Chrystusa, wzbu
dzają wiarę w człowieku chromym (Dz.Ap. 3:6). 
Nawiązując do tego wydarzenia Piotr świadczy 
wobec otaczających go tłumów: „Bóg ojców na

3



szych uwielbił Syna swego, Jezusa, którego
ście wydali... I zabiliście sprawcę życia, którego 
Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami 
jesteśmy. Przez wiarę w imię Jego wzmocniło 
imię Jego tego, którego widzicie i znacie, wiara 
zaś przez Niego wzbudzona dała mu zupełne 
zdrowie na oczach was wszystkich” (Dz.Ap. 3:13. 
15.16).
Spotkanie z Jezusem Chrystusem żyjącym w 
Słowie, zwiastowanym przez zbór albo poszcze
gólnych wyznawców, sprawia nie tylko tak spe
ktakularny cud, jak ten opisany w Dziejach A- 
postolskich, lecz — przede wszystkim — odpusz
czenie grzechów (por. np. Dz. Ap. 10:43). Przez 
zwiastowane w Jego imieniu Słowo wzbudzona 
zostaje wiara w człowieku pytającym o Boga i 
zbawienie. Dzieje się tak dlatego, że w zwiasto
wanym Słowie i przez nie działa żywy Chrystus. 
Ten, który sam jest Słowem Boga, sprawia, że 
możemy uwierzyć i modląc się składać wyzna

nie, iż ,,Jezus jest Panem” (Rzym. 10:9). Wierząc 
i wyznając to — mamy żywot wieczny i zbawie
nie.
Wreszcie, Pismo święte objawia nam Jezusa 
Chrystupsa ż y j ą c e g o  w D u c h u  — w no
wym, przemienionym i doskonałym ciele (I Kor. 
15:42-50). Przezeń Bóg Wszechmogący sprawu
je swe rządy w człowieku, w Kościele i w świę
cie, kieruje swe posłannictwo do ludzi żyjących 
we wszystkich epokach historycznych. To jest 
ten sam Pan, który objawia się Tomaszowi w 
wieczerniku, Saulowi w drodze do Damaszku, 
ten sam, który jest Zbawicielem Augustyna 
i Franciszka z Asyżu, który udziela odpowiedzi 
na pytania Lutra i Kalwina, przyjmuje ducha 
umierającego męczeńską śmiercią Jana Husa, 
ten sam, który staje się Bogiem i Zbawicielem 
Pascala i Sundara Singha. Ten żywy i działający 
w Duchu Pan przez wszystkie wieki nieustannie 
nam przypomina: ,,Ja żyję i wy żyć będziecie”.

P r z y j d ź ,  P a n i e  J e z u Panie Jezu Chryste, 
który objawiłeś się żywy  
Twoim uczniom, Apostołom, 
aby stali się wiernymi świadkami 
niewiarygodnego, nieprawdopodobnego 
wydarzenia Wielkiej Niedzieli, 
i aby przekazali wielu pokoleniom  
to, co widzieli i  słyszeli.
Ty żyjesz i królujesz na wieki, 
siedzący |po prawicy Ojca, 
obecny w zwiastowanym Słowie, 
w sakramencie Chrztu i  Stołu, 
obecny w  żywym Kościele, 
w każdym |z nas, nawróconym  
od grzechu do świętości, 
wybranym przed założeniem świata, 
przeznaczonym do synostwa Bożego. 
Prosimy Ciebie, Panie Jezu, 
któryś (przychodził do Apostołów, 
gdy były drzwi zamknięte, 
a oni bardzo się bali, 
bo ich wiara była wątła i zachwiana, 
przyjdź do nas, wątłych i chwiejnych, 
pełnych obaw i  lęków, 
przyjdź, utwierdź, umocnij, 
obdarz mocą Twojego Ducha, 
abyśmy nasze apostolskie zadanie 
mogli wykonywać dla chwały 
Twojego świętego imienia, 
abyśmy mogli w  dzisiejszym świecie 
podziałów, sporów i wojen  
pełnić służbę pojednania, 
abyśmy w  ludzkim mrowisku 
umieli świadczyć o Twojej mocy, 
abyśmy umieli znajdować 
na kamiennych pustyniach miast 
źródło wody żywej, przemieniającej 
trudne życie zagubionych ludzi — 
w radosne oczekiwanie Ciebie, 
który przyjdziesz w chwale 
sądzić żywych i umarłych.
Tobie niech będzie cześć 
i chwała na w ieki wieków.
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KRYSTYNA BROTNICKA

Tragedia Irlandii
Często zwracają się do nas, ewangelików, z za
pytaniem — co właściwie dzieje się w tej Irlan
dii? Wojna religijna w drugiej połowie XX wie
ku? Protestanci prześladują katolików? Nieste
ty, jak dotąd, z braku lepszego określenia, anta- 
gonistyczne strony w Irlandii nazywa się katoli
kami i protestantami, choć nie jest to w pełni 
zgodne z rzeczywistością. Źródłem konfliktu 
irlandzkiego są bowiem problemy ekonomiczne, 
socjalne i polityczne, a nie religijne. Walka mię
dzy obu stronami toczy się nie o wolność religij
ną, ale o posiadanie równych praw politycznych,
0 równy start życiowy, możliwości zatrudnienia
1 zdobywania mieszkań.
Aby zrozumieć złożoną istotę dzisiejszego kon
fliktu, trzeba choć pobieżnie zapoznać się z hi
storią Irlandii. Tak zwana strona katolicka jest 
obecnie spadkobierczynią tradycji niepodległo
ściowych walk Irlandii, skierowanych przeciw
ko koronie angielskiej. Wprawdzie Anglikom 
udało się w 1603 r. podporządkować całą wyspę 
władzy króla, to jednak krwawe walki opozy
cyjne — katolików i protestantów — ciągnęły 
się przez cały wiek XVII. Pod wpływem rewolu
cji francuskiej, w Irlandii wybuchło powstanie, 
w którym wspólnie zjednoczyli się katolicy i 
protestanci, walcząc o niepodległą republikę. 
W wieku XIX nic jednak nie pozostało z dawne
go porozumienia. Z niepodległością Irlandii za
częto utożsamiać katolicyzm. Katolicy uzyskali 
częściowe zwycięstwo w 1921 r., kiedy to Anglia 
uznała autonomię Irlandii (po II wojnie świato
wej stała się ona niepodległą republiką o naz
wie Eire) z wyjątkiem 6 hrabstw, które pozosta
wały przy Zjednoczonym Królestwie. Nastąpił 
podział wyspy na Irlandię Południową (Eire) — 
ze stolicą Dublin oraz Irlandię Północną (Ulster) 
— z Belfastem. Administracja kościelna nie u- 
znała tego podziału i nie znajduje on odbicia 
w rzeczywistości.
W Irlandii Płd. (katolickiej), liczącej 3 miliony 
mieszkańców, protestanci stanowią 4 proc. lud
ności (120 tys.), natomiast w Irlandii Płn., li
czącej 1 500 000 mieszkańców —66 proc. ludno
ści to protestanci, a 34 proc. (ok. pół miliona 
osób) — rzymscy katolicy. Oczywiście wg sta
tystycznych danych Irlandczycy są wierni Ko
ściołom, gdyż tylko 1 proc. mieszkańców wyspy 
nie należy do żadnego. Ale co oznacza przyna
leżność 99 proc. ludności do Kościołów chrze
ścijańskich? Ilu z tych ludzi, tak tłumnie wypeł
niających obecnie świątynie, przychodzi tam po 
to, by zademonstrować swą przynależność poli
tyczną, a ilu z prawdziwych pobudek religij
nych? Trudno nazywać protestantem człowieka, 
który zjawia się w kościele tylko raz do roku i to 
w dniu święta oranżystów.

W Ulsterze katolicy są w znacznej mniejszości. 
Mniejszość ta, wroga pozostawieniu Ulsteru w 
Zjednoczonym Królestwie, była dyskryminowa
na, nie dopuszczana do rządu ani parlamentu 
w Belfaście (mówiło się o nim, że jest to pro
testancki parlament dla protestantów), miała 
trudności w otrzymywaniu pracy i mieszkań. 
Ze 100 tys. bezrobotnych w Ulsterze, w katolic
kich dzielnicach Belfastu żyje 30 proc. do 40 
proc., podczas gdy w dzielnicach protestanckich 
zaledwie 2 proc. do 3 proc. Pierwszoplanowym 
kryterium przy angażowaniu pracownika była 
jego przynależność wyznaniowa. Segregacja re
ligijna, tragiczna pozostałość przeszłości, jest do 
dziś widoczna na każdym kroku. Nawet zwycza
je katolików i protestantów są inne: np. katolicy 
tańczą w niedzielę, protestanci — w sobotę, ka
tolicy nie kupują angielskiego piwa, protestanci 
bojkotują ciastka pochodzące z Irlandii Połud
niowej itd., itd.
Dyskryminacja katolików i bezrobocie przyczy
niły się do utworzenia Ruchu Praw Cywilnych 
Irlandii, który od roku 1969 organizuje akcje 
i manifestacje protestacyjne. W ciągu ostatnich 
trzech lat nastąpiły bardzo ważne reformy, któ
re miały zapewnić każdemu bez wyjątku prawo 
głosu, sprawiedliwy najem robotników, bez fa
woryzowania protestantów i krzywdzenia kato
lików, modernizację fabryk, zwiększenie liczby 
stanowisk pracy oraz równomierny przydział 
mieszkań. Policję protestancką rozwiązano i 
sprowadzono armię brytyjską, która miała za
prowadzić nowy ład. Niestety, te zarządzenia, 
budzące tyle nadziei, przyniosły katolikom w 
trakcie wprowadzania w życie tylko rozgory
czenie. Policji użyto na nowo do utrzymania po
rządku, a armię angielską skierowano przeciw
ko katolikom. Od sierpnia 1971 r. 98 proc. osób 
przebywających w obozach dla internowanych 
to katolicy. Wzmaga się przekonanie, że tylko 
IR A (tajna Republikańska Armia Irlandii dzia
łająca nielegalnie na północy i południu) może 
doprowadzić do zjednoczenia wyspy w łonie 
Republiki Irlandzkiej i poprawić sytuację kato
lików, zrywając powiązania protestantów z 
Anglią. Protestanci boją się tego zjednoczenia 
z wielu względów. Ulster odnosi korzyści ze 
wspólnoty z Wielką Brytanią; ze względów eko
nomicznych lęka się więc, by Anglia nie wyco
fała stąd swych kapitałów. Protestanccy robot
nicy Ulsteru uważają, że obecnie nadszedł czas 
próby, który zakończy się albo ich zwycięstwem, 
albo zupełną klęską. Nie ufają rządowi Płd. 
Irlandii, gdyż nie mogą zapomnieć mu, że w 
czasie ostatniej wojny udzielał pomocy Niem
com. Nie odpowiada im także uprzywilejowana 
pozycja Kościoła rzymskokatolickiego, jego
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prawa, zarządzenia dotyczące małżeństw mie
szanych i programy wychowawcze stosowane 
w szkołach katolickich.
Mówiąc o protestantyzmie irlandzkim ma się na 
myśli dwa główne Kościoły — Kościół Irlandii 
(odpowiednik anglikańskiego) oraz Prezbite- 
riański Kościół Irlandii (składający się głównie 
z potomków ludności pochodzenia szkockiego, 
która skolonizowała Ulster w XVII w.). Kon
formiści (z Kościoła irlandzkiego) oraz nonkon
formiści (z Kościoła prezbiteriańskiego) jedno
czyli się w różnych okolicznościach przeciwko 
katolicyzmowi. Do dziś jeszcze obchodzą wspól
ne zwycięstwo odniesione nad królem katolic
kiej Anglii, Jakubem II, w roku 1690. Jednakże 
w wieku XIX zmienili postawę obronną na lo
jalną względem protestanckiej korony w Lon
dynie, dzięki czemu w 1921 r. sześć hrabstw 
Ulsteru, o przewadze protestantów, pozostało 
przy Zjednoczonym Królestwie.
Obecna sytuacja w Ulsterze jest tragiczna. Tru
dno nazywać to, co się tam dzieje, wojną religij
ną czy domową, chociaż nieustannie słyszy się 
o aktach terrorystycznych, podkładaniu bomb 
(w lipcu 1971 r. — 91 eksplozji) i zamachach. 
Według oficjalnych danych, w 1971 r. było 200 
zabitych i bardzo wielu rannych. W Belfaście, 
który robi wrażenie miasta okupowanego, w

centrum kursują stale auta pancerne, ulicami 
krążą patrole. Przechodnie, szczególnie mężczy
źni, bywają często zatrzymywani i poddawani 
rewizji. Można tam zobaczyć ludzi ustawionych 
twarzą do muru, z rękami w górze, rewidowa
nych przez wojsko. Ludność żyje w przygnę
bieniu i ustawicznym lęku. Od dnia 9 sierpnia 
1971 r. zapełniają się obozy dla internowanych. 
Warunki tam panujące są fatalne, wielu świad
ków mówi o „prawdziwych torturach”. Oczywi
ście, dziennikarzy nie dopuszcza się, ale wie
ści i tak przenikają, gdyż nie tylko członkowie 
IR A (obok katolików, również protestanci), ale 
i ludność cywilna trafia do obozów. W paździer
niku 1971 r. rząd Irlandii Płd. złożył skargę w 
Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Stras
burgu przeciwko Wielkiej Brytanii, która nie 
respektuje w Irlandii Płn. praw człowieka za
wartych w Konwencji Europejskiej.
Rok 1972 nie przyniósł poprawy w tragicznej 
sytuacji na wyspie. Cały świat został poruszony 
śmiercią 13 ofiar marszu protestacyjnego w 
Londondery. Jak długo istnieje bezrobocie i nie 
nastąpią radykalne zmiany, trudno oczekiwać 
poprawy sytuacji.
Powstaje pytanie, jak Kościoły reagują na tra
gedię Irlandii. O działalności ekumenicznej tru
dno mówić w obecnych warunkach. Istnieje na

Rezolucja
Komitetu Wykonawczego Światowej Rady Kościołów

w sprawie Irlandii Północnej
Komitet Wykonawczy Światowej Rady Kościołów daje wyraz swemu od
czuwanemu od dawna i coraz głębszemu przerażeniu z powodu wyda
rzeń w Irlandii Północnej. Ustawiczne lekceważenie praw ludzkich i wzma
gająca się przemoc są obrazą sumienia ludzkiego. Chociaż podstawowe 
problemy mają dzisiaj raczej charakter ekonomiczny i polityczny, to jed
nak wywodzą się z prżeszłości historycznej —  zarówno religijnej, jak i po
litycznej; w tej sytuacji trudno jest więc stłumić religijne odczucia jako 
poczucie przynależności do wyznaniowej grupy.
Odradzające się napięcie między protestantami a katolikami osłabia wia
rygodność chrześcijańskiego świadectwa i szkodzi ekumenicznej wspól
nocie na całym świecie.
Komitet Wykonawczy chciałby raz jeszcze wyrazić swą troskę o to, by 
w Irlandii Północnej —  jak i gdzie indziej, zostały zapewnione i respekto
wane pełne możliwości i prawa ludzkie, niezależnie od przynależności re
ligijnej czy partyjnej poszczególnych ludzi, oraz by doszło do zbudowania 
sprawiedliwego i mniej stronniczego społeczeństwa. Komitet Wykonawczy 
jest przekonany, że obecnych problemów nie można rozwiązać ani prze
mocą, ani stosując akcje odwetowe, i że interwencja wojskowa nie jest 
właściwym rozwiązaniem.
Komitet Wykonawczy ceni konstruktywne oświadczenia niektórych czoło
wych osobistości kościelnych Kościoła rzymskokatolickiego i protestan
ckiego, jak też i poszczególnych osób —  w Irlandii i gdzie indziej —  oraz 
popiera pozytywne działania tych osób na rzecz pokoju, sprawiedliwości 
i pojednania. Wzywa też czołowe osobistości polityczne w Irlandii Północ
nej, Wielkiej Brytanii i Republice Irlandzkiej do kontynuowania i wzmoże
nia starań zmierzających do usunięcia poważnych niebezpieczeństw i trud
ności, jak i do znalezienia rozwiązania problemów w przyszłości

6



wyspie Rada Kościołów Irlandii, która repre
zentuje Kościół Irlandii, Prezbiteriański Kościół 
Irlandii, Kościół Prezbiteriański Niezależny, Ko
ściół metodystów, kwakrów i Armię Zbawienia. 
Aktualnie przewodniczącym Rady jest arcybi
skup Kościoła Irlandii — G.O. Simms. Rada 
Kościołów Irlandii oraz Kościół rzymskokatolic
ki (na czele którego stoi kardynał Conway) pod
pisały wspólnie apel wzywający do pokoju i po
jednania. Nie wszyscy protestanci widzą w ka
tolikach wrogów, i odwrotnie. Ale np. próba 
stworzenia ,,ekumenicznej” ulicy, przy której 
spokojnie by mieszkali i katolicy, i protestanci 
— zakończyła się fiaskiem z winy innych śro
dowisk katolickich i protestanckich, których bo
jówki napadały na mieszkańców ulicy i niszczy
ły budynki. Nie obeszło się bez ofiar śmiertel
nych.
Prawdziwi chrześcijanie dążą nadal wszelkimi 
siłami do pojednania. Trzeba tu wspomnieć o 
wspólnocie w Corrymeeli, inspirowanej przez 
szkocką wspólnotę łona Community, przez Co- 
mmunita d’Agape i wspólnotę Taize. Corrymee- 
la liczy 80 członków (pochodzących ze wszyst
kich Kościołów) i 500 przyjaciół zgrupowanych 
w komórkach rozsianych po całej wyspie. Ce
lem wspólnoty jest zmienienie wzajemnych 
stosunków katolickiego i protestanckiego ludu 
Irlandii. Rada Kościołów, przy współudziale de

partamentu młodzieżowego, organizuje zbory 
mieszane wyznaniowo, których liczba co roku 
wzrasta. W chwili obecnej konieczna jest pra
wdziwa odnowa zarówno w katolicyzmie, jak 
i w protestantyzmie irlandzkim. Działaczka Ru
chu Praw Cywilnych, 24-letnia Bernadetta De
vlin, bardzo krytycznie ocenia mentalność Ir
landczyków, określając ją jako średniowieczną. 
Katolicyzm irlandzki ogromnie różni się od ka
tolicyzmu na kontynencie europejskim, jest bar
dzo konserwatywny, od stuleci nie zmienił ani 
form kultu, ani form życia kleru. Jego stosunek 
do świata pozostaje ten sam co kiedyś. Również 
Kościół protestancki tkwi w czasach z przełomu 
XVIII i XIX w. Obecne tragiczne okoliczności 
zmuszają Kościoły do zmiany postawy. Już nie 
wystarcza tylko głoszenie z kazalnic podnio
słych słów wzywających do zgody. Trzeba prze
budować mentalność społeczeństwa.
Trudno pogodzić się z tym, że ludzie przyznają
cy się do chrześcijaństwa są zdolni do bratobój
czych walk. Jutro Irlandii pozostaje jeszcze 
wielką niewiadomą. Pragnieniem ludzi dobrej 
woli jest, by jak najprędzej na wyspie zapano
wał prawdziwy pokój i warunki życia godne 
ludzi XX wieku. Walki protestantów z katoli
kami, nawet z pozycji polityczno-ekonomicz- 
no-socjalnych, nie przestają być zgorszeniem 
dla świata.

KS. BOGUSŁAW NIE WIECZERZAŁ

Dzieje zboru ewangelicko-reformowanego
w Kucowie
(DOKOŃCZENIE)

Gdy w 1914 r. w ybuchła w ojna św iatow a, Kuców zna
lazł się między dwoma pozycjam i w ojsk: z jednej 
strony A ustriacy, z drugiej Rosjanie. Wieża kościelna 
była doskonałym  punk tem  obserw acyjnym  d la Rosjan, 
a A ustriacy wiedząc o tym , chcieli ogniem a rty le ry j
skim wieżę isitrącić. S trzelanina trw a ła  trzy  tygodnie. 
Dzieła zniszczenia dokonano w pierwiszą niedzielę ad 
w entu 1914 roku. Samej wieży n ie  strącono, ale znacz
nemu zniszczeniu uległy ściany, całkow icie rozbito 
ambonę i organy, ongiś darow ane przez zbór zelowski. 
Ocalała chrzcielnica, nieco tylko uszkodzona.

A dm inistratorem  filia łu  był wówczas ks. Bogumił Ra- 
dechowski. I znowu nabożeństw a odbyw ały się w sali, 
znowu zbierano ofiary  i przystąpiono do pracy  nad 
odbudową zniszczonego' kościoła. A ktu  poświęcenia 
można było dokonać wcześniej, jednakże ks. sup. W ła
dysław Sem adeni by t chory, ostatecznie poświęcenie 
odbyło się 8 m a ja  1919 roku. Wzięli w  n im  udział także 
księża: S tefan  Skierski i, Tomasz Tosio oraz wielu 
reform owanych z Zelowa i ewangelików ausgburskich 
z Kleszczowa i okolic. Kazanie okolicznościowe w y
głosił ks. Tomasz Tosio.

Już pod koniec w ojny A ustriacy chcieli zdjąć z wieży

i zabrać n a  cele w ojenne dzwony. Obroniły je  dzielne 
niewiasty, k tóre ta k  długo i na trę tn ie  prosiły żołnierzy, 
aż ci pozostawili dzwony w spokoju. H istoria dzwonów 
i n iew iast jest przekazyw ana z pokolenia na pokolenie 
jako dowód, że często kobiety są  bardziej odważne 
i nieustępliw e niż mężczyźni, w isprawach zaś w iary  
— gorliwsze.
Pierw sze organy, darow ane przez parafię  zelowską, 
zostały doszczętnie zniszczone („ani jedna piszczałka 
nie została cała”). Postanowiono, z pom ocą Bożą, dać 
z siebie wszystko i postarać się, aby w  kościele był 
znowu odpowiedni instrum ent. W tym  sam ym  1919 
roku obstalowa.no je  we W łocławku. Jednakże w y
buchła w ojna i rzem ieślnicy firm y Biernacki,, w  której 
in strum ent zamówiono, poszli na  front, a sp raw a uległa 
zwłoce. Dopiero 23 czerw ca 1921 r. organy zostały przez 
ks. S tefana Skierskiego poświęcone. Oczywiście ich 
kupno wymagało od para fian  wzmożonej ofiarności. 
Zaczął śię  okres m iędzyw ojenny. Zbór się rozrastał 
tak, że w  1939 roku liczył ok. 600 dusz. W okresie 
1919—1939 spisano 303 akty urodzenia, 100 ślubów, 
konfirm ow ano 254 dzieci. P raca  religijna zarówno 
wśród dorosłych, jak  i wśród dzieci była bardzo oży
wiona. Zbór był ośrodkiem, wok^ł którego gromadzili



się (wszyscy w ierni. R egularne nabożeństw a odbywały 
się zarówno iw kościele, w sali zborowej, jak  i w  do
mach pryw atnych. Było sporo młodzieży, idla której 
dom zborowy, lekcje chóru, pogadanki ma najrozm ait
sze tem aty, mie tylko religijne, w spólne czytanie Słowa 
Bożego,, om awianie (wybranych książek o treści re 
ligijnej i św ieckiej — stanowiło (zaspokojenie Ludzkich 
potrzeb.
Udżietano tu  po rad  praw nych  rów nież w  spraw ach 
życia codziennego, pisano podania, zażalenia, różne 
umowy — w szystko to  czyniło zbór organizm em  ży
wym1, nie tylko potrzebnym , ale i koniecznym  do n o r
m alnego życia i u ła tw ien ia egzystencji zborownikom. 
Tu, iw dom u zborowym, w  społeczności tak  samo w ie
rzących, ludzie otrzym ywali u tw ierdzenie w  w ierze 
ojców, a także pomoc w spraw ach  ziemskich. Oczy
wiście, w  dom u parafia lnym  m usiał nie tylko mieszkać, 
ale i żyć, kan to r, k tórem u nic co ludzkie nie było 
obce, i k tó ry  przewyższałby innych poziomem i szer
szym spojrzeniem  n a  św iat. Ksiądz adm inistra tor do
jeżdżał bow iem  tylko cztery razy  w  roku.
Stosunki m iędzywyznaniowe, jak  na ówczesne czasy, 
układały  się na ogół dość dobrze. Nie istn iała żadna 
w spółpraca z katolikam i, ale nie było też wojny. 
Z liczną parafią  ew angelicko-augsburską stosunki były 
bliższe, choćiaż nie takie, jak  być mogły. In icjatyw a 
wspólnych spo tkań  wychodziła z reguły od inas. Obe
cnie je s t isporo m ałżeństw  m ieszanych augsbursko-re- 
form owanych. Dzieci p raw ie wszystkie są chrzczone 
w zborze reform ow anym  i uczęszczają na  lekcje religii. 
Dzieje się  «tak praw dopodobnie w skutek tego, iż zbór

kucowski m a sta łą  obsadę, a w Kleszezowie nabożeń
stw a odbyw ają się 3—4 razy w roku  i  dzieci na lekcje 
przedko-nf irm acyj ne m uszą dojeżdżać do Piotrkowa. 
W racając do okresu m iędzywojennego trzeba podk re
ślić, iż k an to r kucowski należał do Gminnego K om i
tetu  Obchodów Narodowych, a chór zborowy z odpo
wiednim  rep ertu a rem  w ystępow ał n a  uroczystościach 
państw owych. Zbór n ie  separow ał się od życia, a p rze
ciwnie, b ra ł w e w szystkich jego przejaw ach  aktyw ny 
udział, pomimo że parafian ie z innej wywodzili się ro 
dziny. Jednym  z przejaw ów  takiego czynnego stosun
ku zborowników do życia była dążność do kształcenia 
dzieci. T rzeba pam iętać, że szkoły były  p łatne, prócz 
tego kosztow ał in te rn a t w zględnie pryw atna kw atera, 
a stypendiów  nie było. Źródło i p rzyk ład  na pew no 
szły z dom u zborowego. W okresie m iędzywojennym  
średnie szkoły ukończyło i zostało nauczycielam i 9 
chłopców, 2 skończyło szkoły rolnicze. (Nie wliczam 
do kształcących się kucow ian siebie i Sześciorga ro 
dzeństwa.) Miało to duży w pływ  na podniesienie ogól
nego poziomu umysłowego zboru. Żyje z nich tylko 
dwóch. N iektórzy zginęli we w rześniu 1939 r., inni 
działali w  partyzan tce w  czasie okupacji i także zginęli 
(jak np. Jaro sław  Buresz w  powiecie radom szczańskim ), 
inni jeszcze, m ieszkając i p racu jąc na W ołyniu, w a l
czyli w  czasie w ojny  wyzwoleńczej n a  teren ie Związku 
Radzieckiego pod gen. Ludw ikiem  Swobodą. Zginął 
pod D uklą Eugeniusz Niewieczerzał, ciężko ranny  tam 
został Teofil Swoboda.
Dalszym przejaw em  żywotności zboru była budowa 
nowego dom u parafialnego w 1936 r.. poświęconego
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12 g rudn ia  1937 r. W kazaniu  okolicznościowymi, k tó re  
wówczais wygłosi! ks. sup. Skierski, przypom niał on 
licznie zgromadzonym w iernym  w szystko to,, co z po 
mocą Bożą zbór kucowski zdziałał w  ciągu ubiegłych 
dziesiątków lat. P rzy  końcu zaznaczył w ielką o fia r
ność kucow skich parafian , zwłaszcza zaś poświęcenie 
K om itetu Budowy ,do k tórego należeli: Ja ro sław  Bu- 
resz, W ilhelm Niewieczerzał, K arol Jancyk, Adolf Po- 
spiszył, Józef Swoboda, K arol W olny i Józef Zaunar.

Nowy dom  Zborowy polsiada dość dużą salę, kancela
rię i m ieszkanie dla kan tora , Z członków K om itetu  B u
dowy już n ik t nie żyje.
Niedługo nacieszyli się ziborownicy now ym  budynkiem . 
Pożoga w ojenna 1939 r. i okupacja niem iecka stała 
się również dla cichego dotychczas K ucow a koszm a
rem. Zabrafno dom  p ara fia ln y  na m ieszkanie dla ko
m isarza niem ieckiego, gdyż był to  na tym  te ren ie  n a j 
lepszy budynek. Kantora, usunięto i zabroniono mu 
odpraw iać nabożeństw a (był n im  wówczas K aro l Ho- 
rak). Zezwolenie takie dano tylko dość często dojeżdża
jącem u <z Zelowa ks. Jarosław ow i Niewieczerzałowi. 
W większość niedziel kościół był zam knięty. Wielu 
zhorowników wywieziono na, przym usow e roboty 
do Niemiec, zwłaszcza do zakładów  zbrojeniowych. 
Część już nigdy nie wróciła, część natom iast w róciła 
schorowana.
W la tach  1945—1946, w czasie pow ojennej, w ędrów ki 
ludów, n a  sku tek  — z jednej strony — sta łych  ra b u n 
ków i m orderstw  dokonyw anych przez różnego au to 
ram entu  bandy  (z ich rąk  zginęło dwóch zborowników), 
z drugiej zaś strony  — w  efekcie w ezw ań z Czecho
słowacji, że „stara  ojczyzna” czeka na  pow rót d aw 
nych em igrantów  z całego św iata — około 2/3 zbo
rowników  w yjechało do Czechosłowacji. W czasie tych  
wyjazdów w  zborze istn iał chaos,, u tw orzy ły  isię diwa 
przeciw staw ne stronnictw a: za i przeciw  em igracji. 
Co kilka m iesięcy w ybierano noweigo k an to ra  n a  m iej
sce tego, k tó ry  wyjechał. Około roku zbór był w ogóle 
bez kan tora , a le  nabożeństw a niedzielne odbyw ały się 
regularnie, gdyż łzawsze znalazł się ktoś, k to  odczytał 
kazanie z Postyllii. Najczęściej czynił to  członek K o
legium, Tomasz Sem eradt. W 1947 r. zwrócono się do 
byłego, wówczas 7 9-letniego k an to ra  — Ja n a  N iewie- 
czerzała, k tó ry  po blisko 50 la tach  p racy  w Kucowie 
i Łodzi dożywał swych dn i u dzieci, aby w rócił do 
Kucowa. W rócił i jeszcze trzy  la ta  pracow ał. Dzięki 
jego zapisom  i no ta tkom  możliwe było .niniejsze od
tworzenie, chociaż na pew no niekom pletne, h istorii 
zboru kucowskiego. N ajpraw dopodobniej też dzięki 
jego postaw ie resz ta  kucow ian n ie  od jechała do Cze
chosłowacji.

W ydarzeniem  w  życiu zborow ym  była ordynacja 
80^letniego kan to ra  Ja n a  N iew ieczerzała n a  księdza 
diakona naszego Kościoła., w uznaniu  jego długoletniej 
rzetelnej i ofiarnej pracy na niw ie Pańskiej. U roczy
stość m ia ła  m iejsce w  m iejscow ym  kościele 6 czerwca 
1949 roku. Dokonał jej ks. sup. Ostachiew icz w  asyście 
ks. Ja ro sław a Niiewieazerzała, ks. Ja n a  N iewieczerzała, 
ks. Paschalisa,. Niestety, podeszły w iek nie pozwolił 
Księdzu Diakonowi już długo pracow ać i 15 w rześnia 
tegoż roku, po przeszło 50-datniej p racy  w  Kościele, 
Jan  N iewieczerzał wyprow adził się do Pabianic, do 
dzieci.
H istoria każdego zboru, to h isto ria  działania Ducha 
Świętego na żywych ludzi. Szkoda, że talk mało jest

zapisów o tych ludziach, o ich pracy, entuzjazm ie, 
a n iekiedy poświęceniu dla spraw y Kościoła, dla sp ra 
wy Bożej.
W Kucowie znow u zaistniał problem  kantora. W reszcie 
zgłosił się Bogusław H art z Zelowa, który  od 1950 do 
1957 roku  spraw ow ał w zborze tę funkcję.
Dalej, w  zapisach zboru figuruje, iż w r. 1952 w y
rem ontowano organy. R eperacja organów,, która była 
palącą koniecznością, stanow iła przygotow anie do w iel
kiej uroczystości 100-lecia  istnienia zboru kucowskiego. 
Odbyła się ona 22 czerwca tegoż roku. Wzięli w miej 
udział goście z W arszawy w osobach: prezesa Konsy- 
storza — p. Łaszyńskieigo, p.o. superin tendenta — 
•Jana Niewieczerzała, prezesa Kolegium  Kościelnego 
ziboru warszawskiego — p. Edm unda Baum a oraz kilka 
innych osób z W arszawy, adm inistra tor zboru kucow - 
skieg — -ks. Jarosław  Niewieczerzał, kilka osób z Ło
dzi, wiele z Zelowa, liczni parafian ie kucow scy oraz 
bracia augsburscy z okolic. P rzyjechał także w ielo
letni kan tor, diakon w  stanie spoczynku, 83-letni Jan  
Niewieczerzał. Życie jego było znaczną h istorią para fii 
kucowskiej, k tó rą  to historię podczas uroczystego na
bożeństw a opowiedział.
Była to jego ostatnia wizyta w Kucowie. Zm arł 4 
stycznia 1953 r., a pogrzeb jego w dniu 7 stycznia stał 
się w ielką m anifestacją wdzięczności, szacunku i p rzy 
w iązania licznej rzeszy zborowników, przyjaciół i zna^- 
jornych n ie  ty lko  z Kucowa i okolic, ale również 
z innych zborów reform ow anych i augsburskich, 
a także, ja k  to  bywa n a  pogrzebach ewangelickich, 
znacznej lięziby katolików.
Przez następne kilka la t charak terystyczna była, 
i o tym  chyba trzeba wspomnieć, zwiększona rola 
i aktywność Kolegium Kościelnego, k tóre z rozm aitych 
powodów więcej niż dotychczas m usiało poświęcać cza
su na działalność adm inistracyjno-gospodarczą. W tym  
czasie, tj. w  1958 r., adm inistratorem  parafii był ks. 
Zdzisław T randa z Zelowa, a dojeżdżali również ks. 
sup. Niewieczerzał, ks. Zdzisław G rzybek z W arszawy 
oraz inż. Bogusław Niewieczerzał z Pabianic.

Od stycznia 1959 r. kan to rem  zboru był inż. Bogusław 
Niewieczerzał, adm inistratorem  zaś od m arca tegoż 
roku — ks. Jarosław N iew ieczerzał z Łodzi. O rdyno
wany w dniu 13 czerwicą 1971 r. na diakona, inż. Bo
gusław Niewieczerzał m ianow any został przez Konsy- 
stoirz adm inistratorem  para fii w Kucowie.
Trzeba dodać, iż od 1856 r. do bodajże 1922 — istniała 
przy zborze szkoła, do k tórej uczęszczały wszystkie 
dzieci zborowników oraz w m iarę  w olnych miejsc 
również katolicy blisko szkoły zam ieszkali. Ew ange
licy augsburscy mieli w łasną szkołę. W szkole naszej 
przerabiano program  wszystkich przedm iotów  w  zak re
sie czterech k las szkoły powszechnej. Poniew aż sala 
była tylko jedna, ta  sam a, w której odpraw iano n a 
bożeństwa do czasu w ybudow ania kościoła, uczono na 
dwie zm iany po dwie łączone klasy. Uczono w  niej 
również języka czeskiego. Podobną szkołę prowadził 
mój ojciec, Ja n  Niewieczerzał, w la tach  1905—1919 
w Łodizi, gdzie również był kantorem .
Z czynności religijnych, kan tor był uparawniiony do 
odpraw iania nabożeństw , pogrzebów i chrztów. K o
munii Świętej i ślubów udzielał oraz konfirm ow ał 
dojeżdżający 4 razy w roku  ksiądz adm in istra to r. On 
też przed Konsystorzem  i Synodem ibyl odpowiedzial
ny za całość życia zborowego. W okresie m iędzywo-
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jennyim był U rzędnikiem  S tanu  Cywilnego', podpisyw ał 
m etryki w ystaw ione przez kan to ra . Ksiądz adm inistra
to r w ystępow ał w  w ielu przypadkach w charakterze 
„•sędziego poko ju” w  spraw ach spornych pom iędzy zbo- 
rowmikami. Oczywiście ilość sprarw tego 'typu, które 
docierały do  adm inistratora, zależała w dużej m ierze 
od osobowości kan tora , itzn. w  jak im  stopniu on sam 
potrafił siać ziarno pokoju w zborze.

Oddzielną sp raw ę stanow iły w ykroczenia przeciwko 
moralności. K ucow ianie byli i są rolnikam i. Rolnictwo, 
obcowanie na co dzień z przyrodą, zależność od niej 
zbliża ludzi (choć n ie  wszystkich) do Boga, czyni ich 
bardziej prosto lin ijnym i. „Czarne jest czarnym, a białe 
białym ”. Pobożność n a  ustach, a  przy  tym  życie n ie
m oralne (zarówno, w  ogólnym senfeie, ja k  i w  stosunku 
kobieta-m ężczyzna) nie były do pogodzenia w  rozu
m ieniu kucowiian, potom ków  braci czeskich. Ja k  w ia 
domo, b rac ia  posiadali nie tylko dobrą organizację, ale 
także stosowali rygory  kościelne wobec „w ychylają
cych się”. K arność, dyscyplina (ciikevni kazen) pole
gały, o ile wiem, ,na ogłoszeniu z ambony i wykluczeniu 
ze społeczności n a  pew ien czas osoby, k tó ra  dopuściła 
się tego typu wykroczeń.

S tarym , często chorującym  albo schorow anym  ludziom 
trudno  je s t przem ierzać k ilom etry  na nabożeństwa, 
zwłaszcza w  zimie. W ypada, aby zbór przyszedł do 
nich ze Słowem, z m odlitw ą, z pociechą. Chrystus nie

tylko głosił D obrą Nowinę. Również pomagał. Mamy 
Go naśladow ać. Robimy to  nieudolnie. Pracow nikow i 
Kościoła w ypada często radzić w różnych spraw ach, 
naw et fachowo-rolniczych, w  spraw ach  zdrowia, za
mawiać lekarza/, co w  naszych w iejskich stosunkach  
nie jest bez znaczenia. Pom agać w  załatw ianiu  spraw  
urzędowych, co często n ie  je s t wcale łatwe, jeśli trafi 
się n a  m u r obojętności albo  złej woli. Czuję się często 
przygnieciony ciężarem  ludzkich nieszczęść, gdyż środ
ki stojące do dyspozycji są raczej nikłe. Wiemy, iż 
pracow nik Kościoła działa w  trudnych w arunkach, 
a le  takie w łaśnie, a  nie inne w arunki w pływ ają na 
człowieka, czynią go odporniejszym  i twardszym . 
Także i sprawa, o k tó rą  chodzi, spraw a nie ludzka, 
dodaje siły i zdecydowania.
W jakim ś augsburskim  czasopiśm ie w yraża ktoś opinię, 
że h isto ria  poszczególnych parafii, to je s t to  samo, 
co h isto ria  poszczególnych księży. W odniesieniu do 
Kucowa na pewno- ta k  n ie jest, ibo w  m iejsce słowa 
„ksiądz” trzeba by postaw ić słowo „kantor”, bo on to 
praw ie zawsze był na miejscu. Moim zdaniem, ani 
ksiądz, an i kan to r: h istoria zboru, to h isto ria  w ierzą
cego, skupionego w okół p ara fii Ludu Bożego. To h i
storia życia poszczególnych ludzi, którzy  stanow ią ce 
giełki tej naszej budowli. Ludzi m niej lub  bardziej 
oddanych sp raw ie Bożej i Kościołowi, m niej lub  b a r 
dziej słabych, ale przede w szystkim  m niej lub bardziej 
nieszczęśliwych. H istoria Ludu Bożego tu, ina tej ziemi.

DLA N iETEOLOGÓW

P o s t
W religii starotestamentowej początkowo praktykowano post jako wyraz 
indywidualnej i zbiorowej pobożności w  szczególnych okolicznościach. W 
czasach późniejszych przyjęły się ustalone dni postu. W Nowym Testa
mencie nie można znaleźć wyraźnych zaleceń, ale praktyka jest znana 
i wyraża całkowite oddanie się Bogu do dyspozycji. Apostołowie nie usta
nawiali żadnych przepisów postnych. Kościół ewangelicki również pozosta
wia tę sprawę indywidualnej decyzji, doceniając jednak znaczenie dyscy
pliny wewnętrznej, osiąganej przy pomocy ćwiczeń w  wyrzeczeniach.

Praktyki postne znane były 
większości starożytnych religii. 
Religia Starego Testamentu nie 
jest pod tym względem wyjąt
kiem, toteż znajdujemy w tam
tych księgach wiele wzmianek, 
które pozwalają nam poznać, w 
jaki sposób wówczas poszczono. 
Post, zanim stał się oficjalną 
formą kultu, był praktykowany 
jako wyraz indywidualnej lub 
zbiorowej pobożności, w szcze
gólnych okolicznościach doty
czących jednostki, rodziny albo 
całego narodu. Izraelita pościł w 
okresie żałoby (I Sam. 31:13; II 
Sam. 1:12; 3:35), kiedy zmaga
jąc się z wielkimi trudnościami 
oczekiwał od Boga pomocy (II 
Sam. 12:16; I Król 21:27; Ps. 
35:13), gdy pr rontowy wał się

do przyjęcia Bożego objawienia 
(II Mojż. 34:28; Dan. 10:2 ns) 
lub przed trudnym przedsię
wzięciem (Ezdr. 8:21; Est. 4:16). 
W przełomowych chwilach hi
storii cały lud wyrażał przez 
post oczekiwanie na Bożą pomoc 
(Sędz. 20:26; I Sam. 7:6; II Kron. 
20:3; Joel 1:14; 2:12; Jer. 36:6.9). 
W czasach późniejszych obcho
dzono post w ustalone dni i bia
da temu, kto by się z tego wy
łamał; przed niewolą babilońską 
post obowiązywał raz w roku, 
w dniu oczyszczenia (III Mojż. 
16:29 ns; 23:27 ns; IV Mojż. 
29:7), a po niewoli —cztery ra
zy (Zach. 7:3.5; 8:19).
Nie był jednak post formą a- 
scezy polegającej na dążeniu do 
wyzwolenia duszy spod pano

wania ciała, lecz raczej miał wy
rażać pokorne oczekiwanie na 
Boga. Warto zwrócić uwagę, że 
słowo określające post bywa 
nieraz tłumaczone jako „trapie
nie duszy” (Biblia Gdańska — 
III Mojż. 16:29), co jest pojęciem 
równoważnym. Ten, kto pościł, 
zachowywał się jak człowiek 
strapiony, rozdzierał szaty, za
kładał wór, spał na popiele. 
Post zwykle związany był z mo
dlitwą, ale i również ze skła
daniem ofiar, i wyrażał surową 
pokutę.
Zdarzało się dość często, że — 
szczególnie wśród ludzi religij
nie prymitywnych — traktowa
no post jako środek nacisku na 
Boga, jako rodzaj natrętnej że
braniny. Dlatego prorocy prze
ciwko temu ostro występowali i 
głosili, że prawdziwy post, a 
więc ukorzenie się przed Bo
giem i przygotowanie się na 
spotkanie z Nim, polega na zer
waniu kajdan niesprawiedliwo
ści, na wypuszczeniu uciśnio
nych na wolność, na dzieleniu 
chleba z głodnym, na przygar
nięciu tułacza (Iz. 58:1—14; por. 
Jer. 14:12; Zach. 7:5 ns; 
8:16—19).
W czasach Nowego Testamentu 
regularny post był przez juda
izm wyraźnie zalecany. Faryze
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usze pościli dwa razy w tygo
dniu (Łuk. 18:12), podobnie i 
uczniowie Jana (Mk 2:18; Łuk. 
5:33). Ewangelie zgodnie stwier
dzają, że Jezus pościł na pusty
ni przed wystąpieniem, ale nie 
wspominają, aby kiedykolwiek 
później to się powtórzyło. Rów
nież Jego uczniowie nie zacho
wywali tego zwyczaju, gdy z 
Nim przebywali (Mk 2:18—20). 
Właśnie nieprzestrzeganie postu 
przez Jezusa i Jego uczniów 
spowodowało zarzuty, o których 
sam tak mówi: ,,Przyszedł Jan, 
nie jadł i nie pił, a mówią: de
mona ma. Przyszedł Syn Czło
wieczy, jadł i pił, a mówią: oto 
żarłok i pijak, przyjaciel celni
ków i grzeszników” (Mat. 
11:18—19),
Nasuwa się więc pytanie, jak 
wobec tego rozumieć odnośny 
fragment Kazania na Górze 
(Mat. 6:16—18). Nie wydaje 
się, aby chodziło tu 0 zale
cenie; raczej tylko o zwróce
nie uwagi, przy powołaniu się 
na konkretny przykład, że 
prawdziwa pobożność nie pole
ga na ostentacyjnym demon
strowaniu religijnych praktyk, 
lecz na wewnętrznej, szczerej 
postawie wobec Boga, na praw
dziwym ukorzeniu się przed 
Nim. Nie ma w Ewangeliach 
śladu, który wskazywałby na to, 
że Jezus zalecał swym uczniom 
regularne praktykowanie postu, 
choć wspomina, że będą pościć, 
kiedy „oblubieniec zostanie im 
zabrany” i że w niektórych, 
szczególnie trudnych przypad
kach uzdrowienie zależy od mo
dlitwy i postu (Mat. 17:21).
Ponieważ w owych czasach po
wszechnie uważano, że post wy
raża szczególne napięcie wywo
łane wielkim nieszczęściem, 
smutkiem, żałobą, nie było żad
nego usprawiedliwienia dla jego 
praktykowania w obecności Je
zusa, albowiem był to czas ra
dości, czas łaski i zbawienia.
Radość z powodu zbawienia 
charakteryzowała środowisko 
pierwszych chrześcijan. Dlatego 
Apostołowie nie podjęli w tej 
sprawie żadnych postanowień. 
Tym niemniej znajdujemy w 
Dziejach Apostolskich interesu
jące wzmianki, mianowicie, gdy 
chodziło o wysłanie pewnych o- 
sób na misję (Dz. 13:2—3) lub 
o ustanowienie starszych w Ko
ściele (Dz. 14:23). W przytoczo

nych okolicznościach post, i po
łączona z nim modlitwa, nosił 
zupełnie inny charakter, mia
nowicie miał wyrażać całko
wite oddanie się Bogu do dy
spozycji. Apostoł Paweł — ze 
względu na Ewangelię — i 
sam praktykował, i Kościo
łowi zalecał panowanie nad 
sobą, nad ciałem tak,  ̂ jak 
sportowiec powstrzymuje się 
od wielu rzeczy, aby odnieść 
zwycięstwo (I Kor. 9:23 ns). 
Jednakże słowo „post” występu
je u Pawła tylko dwukrotnie 
(II Kor. 6:5 i 11:27), ale w zna
czeniu zupełnie odmiennym, 
chodzi po prostu o okoliczności, 
w których nie było co jeść, a 
nie o jakieś obowiązkowe prak
tyki.
Chociaż Pismo Święte wspomi
na o praktykowaniu postu, a 
Paweł opowiada się za pewny
mi formami ascezy dla panowa
nia nad własnym ciałem, to jed
nak nie da się stąd wyprowa
dzić wniosku, że chrześcijanin 
poszcząc dąży do wyzwolenia 
duszy z więzów ciała, jak to 
przyjęło się w późniejszej prak
tyce Kościoła. Chodzi bowiem o 
panowanie nad sobą i o wyro
bienie w sobie gotowości do cał
kowitego poświęcenia się „do
brej cząstce”, temu jednemu, 
czego naprawdę potrzeba (por. 
Łuk. 10:42). Tylko że to wyra
bianie gotowości jest aktem cał
kowicie dobrowolnym i nie po
winno stawać się obowiązującą 
w Kościele normą ani, ‘tym bar
dziej, czczą formalnością, pole
gającą na wstrzymywaniu się od 
określonych pokarmów w okre
ślone dni.
Jak wynika z dokonanego prze
glądu, Nowy Testament nie 
przywiązuje większej wagi do 
postu i dlatego Kościół ewan
gelicki nie ustanawia żadnych 
odnośnych przepisów, które by

miały wiernych obowiązywać. 
Nie znaczy to jednak, że nie do
cenia znaczenia postu jako 
czynnika pożytecznego dla czło
wieka wierzącego, który by 
chciał przy jego pomocy nad so
bą pracować.
Warto podkreślić przynajmniej 
trzy cechy, które przemawiają 
za tym, że stosowanie postu 
spełnia pożyteczną rolę:
1) pomaga w osiągnięciu i 
utrzymaniu wewnętrznej dy
scypliny,
2) przyczynia się do zachowa
nia dystansu wobec spraw ma
terialnych, przypomina, że moż
na obyć się bez tego, co czasem 
urasta do miary rzeczy koniecz
nych,
3) korzystnie wpływa na stan 
zdrowia.
Naturalną naszą skłonnością 
jest dogadzać sobie i łatwo do
chodzimy do stanu, kiedy 
nie potrafimy odmówić sobie ni
czego, na co mamy ochotę. Nie
jedno nieszczęście stąd właśnie 
spadło na ludzi i niejedno naro
dziło się przestępstwo. Dobrze 
jest mówić sobie „nie”!, nało
żyć na siebie pewne dobrowolne 
ograniczenia, niekoniecznie w 
pokarmie, ale w tym, co sprawia 
przyjemność, aby nie popaść w 
zależność od przyzwyczajeń. 
Im mniej rzeczy uważamy za 
niezbędne do życia, tym większą 
zyskujemy swobodę, tym wię
cej rzeczy nas cieszy.
Wielu jest ludzi, którzy stosu
ją się do postnych przepisów i 
wypełniają odpowiednie prak
tyki, ale niewielu jest takich, 
którzy poszczą w sposób mądry, 
dobrowolny, świadomie nakła
dając na siebie ograniczenia, w 
poszukiwaniu tego, co nas naj
głębiej obchodzi, w poszukiwa
niu „dobrej cząstki”, o którą je
dynie warto się starać.
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N. N. Zelów — zł 100; AP — zł 50; N. N. Kuczków — zł 12; N. N. 
zł 165; Nina Fajans — zł 50; Emil Folwarczny — zł 52; Emilia 
Czyż — zł 52; Andrzej Siemianowski — zł 52; Katarzyna i Wła
dysław Rajchert — zł 50; Maria Wudel — zł 100; Florentyna Zie
lińska — zł 20; Ludwik Kasiarz — zł 50; Wiktor Voit — zł 52. 
D z i ę k u j e m y !
Wszystkim Czytelnikom i Sympatykom, którzy rozumieją nasze 
potrzeby, przypominamy, że ofiary na Wydawnictwo Jednota 
można przekazywać na konto: PKO Warszawa, VIII Oddział Miej
ski, nr 153-14-920651, bądź przekazem pieniężnym pod adresem: 
Administracja miesięcznika „Jednota”, Warszawa, al. Świerczew
skiego 76a.
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Kg. JAN NLEWIECZERZAŁ

Charles 
B r e n t

Są nazwiska, które w ruchu eku
menicznym  nigdy nie zostaną za
pom niane. Najczęściej też w  historii 
nowoczesnego działania na rzecz jed 
ności Kościoła w ym ienia się nazw i
ska Johna M otta, N athana Sóder- 
bloma, J. J. O ldham a. Niewiele za
pew ne osób zwiedzających cichy 
cm entarz w Lozannie wie, że pod 
pły tą z napisem  „Ch. H. B ren t” spo
czyw ają prochy jednego z najgo
rętszych propagatorów  jedności 
chrześcijańskiej i w ybitnego działa
cza ekum enicznego z pierwszej 
ćwierci naszego stulecia. P iękny w i
dok na jezioro Genewskie, którym  
często zachwycał się B rent w cza
sach swej najaktyw niejszej działal
ności, to jakby symbol przystani dla 
kogoś, kto życie spędził w walce o 
spełnienie najgłębszego pragnienia 
duszy. Tutaj, w  Lozannie, przeżył 
B rent apogeum swej niezwykłej 
działalności, kiedy to oglądał w 1927 
r. konkretyzację swoich długoletnich 
dążeń, a m ianowicie I Światową 
K onferencję „W iara i Ustrój Ko
ścielny”. On to bowiem od 1910 r., 
a  więc od czasu I Światowej K onfe
rencji M isyjnej w  Edynburgu, stał 
się orędow nikiem  tego kierunku, 
który w ruchu ekum enicznym  m iał 
się zająć problem atyką teologiczną, 
a który to kierunek w pracach Świa
towej Rady Kościołów reprezentuje 
dziś K om isja do Spraw  W iary i U- 
stro ju  Kościelnego.
Biskup B rent spoczywa na cm enta
rzu w  Lozannie, daleko od swej oj
czystej Kanady, tak  jakby i teraz 
czuwał jeszcze nad dziełem, którem u 
poświęcił swój trud  życiowy. N ieda
leko stąd do Genewy, siedziby Ś w ia
towej Rady Kościołów, gdzie od cza
su do czasu w ypow iadane jest jego 
imię, ale gdzie nie m a już dawnych 
towarzyszy w ielkich nadziei...

Dom rodzinny Ch. H. Brenta, podob
nie jak  i N. Sóderbloma, to plebania 
na wzgórzu, niedaleko kościoła. Tyle 
tylko, że nie w środkowej Szwecji, 
lecz w Kanadzie. B rent urodził się 
9 kw ietnia 1862 r. Jego ojcem był 
anglikański duchowny w  Newcastle, 
późniejszej prow incji Ontario. W 
szkolnych latach był zapalonym 
sportowcem. Już jako młodzieniec 
odznaczał się, jak  ojciec, zam iłow a
niem  do dobrej i konkretnej pracy. 
Duchowa równowaga, jasny umysł 
i podatność na wartościowe idee — 
towarzyszyć będą Brentow i przez ca
łe życie. Po matce, z pochodzenia 
Szkotce, odziedziczył wrażliwość, 
muzykalność i poetycką naturę. Z 
domu rodzinnego wyniósł poczucie 
p iękna i estetyki, głęboką relig ij
ność, jak  również upodobanie do u- 
roczystych form, szczególnie jeśli 
chodzi o liturgię i inne przejaw y 
życia kościelnego. B rent przyw iązy
w ał w ielką wagę do codziennego ob
cowania z Pism em  Św., jak  i do 
regularnego uczestnictwa w  nabo
żeństwach. P rzekonany był, że bez 
stałego kontaktu ze Słowem Bożym 
niemożliwe jest jakiekolw iek dzia
łanie w Kościele.
Po ukończeniu kolegium  św. T ró j
cy na uniw ersytecie w  Toronto, zo
staje wyświęcony na duchownego 
anglikańskiego i obejm uje pierw szą 
placówkę w kościele św. Jan a  w 
Buffalo, w stan ie Nowy Joirk. N a
stępnie rozpoczyna służbę duszpa
sterską w Bostonie. M iasto to stanie 
się dlań punktem  w yjścia do rozle
głej pracy m isyjnej i ekum enicz
nej. W Buffalo po raz pierwszy zet
knie się z problem atyką społeczną, z 
zagadnieniam i rasowym i i nędzą 
przedmieść. W ychowany w trad y 
cyjnej, anglikańskiej atm osferze Ko
ścioła kanadyjskiego, ma upodoba

nie w rozbudowanej liturgii i zw ią
zany jest uczuciowo z półzakonnym 
bractw em  w  Cowley. Jego serce jest 
czułe i otw arte na wszelkie p rze ja
wy nędzy i ludzkiego upośledzenia. 
W raz z innym  młodym duchownym  
przejm uje opuszczoną parafię na 
przedm ieściu Bostonu, by po kilku 
latach uczynić ją  żywym ośrodkiem 
opieki nad opuszczonymi biedakam i. 
Na ten okres przypada także począ
tek jego twórczości literackiej i dzia
łalności misyjnej.
Podczas pierwszej podróży do Anglii 
zetknął się B rent z pew nym  indy j
skim kwakrem , który zaznajom ił go 
ze straszną plagą Wschodu, jaką był 
wówczas handel opium. W tym  też 
czasie krystalizują się w umyśle 
B renta idee, którym  poświęci swe 
życie. Żywa w iara będzie stanow iła 
dlań siłę pom agającą w przezwycię
żaniu trudności w służbie społecznej 
i m isyjnej. Ona też zaprowadzi go na 
dalekie pola m isyjne, by głosić E- 
wangelię Jezusa Chrystusa. Nakaz 
miłości bliźniego i szacunek dla prze
konań innych ludzi pozwolą m u od
kryć i w  innych w yznaniach dary 
Ducha Św. i pragnienie działania na 
rzecz jedności Ludu Bożego.
W jesieni 1901 r. Ch. H. Brentowi 
powierzony został urząd pierwszego 
biskupa m isyjnego na Filipinach. 
Aczkolwiek proponowano mu w k ra 
ju  szereg odpowiedzialnych funkcji, 
również i na uniwersytecie, to jed 
nak w powołaniu go do służby m i
syjnej upatru je wolę i nakaz Boga. 
Jego wzoram i będą: Apostoł Paw eł 
i Franciszek Xavier. W swoim p a
m iętniku wyzna później, że „służba 
m isyjna jest najzaszczytniejszą służ
bą w Kościele”. K ilka dni poprzedza
jących święcenia biskupie (19 X II 
1901 r.) spędzi w raz ze swym przy
jacielem, A rturem  Hallem, na m e
dytacji w bractw ie w Cowley.
Odejście biskupa B ren ta na F ilipiny 
poprzedziła w izyta pożegnalna u p re
zydenta Teodora Roosevelta w B ia
łym Domu, dalej podróż, w raz z gu
bernatorem  Filipin W. H. Taftem, 
do Rzymu na rozmowy z K urią oraz 
krótki pobyt w Alpach. Nowa p la
cówka m iała się stać dla B renta w aż
nym etapem  życia. Od początku roz
w inął żywą działalność m isyjną, cha
rytatyw ną i organizacyjną. Z M anili 
udaw ał .się na kilkum iesięczne w y
praw y m isyjne do Lusonu i innych 
części wyspy. Przeżywał radość, w i
dząc ofiarną pracę w ielu misjonarzy, 
ale i cierpiał, gdy dostrzegał, jakie 
niebezpieczeństwa im zagrażają i ja 
kie trudy muszą ponosić. Budował 
szkoły zarówno dla białych, jak  i dla
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krajowców. Obok troski o katedrę 
w M anili s ta ra ł się o zbudowanie no
woczesnego i dobrze wyposażonego 
szpitala. W zniósł dom sierot i za
bezpieczył m aterialn ie instytucje 
służące potrzebom  ludności tuby l
czej.
Znaczenie jego społecznego dzieła u- 
wiidoczmia się jednak  najw yraźniej 
wtedy, gdy zapoznał się z ogromem 
szkód, w yrządzanych przez rozpow
szechniony na wschodzie handel i u- 
żywanie narkotyków, zwłaszcza 
opium. W roku 1903 przyjm uje za
proszenie swego przyjaciela, guber
natora Tafta, do udziału w  specjal
nej komisji, m ającej udać się w o- 
krężną podróż po Indiach W schod
nich. W spraw ozdaniu do prezyden
ta  T. Roosevelta biskup B rent (1906) 
stw ierdza, że żaden kraj nie jest w 
stanie ochronić się w dostatecznej 
m ierze przed  im portem  tego w yni
szczającego narkotyku. Tylko m ię
dzynarodowa akcja może liczyć na 
powodzenie.
Na wiosnę 1909 r. B rent w ybrany 
zostaje przewodniczącym  m iędzyna
rodowej konferencji do w alki z 
opium. Funkcję sw oją obejm uje po 
uprzednim  przyjęciu sakram entu  
Wieczerzy Pańskiej. Przewodniczy 
również m iędzynarodowym  konfe
rencjom  w Hadze, w  1911 i 1912 r. 
W yniki debat Ligi Narodów nad tą  
kw estią w 1923 r. i 1924 r. spraw ia
ją  Brentowi głęboki zawód, a to z 
powodu zbyt kompromisowego sta 
nowiska. W każdym  razie, dośw iad
czenia zebrane w  tej m iędzynarodo
wej działalności staną się dlań pod
staw ą w  pracy na rzecz wzajem nego 
zrozum ienia i głębszego zbliżenia 
chrześcijan w  ruchu ekum enicznym .

Gdy w 1910 r. John  M ott zwołał do 
Edynburga pierw szą Św iatow ą K on
ferencję M isyjną, Ch. H. B ren t był 
jednym  z głównych delegatów 
wschodnich obszarów m isyjnych. W 
Edynburgu doświadczył w ielkiej r a 
dości widząc, jak  przedstaw iciele 
konferencji, wywodzący się z róż
nych m isji, z w ielką gorliwością szu
kają dróg jedności w  służbie i w  
świadectwie. Tutaj też u jrzał w izję 
nowej, zjednoczonej społeczności 
wyznawców Chrystusa, k tórą odtąd 
będzie się s ta ra ł realizować w  swym 
życiu.
Pierw szą okazję ku tem u m iał je- 
sienią 1910 r., w czasie dorocznej 
konferencji Protestanckiego Kościo
ła Episkopalnego w  Cincinnati. W 
przeddzień konferencji przem aw iał 
B rent wobec wielkiego zgrom adze
nia, którem u referow ał przebieg 
Konferencji w Edynburgu. W ysunął

w tedy myśl o zw ołaniu K onferencji 
do Spraw  W iary. Kościoły dążące do 
zbliżenia m iałyby tam  możność o- 
tw artego dyskutow ania nad proble
m am i łączącym i je i dzielącymi. Jest 
to spraw a tym  bardziej konieczna, 
że różnice doktrynalne świadomie 
wyłączone były z problem atyki e- 
dynburskiej.
Propozycja B ren ta przyjęta została 
w form ie rezolucji przez zgromadzo
nych delegatów  w  dniu 19X1910 r. 
Przy w spółudziale ks. M enninga, 
p raw nika R. H. G ardinera i biskupa 
A ndersona z Chicago jako przew o
dniczącego — pow ołana została ko
misja, k tó ra  m iała zaprosić wszyst
kie Kościoły, „które w yznają Chry
stusa jako Boga i Zbaw iciela”, do u- 
działu w  konferencji na tem at w ia
ry. M om ent ten uznaje się za po
czątek chrześcijańskich dążeń eku
menicznych w  zakresie spraw  dok
trynalnych oraz za położenie kam ie
n ia węgielnego pod tzw. Bazę, czyli 
ekum eniczne wyznanie wiary, m ają
ce po dziś dzień podstawowe zna
czenie.
„W izja” B renta znalazła rychło w ie
lu  zwolenników. W 1912 r. biskup 
Brent, w raz z kohgregacjonalistą d r 
Nem anem  Smythem , udaje się w 
podróż do Europy. O dw iedzają w tedy 
Kościół A nglikański, Szkocki Ko
ściół Episkopalny i biskupów kato
lickich w  Holandii. W rok później 
(8 V 1913 r.) odbywa się w  w ielkim  
hotelu „A storia” w Nowym Jorku 
konferencja z udziałem  przedstaw i
cieli 15 Kościołów. Biskup B rent 
stara się pozyskać dla swej idei w ię
cej Kościołów i w tym  'kierunku 
rozw ija teraz sw oją działalność. 
Przez kardynałów  M erciera i Gib- 
bonsa naw iązuje także kontakty z 
W atykanem , a przez biskupa P latona 
— z P raw osław nym  Kościołem w 
Rosji. Dalsze poczynania w tym  kie
runku  przeryw a w ybuch I wojny 
św iatowej.
W roku 1917 B ren t zostaje naczel
nym  kapelanem  w ojsk am erykań
skich w  Europie. Ten „biskup w  d re
sie” nie zapom ina jednak o swej 
idei również na  terenie Francji. 
W spółpracuje ze zw iązkam i chrześci
jańskiej młodzieży, przede w szyst
kim  z YMCA, odwiedza przywódców 
kościelnych, których chce pozyskać 
dla swego celu.
W pierwszym  roku po w ojnie pię- 
ciosobowa delegacja odwiedza Ko
ścioły w  południowo-wschodniej 
Europie. Spotyka się. ona w A tenach 
z prof. A livisatosem, a później, po 
złożeniu w izyt w innych Kościołach, 
udaje się do patriarcha tu  ekum enicz

nego w K onstantynopolu i do Chąl- 
ki, uczelni teologicznej, gdzie nastą
pi spotkanie z przełożonym  G erm a- 
nosem. Tutaj położony został zrąb 
pod długoletnią działalność ekum e
niczną Germanosa, który reprezen
tować będzie p a tria rch a t w  Św iato
wej Radzie Kościołów. D ruga delega
cja odwiedza Kościoły w  k rajach  
skandynaw skich. Zawód przyniosła 
Brentowi w izyta w  Rzymie. Pomimo 
uprzejmego przyjęcia w W atykanie, 
papież Benedykt XV odmówił na
w iązania kontaktów  z działaczam i e- 
kumenicznymi i w spółdziałania w 
ruchu ekomenicznym. N astępują dal
sze wizyty w  patriarcha tach  A lek
sandrii, Jerozolim y i Antiochii. 
Opisane wyżej wysiłki B ren ta i jego 
przyjaciół doprowadziły wreszcie do 
zwołania w ielkiej konferencji w stęp
nej w  Genewie, w  dniach od 12—20 
sierpnia 1920 r. Uczestniczyli w  niej 
przedstaw iciele 70 tryn itarnych  Ko
ściołów z 40 krajów . K onferencja 
była w ielkim  przeżyciem dla B renta, 
który mógł złożyć ciężar odpowie
dzialności ze swoich ram ion n a  wy
łoniony K om itet K ontynuacyjny, 
złożony z przedstaw icieli różnych 
Kościołów. Dzięki zabiegom B renta i 
Komitetu, w 1927 r. doszło do zwo
łania w Lozannie Pierw szej Św iato
wej K onferencji „W iara i U strój 
Kościelny”. R eprezentow ani w  niej 
byli protestanci, praw osław ni i sta- 
rokatolicy. Ożywione dyskusje doty
czyły przyjęcia form y wspólnego wy
znania w iary, zastanaw iano się nad 
istotą i urzędem  Kościoła oraz nad 
sakram entam i. Z jednej strony, jed
ność upatryw ano w akcentow aniu 
apostolskiej sukcesji i zasady epi
skopatu, z drugiej — bardziej, ak 
centowano jedność w nauce, której 
norm ę widziano w  N ice jsk im ' Wy
znaniu W iary.
To była ostatnia konferencja, w  któ
rej B rent aktyw nie uczestniczył. W 
rok później w rócił jeszcze do Europy, 
by wziąć udział w uroczystości 50-le- 
cia święceń kapłańskich ówczesnego 
arcybiskupa Canterbury, d r Dawid- 
sona, który składał urząd arcybisku
pa w  ręce następcy — dr Langa. Bi
skup B rent wygłosił przy tej okazji 
uroczyste kazanie, którego myślą 
przew odnią była idea jego życia, a  
m ianowicie: jedność pomiędzy naro
dami, jedność pomiędzy Kościołami. 
Tutaj też przeżył w ielką radość, mo
gąc brać udział w odpraw ieniu n a
bożeństwa kom unijnego w  katedrze 
w C anterbury. Odczuł to jako przed
sm ak wyższej, św iętej jedności Ludu 
Bożego.

(Dokończenie na s. 14)
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WŚRÓD KSIĄŻEK

Opowieść
o metodystach i metodyzmie

W ciągu niewielu miesięcy 
mamy okazję ponownie pi
sać o książce, która wyszła spod 
pióra polskiego ewangelika. W 
styczniu „Jednota” zamieściła 
recenzję Teologii protestanckiej 
XX w. — Karola Karskiego, o- 
becnie zaś będzie mowa o Bra
ciach z Epworth — Witolda Be- 
nedyktowicza.
Autor jest pastorem — general
nym superintendentem Kościo
ła Metodystów w Polsce. Nikt 
więc bardziej od niego nie jest 
kompetentny w przedstawieniu 
historii i zasad metodyzmu, 
gdyż Bracia z Epworth są — 
zgodnie z zamierzeniem autora 
— opowieścią o metodystach i 
metodyzmie.
Środowiska ewangelickie w na
szym kraju nie mogą narzekać 
na nadmiar pozycji, które uka
zywałyby drogę rozwojową róż
nych kierunków protestantyz
mu, kształtowanie się jego za
sad, historii, bądź też przedsta
wiałyby sylwetki przywódców. 
Dlatego każdą książkę, która w 
jakimś stopniu lukę tę zapełnia, 
powitać trzeba z zadowoleniem.
Jakie zadania stawiał sobie au
tor przystępując do pracy nad 
Braćmi z Epworth? Tak pisze o 
tym w pierwszym rozdziale 
książki:
„ ... Stajemy wobec zasadniczej 
kwestii: o czym mamy mówić, 
co chcemy pisać? Czy ma to być

(Dokończenie ze s. 13)

B rent nie w rócił już do Ameryki. 
Zimę spędził w  domu am basadora 
am erykańskiego w Londynie. Zaczy
nał już odczuwać potęgujące się bóle 
serca. W jakiś czas później odwie
dził jeszcze swego przyjaciela, gene
ra ła  Pershinga, w  Paryżu i pow ró
cił do Lozanny, aby odsłonić tab li
cę pam iątkow ą I Światowej K onfe
rencji „W iara i Ustrój Kościelny”. 
N iezm ordowana działalność na rzecz 
istotnej, głębokiej jedności chrze
ścijańskiej, radości i troski pracy tej 
towarzyszące osłabiły jego serce. Nie 
doczekał już zwołania II Światowej

hagiografia? Bracia Wesleyowie 
na pewno mogliby być dobrym 
obiektem hagiografii (...) Lecz 
my nie chcemy hagiografii. 
Ciąży nad nią bowiem grzech 
pierworodny, którego niełatwo 
uniknąć. Przekazy hagiograficz- 
ne grzeszą nazbyt często ideali
zowaniem przedstawianych po
staci, przez co kanonizowani 
święci wydają nam się jacyś 
mdli i przesłodzeni, tak że trud
no nam się dopatrzeć w nich ży
wych ludzi z krwi i kości (...) 
Opowiadanie nasze nie ma prze
to być hagiografią, nie ma być 
pobożnym pisaniem o ludziach 
świętobliwych. Ani nie ma to 
być zwykła biografia. Zada
niem, jakie stawia sobie autor, 
jest relacja o początkach i roz
woju ruchu przebudzeniowego, 
zapoczątkowanego przez obu 
braci Wesleyów, ruchu, który 
przeszedł do historii kościelnej 
i świeckiej pod nazwą metody
zmu. Ruch ten nie był do po
myślenia bez ludzi (...). Chodzi 
zatem o opowieść o ludziach, o 
ich epoce i społeczeństwie, ich 
doznaniach duchowych, ich 
działaniu, warunkach pracy i 
bytowania, tęsknotach i osiąg
nięciach. Opowieść nasza nie 
jest celem sama w sobie, ma ona 
raczej być pryzmatem, w któ
rym odbije się jedno z najdo
nioślejszych zjawisk XVIII wie
ku (...) —metodyzm” (s. 16—17). 
Opowieść o braciach Wesleyach

Konferencji w  Edynburgu, w 1937 r., 
której duszą stał się jego godny n a 
stępca, późniejszy arcybiskup Can
terbury  — W illiam  Tempie. B ren t 
zakończył piękne i bogate życie w  
Lozannie, dn. 27 m arca 1929 r.
Warto, by ci, którzy dzisiaj zaanga
żowani są w  pracy na rzecz jedno
ści chrześcijańskiej, będąc w Lozan
nie odwiedzili skrom ny grób b isku
pa Ch. H. Brenta. By zastanowili 
się nad dziwnym i drogam i Bożymi, 
kierującym i nas na ścieżki służby 
codziennej, ku niekłam anej, szczerej 
jedności, m ającej swe źródło w  woli 
Pana Kościoła: „aby wszyscy byli 
jedno”.

nie jest hagiografią. Autorowi 
udało się przedstawić obie po
staci jako wybitne jednostki, 
silne indywidualności, jako lu
dzi nieprzeciętnych, ale nie od- 
człowieczonych. Zwłaszcza por
tret Jana (którego postać domi
nuje w książce) nakreślony zo
stał żywo i plastycznie. Z kart 
opowieści spogląda na nas ży
wy człowiek: silny, gwałtowny, 
chwilami despotyczny, nie po
zbawiony cech, które musiały 
być nienajsympatyczniejsze dla 
otoczenia. W wielu momentach 
przypomina swego ojca, stare
go plebana z Epworth. Dotyczy 
to przede wszystkim okresu 
sprzed nawrócenia. Z drugiej 
jednak strony, autorowi udało 
się w sposób przekonujący uka
zać głęboką wiarę tego człowie
ka, wiarę, której podporządko
wał całe swe życie i działanie. 
Do jednego z ciekawszych frag
mentów książki należy ten, w 
którym autor komentuje i ana
lizuje ,,powszechnie znany” fakt 
z życia Jana Wesleya, a miano
wicie — jego nawrócenie. I tu 
nasuwa się pierwsza uwaga. 
Słowa ,,powszechnie znany” zo
stały umieszczone w cudzysło
wie, gdyż są sformułowaniem 
autora i zawierają jego przeko
nanie. Wydaje się jednak, że nie 
jest to sprawa tak oczywista, 
jak sądzi ks. W. Benedyktowicz 
nie cytując bezpośrednio rela
cji o tym Wesleyowym dozna
niu, lecz jedynie je — zresztą 
w sposób świetny — komentu
jąc. Może słuszne byłoby tu po
stawienie pytania, kogo autor 
czyni adresatem swej książki: 
czy tylko metodystów (lub in
nych ludzi ze środowisk kościel
nych blisko z nimi związanych), 
czy też przeciętnego czytelnika 
z różnych kręgów kulturowych 
i społecznych, dla którego sło
wo ,,nawrócenie” jest albo bli
żej nieokreślonym dźwiękiem, 
albo też pojęciem, pod które 
podkłada całkiem opaczne tre
ści. Może więc szkoda, że nie 
zaprezentowano takiemu wła
śnie czytelnikowi opisu samego 
wydarzenia, gdyż taki opis — 
poparty świetnym komentarzem 
— mógłby pomóc niejednemu 
w zrozumieniu istoty i sensu 
nawrócenia, wydarzenia, które 
jest czymś niezwykłym, ale i 
bardzo realnym w życiu wierzą
cego, czymś, co powoduje, że 
człowiek już urodzony rodzi się 
na nowo.
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Druga uwaga dotyczy kompozy
cji pewnych partii książki. Au
tor, jak to już było cytowane, 
pragnął ukazać losy metodyzmu 
i braci Wesleyów w kontekście 
realiów ówczesnego świata. 
Chwilami jednak powstaje sytu
acja niebezpieczna, gdy w o- 
wych realiach gubić się zaczy
na główny wątek książki, gdy 
dygresje przytłaczają temat za
sadniczy. Winę za ten stan rze
czy skłonna byłabym upatrywać 
w wielkiej... erudycji autora. 
Przykładów tego rodzaju moż
na by wymienić sporo (np. ref
leksje spowodowane imieniem 
matki obu braci, ich studiami 
na uniwersytecie w Oxfordzie, 
faktem, że byli braćmi itp.). 
Jakkolwiek są to zawsze rozwa
żania bardzo interesujące, to 
jednak nie wpływają dodatnio 
na samą kompozycję książki. 
Chwilami nie udało się też au
torowi uniknąć pewnych powtó
rzeń, na przykład wielokrotnie 
odnotowuje on fakt pierwszego 
spotkania Wesleyów z braćmi 
morawskimi i tego konsekwen
cje.
Najlepiej wypadły rozdziały 
(lub ich fragmenty) poświęcone 
rozważaniom teologicznym lub z 
pogranicza teologii. Czytając je 
wyraźnie odczuwamy swobodę, 
z jaką ks. doc. Benedyktowicz 
porusza się w tych rejonach 
wiedzy, łatwość w przeprowa
dzaniu rozumowania, pasję, do
ciekliwość i... prostotę badacza 
głęboko związanego z ,,bada
nym’̂’ tematem.
Książkę wydał Zakład Wydaw
niczy „Odrodzenie” w nakładzie 
3000 egzemplarzy. Szata grafi- 
na bardzo ładna, wiele ilustra
cji, map i rycin, które uzupeł
niają tekst. Szkoda tylko, że 
Wydawca nie zadbał o nieco 
rzetelniejsze opracowanie re
dakcyjne i staranniejszą korek
tę. Usunięcie błędów (z ortogra
ficznymi włącznie) wyraźnie po
prawiłoby wrażenie odnoszone 
podczas lektury.
Pomimo tych zastrzeżeń książ
ka ks. Witolda Benedyktowicza 
jest pozycją godną szerszej po
pularyzacji, tym bardziej że 
tak będąc sobie bliscy, tak nie
wiele o sobie wiemy.

Barbara Stahl

Witold Benedyktowicz: Bracia z 
Epworth. Warszawa 1971, Za
kład Wydawniczy „Odrodze
nie”, s. 232, cena zł 45.

LISTY DO REDAKCJI
Szanowna Redakcjo!
Wiadomą jest rzeczą, że każde pismo 
zainteresowane jest odzewem czy
telników na wyrażane przez auto
rów i redakcję poglądy i stnowiska. 
Niekiedy, być może często, czytelni
cy reprezentują odmienne poglądy 
niż autorzy artykułów. Czasami zga
dzają się częściowo, a czasami chcie
liby podyskutować. Redakcja i auto
rzy znajdują się zawsze w pozycji 
uprzywilejowanej, ponieważ — 
śmiem twierdzić — jeden na stu (lub 
jeszcze mniej) czytelników chwyci za 
pióro, by odmienną swą myśl przelać 
na papier. A szkoda! Wiele proble
mów współczesnego życia, w tym 
także religijno-kościelnego, dostar
cza bogatego materiału do przemyś
leń, dyskusji i ustaleń. Wynika to 
choćby ze zmieniających się form 
egzystencji, z występowania określo
nych niebezpieczeństw i możliwości, 
z potrzeby znalezienia właściwego 
miejsca i perspektyw życia dla czło
wieka. W tym również dla człowie
ka wiary, dla chrześcijanina.
Kiedyś zagadnienie to wydawało 
się o w iele prostsze. W miarę szyb
kiego zwiększania się liczby ludzi 
na globie ziemskim oraz trudności 
z zagwarantowaniem im żywności, 
wraz z rozwojem cywilizacji, ale też 
i niebezpieczeństw, jakimi ta cywi
lizacja grozi człowiekowi — docho
dzimy do konieczności rozwiązywa
nia coraz to bardziej skomplikowa
nych spraw życia indywidualnego i 
społecznego. Komplikują się zagad
nienia dotyczące Kościoła w świecie 
współczesnym, jego posłannictwa i 
jego wartości i możliwości. Obok 
głosów mówiących o Kościele jako 
o relikcie przeszłości, słyszymy są
dy wręcz przeciwne: o niezwykłym  
wzroście zainteresowania tą jedyną 
w swoim rodzaju społecznością w y
znawców Jezusa, o nowej młodości 
Kościoła. Na tym też tle i my sami 
staramy się określić swoje miejsce 
w świecie i Kościele, staramy się u- 
ściślić nasze poglądy na Kościół i 
jego obraz w dzisiejszym czasie.
Do zadania tego możemy przystępo
wać z różnych pozycji. Niektórzy u- 
ważają, że właściwe «aggiornamen- 
to« Kościoła jest możliwe tylko przez 
rewolucyjne przemiany w jego ło
nie, przez odrzucenie wszystkiego, 
co dotychczas łączyło się z tradycyj
nym obrazem Kościoła. Nieodzowna 
też staje się całkowita zmiana struk
tury kościelnej i zastąpienie jej stru
kturą nową.
Inni są bardziej ostrożni: istotę prze

miany Kościoła upatrują w głęb
szych, wewnętrznych przeobraże
niach, w jak największym przybli
żeniu treści posłannictwa Kościoła 
do umysłów i serc wyznawców i w  
formowaniu żywej, pogłębionej w  
wierze społeczności.
Trzecia wreszcie kategoria wyznaw
ców to ci, co każdą zmianę i każde 
doskonalenie form działania uważa
ją za odstępstwo lub nawet zdradę 
bogatej tradycji kościelnej.
Śmiem twierdzić, że te trzy kategorie 
chrześcijan znajdują się prawie w  
każdym Kościele. Żaden rozsądny 
człowiek nie może występować prze
ciwko działaniu na rzecz lepszego. 
Stwierdzić należy, że w sferze życia 
i działania kościelnego nastąpiły w  
ostatnich dziesięcioleciach ogromne 
zmiany. Nie czas i miejsce tutaj na 
przypominanie o wpływie ruchu e- 
kumenicznego, o II Soborze Waty
kańskim i o potężnym impulsie od
nowy przechodzącym przez wszyst
kie wyznania. Faktem jest, że dziś 
już nie można potępiać Kościołów  
za niedostrzeganie' problemów życia 
czy też za zamykanie się w  kręgu 
własnych wewnętrznych spraw. W 
jednych Kościołach proces przemian 
postępuje szybciej, w  innych zaś 
wolniej. Tym niemniej widać wy
raźnie, że w świecie chrześcijańskim  
dzieje się coś niezwykłego.
Jak zawsze w  okresach istotnych 
przemian życia, mamy do czynienia 
także z ekstremami, z brakiem rów
nowagi, a niejednokrotnie i z po
wierzchownością i lekkomyślno
ścią. Są gorliwcy, którzy ów decydu
jący i ważny proces przemian chcie
liby załatwić natychmiast przez re
wolucyjne rozprawienie się z istnie
jącymi formami instytucjonalnymi i 
zmianą struktur. Z zapałem szermują 
radykalnymi hasłami i sloganami, 
lecz — jak dotychczas — poza pro
testem nie zdołali, choć w przybliże
niu, naszkicować konstruktywnego 
programu działania.
Niełatwą rolę mają i ci, którzy przy
szłość Kościoła wiążą z jego w e
wnętrzną odnową. Zdają oni sobie 
sprawę z tego, że o wartości Kościo
ła nie stanowi w  pierwszym rzędzie 
ani jego ustrój, ani zewnętrzne prze
jawy kultu, lecz — przede wszyst
kim — wewnętrzny poziom życia du
chowego wyznawców .Istnieją wszak 
przykłady, że nawet małe społecz
ności kościelne, ożywione prawdzi
wym duchem ewangelicznym, wy
wierały nieporównywalnie duży 
wpływ na otoczenie. By tak być mo
gło powszechnie, konieczne jest sięg
nięcie do istotnych źródeł chrześci-
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jańskiej wiary, do ich dowartościo
wania, poznania, umiłowania i spo
żytkowania we wszelkich płaszczy
znach chrześcijańskiego życia. Jest 
to, oczywiście, praca trudna, długo
falowa, być może nieefektowna, lecz 
praca jedynie godna miana odnowy, 
a więc aktualnego dziś, a tak często 
nadużywanego słowa-hasła współ
czesnego Kościoła
Nie można się dziwić, że w tych 
wszystkich, bądź co bądź istotnych, 
przemianach w  chrześcijaństwie sły
chać i głos tradycjonalistów, a nawet 
zdecydowanych konserwatystów. Są 
to przeważnie ludzie, którzy — w  
wielu przypadkach myśląc postępo
wo społecznie — wraz z nadchodzą
cymi przemianami w  Kościele zdają 
się tracić niezmienne i stale oparcie 
w czymś, co, w  ich pojęciu, było 
równoznaczne z wewnętrznym bez
pieczeństwem, z odwieczną i trwałą 
wartością ich życia. Wydaje im się, 
że naruszenie lub zamiana jednego 
elementu przejętego z przeszłości bu
dowli kościelnej całkowicie zagrozi 
jej istnieniu, a tym samym ich bez
pieczeństwu.
Droga Redakcjo! Na łamach „Jedno
ty” czytamy niejednokrotnie arty
kuły dotyczące wspomnianych wyżej 
zagadnień. Jako życzliwy odbiorca 
staram się wraz z autorami prząść 
wątek rozważań i dochodzić do czę
ściowych bodaj konkluzji w  poszcze
gólnych sprawach. Przyznaję też, że 
nieraz z satysfakcją akceptuję wnio
ski autorów, lecz często też zdarza 
się, że odczuwam pewien zawód. W 
wachlarzu problemów „Jednoty” po
ruszane są zarówno sprawy życia 
bieżącego, jak i zagadnienia ogólno- 
kościelne, ekumeniczne, doktrynalne 
oraz ewangelizacyjne. A więc, jak 
widać, zakres dość szeroki. Wystar
czy tego, by do tak bogatej proble
matyki podchodzić ze skromnością i 
dużą dozą rozwagi i obiektywizmu. 
Bez tego nie może być nawiązany 
prawdziwy dialog z czytelnikiem. 
Czytelnik zaś też ma swoje wym a
gania. Jeśli np. mowa o konieczno
ści zmian strukturalnych Kościoła, 
to ma prawo wiedzieć, co się pod 
tym słowem kryje i na czym taka 
zmiana, według autora, polega. Jeśli 
mówi się o konieczności ewangeli
zacji, to znowu jest ciekaw, jak au
tor sobie ewangelizację dzisiaj wyo
braża. Podobnie chciałby wiedzieć, 
do czego stosuje się tak często uży
wany termin-slogan „odnowa”, i w 
jaki sposób sam mógłby się kon
sekwentnie do odnowy tej przyczy
nić, przy uwzględnieniu wszelkich, 
oczywiście, realiów konkretnego ży

cia. Inaczej z mniejszym lub więk- 
szm zadowoleniem przeczyta jeszcze 
jedno kazanie więcej.
Istnieje szereg dalszych pytań zasłu
gujących na zastanowienie i odpo
wiedź. Zdaję sobie sprawę z tego, 
że muszą być artykuły bez konklu
zji, zmuszające do refleksji i dawa
nia własnej odpowiedzi. Korzystne 
jest niekiedy postawienie zagadnie
nia w formie szokującej. Winniśmy 
się jednak wystrzegać tego, by sta
wianie problemów nie kończyło się 
tylko na stawianiu, by pisanie nie 
było sztuką dla sztuki, by wreszcie 
każdy czytelnik mógł liczyć na mo
żliwie obiektywną pomoc w jego 
służbie, w życiu i w  Kościele, w któ
rym mimo wszelkich braków i sła
bości poszukuje owej „centrum se- 
curitatis” — ostoi bezpieczeństwa ży
cia duchowego.

Jo ten
Nazwisko i adres znane redakcji

JESZCZE RAZ „UNFEHLBAR?”

Na łamach lutowego zeszytu „Jedno
ty“ (1972) ukazała się osobliwa re
cenzja pt. „O książce Hansa Kiinga”. 
Chodzi o książkę tego znanego auto
ra, pt. „Unfehlbar?”, podtytuł: „Eine 
Anfrage”. Nazwałem tę recenzję oso
bliwą dlatego, że autor recenzji nie 
czytał omawianej przez siebie książ
ki, a oparł się o gotową jej recenzję 
zamieszczoną na łamach miesięczni
ka „Novum”, wydawanego przez 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Spo
łeczne.
Wyrażam przekonanie, że nigdy nie 
można omawiać niczyjej książki tyl
ko na podstawie tego, co o niej 
napisali inni. Owszem, można po
równać swoje spojrzenie na pracę 
autora z tym, co o niej piszą i wy-

ZE  Ś W I A T A

■  Sekretarz Generalny Światowego 
Aliansu Reformowanego, ks. Ed- 
mond Perret, w piśm ie w ystosowa
nym do Kościołów członkowskich 
podsumował pracę Aliansu w  1971 r. 
Zwrócił on uwagę na zwiększone za
angażowanie O ddziału Teologicznego 
Aliansu w dialogu m iędzywyznanio
wym i ekumenicznym. Za szczególnie 
ważne uznał opracowanie tem atów  
zaproponowanych w 1970 r. przez 
Zgrom adzenie Generalne w Nairobi: 
„Jak  upraw iać teologię” i „Teolo
giczne podstawy praw  ludzkich”. Ks. 
Perre t poinform ował, że większość

rokują inni, ale nie wolno i nie 
można reprodukować tylko tego, co 
ci inni „podali do wierzenia” o tek
ście omawianej książki i o jej auto
rze.
Dla przykładu: niemal równocześnie 
z artykułem pt. „O książce Hansa 
Kiinga”, zamieszczonym na łamach 
„Jednoty”, ukazała się recenzja tej 
samej książki w najnowszym nume
rze „Chrześcijanina”, organu Zjed
noczonego Kościoła Ewangelicznego, 
w której (autor recenzji) stawia ks. 
prof. Kiinga na pozycji liberalnego 
protestantyzmu (sic!). Więc, gdyby 
ktoś oparł się na tekście podanym w  
„Chrześcijaninie”, podałby dalej 
wersję krzywdzącą autora książki, 
który przecież w przedmowie do 
trzeciego jej wydania pisze w y
raźnie i bez ogródek: „der Schreiber 
dieses Bücher ist und bleibt bei all 
seiner Kritik überzeugter katholis
cher Theologe”, co znaczy: „autor 
tej książki — przy całym swoim kry
tycznym nastawieniu — jest i po
zostanie teologiem katolickim z prze
konania” (por. op. cit., Benziger, Ein- 
siedeln 1971, s. 21).
...Autor cytowanego powyżej arty
kułu w „Jednocie” (...) pisze, że ta 
książka jest „niedostępna czytelniko
wi polskiemu”, co jest niezgodne z 
prawdą, chociażby dlatego, że... le
ży ona na moim biurku, gdy piszę 
te słowa. A zanim ją otrzymałem z 
Tübingen (drogą najprostszą, w  
przesyłce pocztowej na moją skryt
kę), ks. dr Adam Kubiś z Krakowa 
(Seminarium Duchowne Archidiece
zji Krakowskiej) pożyczył mi egzem
plarz „Unfehlbar? Eine Anfrage”, 
który miał do dyspozycji. Mają ją 
i inni znajomi.

Ks. Henryk Weryński 
Kraków

Kościołów członkowskich A liansu w 
Afryce Południowej doszła do poro
zum ienia w spraw ie udziału w kon
sultacji zaproponowanej przez Zgro
madzenie w  Nairobi i poświęconej 
kwestii rasizmu.

■  Podczas Tygodnia M odlitwy o 
Jedność Chrześcijan (18—25 I) prze
bywał w USA ks. dr Michael Ram- 
sey, arcybiskup C anterbury i hono
rowy zwierzchnik Anglikańskiej 
Wspólnoty Kościelnej. Dr Ramsey 
odpraw ił nabożeństwo w katolickiej 
katedrze św. P atryka w Nowym Jo r
ku oraz wygłosił k ilka wykładów. 
Podczas konferencji prasowej arcy

P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y
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biskup stw ierdził, że jedność angli- 
kanów i katolików  będzie m ożliwa 
wówczas, „gdy obie strony uznają 
siebie za dwie części jednego, św ię
tego, katolickiego (powszechnego) 
Kościoła”. Jednocześnie dodał, że nie 
wierzy, by Kościoły anglikański i 
rzym skokatolicki mogły kiedykol
wiek utworzyć „ściśle zw iązaną” or
ganizację. Anglikanie byliby skłon
ni uznać papieża za „prezydujące- 
go biskupa”, lecz nigdy nie zaakcep
tują dogmatu o jego nieomylności.

■  Paweł VI przyjął na audiencji 
(23 I) delegację prawosławnego Pa
triarchatu Konstantynopola pod
przewodnictwem  m etropolity C hal
cedonu, Melitona. Podczas rozmowy 
papież stw ierdził, że konieczny jest 
wspólny m arsz naprzód, w  celu o- 
siągnięcia pełnej jedności. Nie nale
ży ociągać się w realizacji tego dzie
ła, gdyż oczy ludu zwrócone są na 
pasterzy, którzy nie pow inni zawieść 
oczekiwań.

■  Przewodniczący w atykańskiego 
S ekretariatu  do spraw  Jedności 
Chrześcijan, ks. kardynał Jan Wil- 
lebrands, opublikował w styczniu 
br. w  „L’O sservatore Rom ano” spra
wozdanie na temat kontaktów eku
menicznych w 1971 r. Odnośnie do 
dialogu z Kościołami reform acyjny- 
mi kard. W illebrands stw ierdza: 
„Jak  wiadomo, m am y tu przede 
wszystkim do czynienia z w ielkim i 
różnicami w dziedzinie nauki w ia
ry. Dlatego staran ia o jedność doty
czą w pierwszym  rzędzie w łaśnie 
rozmów na tem at tej nauk i”. Do
tychczasowe wyniki rozmów W aty
kanu ze Św iatow ą Federacją Lute- 
rańską, Światowym  Aliansem  Re
formowanym, Św iatow ą R adą M eto
dystów i W spólnotą Kościołów A n
glikańskich ocenił kardynał W ille
brands następująco: „Stoimy tu ta j 
wobec bardzo różnorodnej i owoc
nej pracy”.

■  Na przełomie stycznia i lutego 
odbyła się w Paryżu trzecia tura ofi
cjalnych rozmów przedstawicieli 
Światowego Aliansu Reformowanego 
i Kościoła Rzymskokatolickiego. Te
m atem  posiedzenia była „Obecność 
Chrystusa w świecie”. Teologowie 
obu w yznań byli zgodni co do tego, 
że Kościoły muszą się zająć bliżej 
aktualnym i spraw am i współczesne
go św iata, i ostrzegali przed niebez
pieczeństwem  fałszywego separatyz
mu.

■  W dniach 8—12 II br. w Auckland 
(Nowa Zelandia) obradował Komitet

Wykonawczy Światowej Rady Ko
ściołów. U stalono plan posiedzenia 
K om itetu Naczelnego w Utrechcie 
(13—23 V II br.) i zaproponowano, by 
V Zgromadzenie Ogólne odbyło się 
w dniach 20 VII—10 V II1975 r. w  
Indonezji. K om itet Wykonawczy 
zdecydował, że w przyszłym Zgro
m adzeniu Ogólnym uczestniczyć bę
dzie 800 delegatów, z tego 85 proc. 
m ianow anych bezpośrednio przez 
Kościoły członkowskie. W edług no 
wych w ytycznych przyję tych przez 
K om itet Naczelny w 1971 r. w  A ddis- 
Abebie (Etiopia),, Kościoły są zobo
wiązane do tego, by w  skład ich dele
gacji wchodzili również świeccy, ko
biety i młodzież. Aktualnie dwa nowe 
Kościoły starają się o członkostwo w  
Światowej Radzie. Pierw szy z nich 
to Chiesa Evangelica Internazionale, 
Kościół o charakterze zielonoświąt
kowym, działający głównie w Rzy
mie i południowych Włoszech, lecz 
posiadający także wyznawców w 
Szw ajcarii i USA. Liczy on 200 ty 
sięcy ochrzczonych członków. Drugi, 
to Kościół Wysp Nias (Indonezja), 
założony przez Ew angelicką Misję 
Reńską, lecz od 1936 r. całkowicie 
niezależny. Posiada 240 tysięcy 
członków, zorganizowanych w 450 
zborach. O stateczną decyzję w sp ra
wie przyjęcia obu Kościołów do R a
dy podejm ie dopiero K om itet N a
czelny w Utrechcie. Na zakończenie 
posiedzenia Kom itet W ykonawczy 
w ydał rezolucję w  spraw ie sytuacji 
w Rodezji i Irland ii Północnej. Tekst 
drugiej publikujem y w bieżącym nu 
m erze Jednoty.

>■16 lutego w Genewie podano do 
wiadomości, że nowym sekretarzem  
generalnym Wspólnego Komitetu 
Światowej Rady Kościołów i Kościo
ła Rzymskokatolickiego do Spraw 
Społeczeństwa, Rozwoju i Pokoju 
(SODEPAX) został 58-letni katolicki 
misjonarz z Belgii, o. Joseph J. Spae.

■  Na zaproszenie W ęgierskiej Rady 
Ekum enicznej, w lutym obradował 
w Budapeszcie Sekretariat Między
narodowy Chrześcijańskiej Konfe
rencji Pokojowej. Głównym zada
niem  narady  było przygotowanie po
siedzenia K om itetu Roboczego w 
m arcu br., w  New Delhi. Sekreta
r ia t za ją ł się też sytuacją w Euro
pie. Między innym i wyrażono soli
darność z w ysiłkam i arcybiskupa 
M akariosa, który pragnie zapobiec 
groźbie u tra ty  niezależności i sam o
dzielności przez Cypr. Mówiono z 
niepokojem  o konflikcie w Irlandii 
Północnej oraz poświęcono wiele

m iejsca inicjatywom  państw  człon
kowskich U kładu W arszawskiego, 
zm ierzającym  do zwołania konferen
cji bezpieczeństwa i współpracy w 
Europie.

■  w dniach 20—25 VII br. odbędzie 
się w Dżakarcie (Indonezja) dorocz
ne posiedzenie Komitetu Wykonaw
czego Światowego Aliansu Reformo
wanego. Bezpośrednio po posiedze
niu, w miejscowości Sukabum i, po
łożonej 200 km na południe od Dża
karty, nastąpi dw udniow a konsulta
cja z udziałem  uczestników posie
dzenia, przedstaw icieli Kościołów 
członkowskich SAR i Kościołów 
członkowskich Indonezyjskiej Rady 
Kościołów. Ponieważ w  dniach 10— 
20 VII br. obradować będzie w  In 
donezji także K om itet Wykonawczy 
Światowej Federacji Luterańskiej, 
przeto przewiduje się, że dojdzie do 
wspólnego posiedzenia Komitetów  
Wykonawczych obu światowych  
związków wyznaniowych.

■  W biuletynie Zjednoczonego Ko
ścioła Ew angelicko-Luterańskiego w 
NRF ukazał się artykuł przew odni
czącego Luterańskiego W ydziału Ko
ścielnego w Hannowerze, Hugo 
Schnella, poświęcony projektowi 
„Konkordii Kościołów reformacyj- 
nych w Europie”, uchw alonem u we 
wrześniu 1971 r. w Leuenbergu. A u
tor ustosunkow uje się do krytyki, z 
jaką spotkał się ten Kościół z powo
du postawy zajętej wobec projektu  
Konkordii. Zdaniem  Schnella, doku
ment ten jest pierwszą w  historii 
ruchu ekumenicznego jasno sformu
łowaną koncepcją wspólnoty . ekle
zjalnej. K rytyka „pochodząca z d ia
m etraln ie przeciw nych s tro n “ je s t nie 
tylko dowodem „niekorzystnych ten 
dencji polaryzacyjnych”, lecz jest 
również nieuzasadniona.

■  W kościele luterańskim w  Chica
go uczczono dwóch pionierów ruchu 
ekumenicznego w ystaw iając ich po
piersia : arcybiskupa szwedzkiego 
Nathana Soederbloma i papieża Jana 
XXIII. Znany teolog lu terańsk i u- 
chodzi za tego, który utorow ał dro
gę pow staniu Światow ej R ady Ko
ściołów, natom iast za pontyfikatu 
Jan a  X X III dokonało się „ekum e
niczne o tw arcie” Kościoła rzym sko
katolickiego.

■  Protestanci szwajcarscy pozytyw
nie przyjęli planow ane zniesienie 
dwóch artykułów  konstytucji, 'które 
zabraniały zakonowi jezuitów  pro 
wadzenia tym  kraju .
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■  21 stycznia br. w Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie 
obroniona została praca doktorska
pt. „Problem y autokefalii Koś
cioła B ułgarskiego na tle dzie
jów  B ułgarii ze szczególnym u- 
w zględnieniem  udziału Polaków w 
sporze bułgarsko-greckim  w połowie 
X IX  w “. Jej autorem jest Charyton 
Popow, Bułgar, k tó ry  po ukończeniu 
w  1935 r. 'sem inarium  duchownego w 
Sofii, studiow ał teologię praw osław 
ną n a  U niw ersytecie W arszawskim, 
gdzie w 1939 r. otrzym ał stopień m a
gistra. Po drugiej wojnie św iatowej 
przez 18 la t w ykładaj w  sem inarium  
duchow nym  historię Kościoła i p ra 
wo kanoniczne. Jest redaktorem  n a
czelnym w ydaw nictw a Bułgarskiego 
Kościoła Prawosław nego. Popow jest 
zasłużonym rzecznikiem  polsko-buł
garskich stosunków kulturalnych.

■ W lutym  przebywała w  NRF, na
zaproszenie Związku Młodzieży E- 
wangelickiej, 6-osobowa delegacja 
studentów Chrześcijańskiej Akade
mii Teologicznej z Warszawy. Zło
żyła ona w iele wizyt, m. in. biskupo
wi Ewangelickiego Kościoła K rajo
wego W irtem bergii, przewodniczące
m u krajow ego parlam entu  i w ice
prem ierow i rządu krajowego Badenii 
-W irtem bergii oraz w ielu innym  oso
bistościom. Studenci ChAT wzięli 
udział w  Synodzie Kościoła E w an
gelickiego W irtem bergii, spotkali się 
ze studentam i teologii w  Tybindze 
oraz przeprow adzili rozmowy z ludź
mi z różnych środowisk ewangelic
kich. Na w izytę delegacji polskiej ży
wo zareagowały środki masowego 
przekazu w NRF.

A  W dniach 9—10 lutego br. obra
dowała w Warszawie 129 konferen
cja plenarna Episkopatu Kościoła 
Rzymskokatolickiego. Ja k  podał 
„Tygodnik Powszechny“ (nr 9 iz dn. 
27 II 1972), „biskup Miziołek poin
form ow ał księży biskupów o dialogu 
ze w spólnotam i chrześcijańskim i w 
Polsce. Stw ierdził, że jest prowadzo
ny dialog teologiczno-duszpasterski 
na tem at wzajem nego uznania sa
k ram entu  chrztu z czterem a wspól
notam i niekatolickim i. Wysunięto 
życzenie, by nawiązane zostały ofi
cjalne stosunki między Komisją Epi
skopatu do Spraw Ekumenizmu i 
Polską Radą Ekumeniczną”. W za
cytowanej inform acji rażą nas sfor
m ułow ania: „wspólnoty chrześcijań
skie” i „wspólnoty niekatolickie” w 
odniesieniu do Kościołów nierzym-

skokatolickich w Polsee. Nie wiemy 
tylko, czy sform ułow ań tych użył 
osobiście biskup Miziołek, czy też po
służył się nim i redaktor „Tygodnika 
Powszechnego”.

I  Zarząd Polskiej Rady Ekumenicz
nej wydał 23 II br. oświadczenie w  
sprawie Indochin. D okum ent ten po
w iada m. in.: „Solidaryzując się z 
uchw ałam i Światowej K onferencji w 
Paryżu, Polska Rada Ekum eniczna 
domaga się jak  najszybszego i całko
witego wycofania w ojsk z Indochin, 
co przyczyni się do zwycięstwa idei 
pokoju w tym  regionie i na całym 
świecie”.

■  W dniu 3 II redakcja „Jednoty” 
zaprosiła kilkunastoosobową grupę 
osób, związanych wyznaniowo z róż
nymi Kościołami, na pierwsze tzw. 
spotkanie przyjaciół pisma. Podczas 
kilkugodzinnej rozmowy w ym ienio
no wiele uwag na tem at redagow ania 
miesięcznika, jego profilu, tem atyki 
i możliwości. Jak  zwykle podczas 
tego typu narad, ujaw niły się sk raj- 
ńe postawy i opinie na tem at stopnia 
trudności pisma, aktualności a rty 
kułów, doboru tem atyki, zakresu itp. 
Z wielu jednak  rad  i wskazówek Re
dakcja pragnie skorzystać w  n a
dziei, że ich realizacja spotka się z 
zainteresow aniem  i życzliwym przy
jęciem u w ielu Czytelników. N ieste
ty, jak  większość czasopism, „Jedno- 
ta ” spełniać m usi w iele funkcji, co 
spraw ia, że nie zawsze i nie do 
wszystkich Czytelników może w  tym  
sam ym  stopniu trafić, nie wszystkich 
jest w  stanie zadowolić. Idealnym  
wyjściem z sytuacji byłoby rozłoże
nie owych w ielu funkcji na różne, 
już istniejące, czasopisma kościelne, 
co osiągnąć by się dało jedynie przy 
bardzo bliskiej: i solidarnej w spół
pracy redakcji ew angelickich oraz 
przez szeroko i dolbrze poj,ętą popu
laryzację różnych czasopism kościel
nych wśród współwyznawców.

■ W warszawskiej siedzibie Towa
rzystwa Biblijnego 24 II odbyło się 
zebranie przedstawicieli Kościołów  
wchodzących w  skład Polskiej Rady 
Ekumenicznej, poświęcone sprawie 
dokonania przekładu Nowego Testa
mentu na język nowoczesny. Posie
dzeniu przewodniczył ks. doc. dr 
W i t o l d  B e n e d y k t o w i e ^  'któ 
ry zreferow ał zasady nowoczesnego 
przekładu, zw racając uwagę na k ry 
teria, jakim  taki przekład powinien 
odpowiadać. Obecni jednom yślnie u- 
znali, że istnieje potrzeba, niezależ
nie od tego, czego już dokonano, zu

pełnie nowej wersji, posługującej się 
językiem nowoczesnym, dostosowa
nym do pojęć przeciętnego współcze
snego człowieka. Rozpoczęcie prac 
przew iduje się na jesień bieżącego 
roku, tak  aby w 1975 r. można było 
je zakończyć. Oprócz kom isji tłum a
czy powołano kom isję recenzyjną i 
kościelną, którym  przewodniczyć bę
dzie ks. bp Andrzej W antuła. Na ze
bran iu  obecny był również p. 
P a u l  E l l i n g s w o r t h ,  koordy
nator tłum aczeń przy Zjednoczonych 
Tow arzystwach Biblijnych.

■  W dniu 1 III odbyło się posiedze
nie Komisji Teologicznej PRE pod
przewodnictw em  ks. p rof. W o 1 d e- 
m a r a  G a s t p a r y ’e g o .  Omó
wiono program  prac Komisji, w 
szczególności spraw ę publicznych ze
brań dyskusyjnych nad problem am i 
ekumenicznymi.

■  W dniach 19 i 20 lutego 1972 r. 
obradował w Warszawie pod prze
wodnictwem  ks. bp A ndrzeja W an- 
tuły — Synod Kościoła Ewangeli
cko-Augsburskiego, w którym  udział 
wzięło 30 świeckich i 17 duchownych 
członków. Złożono spraw ozdania z 
życia Kościoła i z działalności po
szczególnych kom isji synodalnych, 
zatwierdzono bialans i rachunek  w y
ników za rok 1971 oraz uchwalono 
prelim inarz budżetowy na rok 1972. 
Osobny punk t przew idyw ał wybory 
nowego Konsystorza. Po uroczystym 
nabożeństw ie w  kaplicy  przy  ul. 
Miodowej 21, nastąpiło  otw arcie se
sji Synodu. Chwilą ciszy uczczono 
pam ięć zm arłych w ub. r. członków 
Synodu: śp. ks. kons. J. Szerudy i 
śp. B. G er m ar a. W chodzący na ich 
miejsce członkowie zostali uroczy
ście zaprzysiężeni.
Ks. bp  A. W antuła przedstaw ił w 
spraw ozdaniu ogólny obraz życia 
Kościoła. W ram ach przekazyw ania 
m ienia kościelnego na Ziemiach Od
zyskanych, Kościół augsburski otrzy
ma! na własność 100 budynków ko
ścielnych. Na podstawie sprawozdań 
z terenu Ksiądz Biskup stw ierdził 
pow stanie kom plikacji w stosunkach 
z Kościołem rzym skokatolickim  i na 
m arginesie tej spraw y wspomniał, że 
dla Kościołów wchodzących w skład 
Polskiej Rady Ekumenicznej jest to 
zagadnienie trudne i złożone. S pra
wozdania komisji wykazały — jak  
stw ierdził Biskup — że Kościół speł
niał swe zadania gorliw ie i n a  polu 
zwiastowania, i nauczania, i w ydaw 
niczym, a szczególnie — ew angeliza
cji. Poczynione do niej w  ubiegłym 
roku przygotowania zwróciły uw a-
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gę na jedno z najw ażniejszych zadań 
Kościoła, jakim  jest duchowe p rze
budzenie.
Poruszona przez Księdza Biskupa 
spraw a tzw. K onkordii Kościołów 
Heform acyjnych, stanow iąca przed
miot obrad konferencji w Leuenber- 
gu, opiera się na zasadach przyjętych 
przez nasze bratn ie Kościoły w Pol
sce już w  1970 r. Jeżeli wszystkie 
Kościoły reform ow ane i lu terańskie 
w Europie zajm ą w tej spraw ie po
zytywne stanowisko, to stracą w aż
ność wszelkie potępienia z XVI w ie
ku i dojdzie do wspólnoty am bony i

W ostatnich dniach lutego br. odby
ła się w W apienicy k. B ielska ogól
nopolska ekumeniczna' konferencja 
młodzieży, w której wzięli udział 
przedstaw iciele Kościołów zrzeszo
nych w PRL oraz goście z NRD, 
w  osobach ks. D ietricha G utschsa i 
p. K arin  Salzweder.
Program  przygotowany został przez 
W arszawski Ekum eniczny K om itet 
Młodzieży. O rganizacja spoczywała 
w rękach sekretarza Sekcji M łodzie
ży PRE — Ewy Otello-W iśniewskiej. 
Prow adzenie konferencji objął p rze
wodniczący Sekcji — ks. Ja n  W alter. 
Główny tem at, nad k tórym  miano 
dyskutować, brzm iał: „Miejsce m ło
dzieży w Kościele”.
K onferencję rozpoczęto w niedzielę, 
27 lutego, wspólnym nabożeństwem, 
podczas którego kazanie (Dz. Ap. 
2:1—4) wygłosił ks. J. W alter. N a
w iązując do tekstu, powiedział on, 
że młodzież w Kościele, który jest 
dziełem Ducha Św., tylko w tedy 
spełni swe zadanie, jeśli stanie się 
narzędziem  Boga, kierow anym  przez 
Ducha. W łaściwym zadaniem  m ło
dych w Kościele jest przyjęcie po
stawy ludzi, którzy m ają pełne ro 
zeznanie palących problem ów sw o
jej epoki, znają grzechy czasu i m a
ją  moc w iary do ich przezwycięże
nia.
Po nabożeństw ie młodzież w ysłucha
ła dwóch krótkich referatów  wygło
szonych przez M ałgorzatę S tolarską 
i red. A ndrzeja W ojtowicza. P re le
genci naw iązując do podstawowego 
tem atu konferencji poruszyli ważne 
problemy, z jakim i aktualnie styka 
się młodzież w  życiu kościelnym. Mó
wili o w ew nętrznej potrzebie, a za
razem  konieczności,, pełnego zaanga
żowania się młodych we wszelkie 
przejaw y życia ludzkiego — ducho
wego i in telektualnego — oraz ak 
tywnego działania na rzecz bliźnich. 
Podkreślali odpowiedzialność młode-

ołtarza. Synod uchw alił jednogło
śnie, by tekst K onkordii przekazać 
K om isji K onfesyjnej do oceny. 
W nioski będą przedstaw ione na n a 
stępnej sesji Synodu. W drugim dniu 
obrad wybrano nowy Konsystorz, w  
skład którego weszli dotychczasowi 
radcy duchow ni: ks. ks. R y s z a r d  
J a n i k ,  E d w a r d  R o m a ń s k i  i 
sen. P a w e ł  K u b i c z e k  oraz no
wi radcy św ieccy: A n d r z e j  Li -  
s z t w a n ,  J ó z e f  K o z i e ł  i T a 
d e u s z  W e g e n e r .  Obrady zam 
knięto pieśnią ewangelizacyjną i m o
dlitwą.

go pokolenia za losy Kościoła i św ia
ta, gdyż ono już teraz powinno je 
kształtować, a przez swoją w iarę, za
pał i zaangażow anie — przybliżać lu 
dzi do K rólestw a Bożego i działać 
na rzecz pokoju i sprawiedliwości na 
ziemi. Referenci postaw ili w iele pa
lących pytań, na które młodzież po
w inna sobie odpowiedzieć, i przed
staw ili trudności, jakich młodzi czę
sto naw et nie usiłu ją przezwyciężać. 
Po tym  w prow adzeniu nastąpiła dy
skusja w grupach. W spólnie zasta
naw iano się tam  nad konkretnym i 
pytaniam i. Na przykład: dlaczego 
młodzież pozostaje w Kościele i czym 
on w  ogóle dla niej jest? czy czuje 
się odpowiedzialna za los zboru? 
czy zbór w yrabia w niej postawę e- 
kum eniczną? Zwłaszcza to ostatnie 
pytanie wzbudziło duże zaintereso
wanie. a chw ilam i naw et żywe spo
ry. Spraw ozdania z tych dyskusji, 
gdzie padło w iele stw ierdzeń i w nio
sków, mogą być pomocne działaczom 
młodzieżowym.
Po południu dyskusja w grupach to
czyła się nad pojęciem i rozum ieniem  
słowa „ekum enia”. Zgodnie stw ier
dzono, że przyjęcie takiej lub innej 
definicji nie jest spraw ą najw ażniej
szą. N ajistotniejszy bowiem pozosta
je fakt, że młodzież czuje intuicyjnie 
potrzebę duchowej jedności, k iero
w ania się przykazaniem  miłości Bo
ga i człowieka oraz potrzebę w zajem 
nej współpracy na .g runcie obiek
tyw nej praw dy, że każdy, bez wzglę
du na „etykietę” wyznaniową, ma 
równe praw a i obowiązki wobec Bo
ga. Wszyscy młodzi poczuw ają się 
do odpowiedzialności za otaczający 
ich świat, a pożyteczną pracą, w ielo
stronną działalnością w  swoim śro
dowisku i w  k raju  chcą m anifesto
wać swą chrześcijańską postawę. 
Uczestnicy konferencji tw ierdzili 
zgodnie, że należy dążyć do rozsze
rzania kontaktów  ekum enicznych, do

organizowania spotkań kół młodzie
żowych różnych wyznań i wspólnej 
realizacji w ytkniętych celów, nie od
w ołując się n ieustannie do tradycji 
i przeszłości, nie podkreślając tego, 
co ludzi dzieli, a wręcz przeciwnie, 
pam iętając zawsze o tym, co łączy
— to jest o w ierze w trójjedynego 
Boga i w  zbawczą moc odkupienia 
przez Jezusa Chrystusa.
W dniu następnym  uczestnicy wy
słuchali z zainteresow aniem  in fo r
m acji red. A .W ojtowicza na tem at 
etapów  działalności Polskiej Rady E- 
kum enicznej (od m om entu jej po
w stania, aż do chwili obecnej) oraz 
przyśw iecających jej zadań i celów. 
Jan  A nchim iuk poruszył ak tualny  
problem  stosunku Kościołów chrze
ścijańskich do zagadnień społecz
nych, a gość z NRD, D. Gutsch, po
inform ował o pow stałej niedaw no w 
jego k ra ju  Ekum enicznej Radzie 
M łodzieży i różnorodnych form ach 
młodzieżowej działalności ekum e
nicznej. Na podstaw ie w łasnych ob
serw acji wyniesionych z pobytu w 
Belfaście, w  październiku ubiegłego 
roku, przedstaw ił obraz skom pliko
wanej sytuacji w yznaniow ej i poli
tycznej w Irlandii, igdzie szybkie roz
w iązanie konflik tu  konfesyjnego, z 
powodu którego odczuw ają szczery 
żal zarówno katolicy, jak  i p ro te
stanci — jest uniem ożliw ione przez 
ak tualn ie panujące stosunki społecz
no-ekonomiczne.
Podsum owując obrady ks. Jan  W al
ter z zadowoleniem stw ierdził fakt, 
że w  konferencji młodzieżowej w zię
li udział przedstaw iciele wszystkich 
Kościołów wchodzących w  skład 
PRE. Jest to pozytywny objaw  na
paw ający wszystkich optymizmem. 
O brady i dyskusje, sw obodna i przy
jacielska, niem al domowa atm osfera
— wniosły w życie uczestników zjaz
du wiele nowych i ważnych w ar
tości, k tóre za ich pośrednictw em  za
pewne zostaną przekazane grupom  
młodzieży w  w ielu m iejscach Pol
ski.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy 
konferencji wzięli udział w  p row a
dzonym w w ielkim  skupieniu i szcze
gólnie podniosłym nastro ju  nabożeń
stwie, przygotowanym  przez sam ą 
młodzież. Delegaci młodzieży żywo 
i aktyw nie uczestniczyli w e wszyst
kich dyskusjach, a szeroko zakrojo
ny tem at konferencji wychodził n a 
przeciw  ich zainteresowaniom . Po
zwala to żywić nadzieję, że wnioski 
i nabyte doświadczenia wzbogacą 
w ydatnie pracę chrześcijańskich kół 
młodzieżowych w  Polsce.

Ingeborga Niewieczerzał
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Z P R A S Y
Kiedy piszę te słowa, już wiem, że 
ten zeszyt „Jednoty" nie dotrze do 
Was, Czytelnicy, w okresie Świąt 
Wielkanocy, lecz dopiero po. Tym 
niemniej nie chcę już zmieniać fra
gmentu lektury, jaki wybrałam dla 
Was z myślą o tych świętach, o mę- 
ce ludzkiej i Bożej — o cierpie
niu, które musi wypełnić się do koń
ca...
Każdy człowiek, który choć raz zna
lazł się w  domu dla ludzi nieuleczal
nie chorych, wie, jaki koszmar kryje 
$ię za drzwiami sal, pokoi, koryta
rzy, za bielutkimi firankami osłania
jącymi lśniące od czystości szyby, za 
rzędami kwitnących pelargonii usta
wionych w doniczkach na parape
tach okien...
W pierwszym tegorocznym numerze 
„ZNAKU” zamieszczono fragmenty 
„Z pamiętnika” Ireny Grzegorczyk, 
z pamiętnika nieuleczalnie chorej 
kobiety, której dramat rozpoczął się 
w dzieciństwie: po przebytej choro
bie ciało ogarnął bezwład, paraliż. 
Lektura wstrząsająca: śledzenie 
zmagań człowieka ze słabością w ła
snego ciała i duszy, z obojętnością, 
bezdusznością lub zawodową ozięb
łością innych ludzi; tułaczka po szpi
talach, sanatoriach, przytułkach; u- 
ciekanie od własnego domu, w  któ
rym życie jest jeszcze straszniejszym  
koszmarem, i... stała tęsknota za tym 
koszmarem. Próby nawiązania par
tnerstwa ze zdrowymi — nauka, ma
tura...
Oto krótki fragment „Z pamiętni
ka”, w którym autorka snuje swe 
myśli po pierwszej nocy spędzonej 
w ośrodku rehabilitacyjnym, gdy 
nikt z personelu do niej nie zajrzał, 
a ona, leżąc na brzuchu, obolała, nie 
była w  stanie najmniejszym ruchem  
zmienić swej pozycji i bronić się od 
pluskiew, które oblazły jej ciało: 
„...Nigdy tak, jak  tej nocy, nie od
czułam w całej pełni, czym jest czło
wiek, jeśli nie m a rąk  ani nóg. 
W prost fizycznie czułam swoje NIC. 
Nieraz prześladują m nie takie m y
śli, że gdyby nagle zginęli ludzie w 
prom ieniu kilkudziesięciu kilom e
trów , to bym konała, konała, Bóg 
wie, jak  długo, tylko z powodu ścier
pnięcia i bólu źle ułożonych nóg.

N ieraz prześladują m nie takie sny, 
że chodzę po mieście, gdzie nie ma 
ani żywej duszy. Domy są przeraża
jąco duże, upiorne, m artwe. A ja, 
czując przez sen, że coś m nie boli 
i potrzebuję ludzkiej pomocy, chodzę 
i szukam  ludzi”.
Drugi fragment, który chcę przyto
czyć, nosi datę 27.IV.1962 r., i mówi
0 Świętach Wielkanocnych w  pew
nym zakładzie dla nieuleczalnie cho
rych. Autorka nie pisze tu bezpośre
dnio o sobie, lecz o wydarzeniu, któ
rego była świadkiem:
„...W sobotę... przywieźli na naszą 
salę ciężko chorą. Słyszałam na dwo
rze jej jęki, a potem  mówiono mi 
ze zgrozą i oburzeniem, że jak  mo
gli dać na św ięta taki ciężki stan. 
Na korytarzu Siostra podeszła do 
m nie i powiedziała, że m a kłopot, 
bo m a ciężki stan, wszyscy ją  potę
piają, że wzięła taki stan do siebie, 
ale ponieważ kobieta jest jeszcze 
młoda, 32—36 lat, więc mąż prosił 
bardzo, żeby ją  dać na salę, gdzie są 
osoby przytom niejsze i młodsze. 
Siostra tłum aczyła mi, że ponieważ 
ta  kobieta m a dni policzone, bo po
rażenie obejm uje już krtań , więc 
chciałaby, żeby chociaż św ięta spę
dziła w przyjem niejszym  miejscu, bo 
umysł m a zupełnie dobry. Po św ię
tach, jak  się okaże, że to za ciężki 
stan dla nas, to ją  przeniesie. 
Tymczasem, jak  mówiła, na całej sali 
aż się gotuje od oburzenia. Ta ko
bieta zachorow ała 8 la t tem u po u ro
dzeniu syna. Chodziła jednak jesz
cze, ale z każdym  rokiem  pogar
szało się. Gdy już było tak, że po
trzebow ała opieki bez przerwy, mąż 
oddał ją  do Zakładu, bo w domu, 
oprócz dwóch synów, którzy chodzą 
do szkoły, nie m a nikogo. A poraże
nie m a praw ie całkowite. W jeżdża
jąc do pokoju, z ciekawością spoj
rzałam  w  k ierunku jej łóżka. Poło
żyli ją  naprzeciwko mnie. To już 
cień człowieka — skóra i kości. Gdy 
zam knęła oczy — to trup. Z auw a
żyłam, że popatrzyła na m nie ze s tra 
chem. Podobno przez całe przedpo
łudnie dziewczynki psioczyły na nią 
— niby półgłosem, ale tak, aby sły
szała. A ona naw et mową nie mogła 
się bronić, bo już nie mogła nic m ó
wić. Przy jej łóżku stały — siostra
1 salowa. Zm ieniały jej przemoczony 
podkład. Około godz. 19 Siostra z sa

lową odeszły, bo o tej porze scho
dzą z oddziału. Nocny dyżur przycho
dzi o godz. 21. Ta chora potrzebuje 
co chwilę pomocy — napić się, zm ie
nić podkład, popraw ić poduszki, bo 
się zaczęła dusić. Ale w ytw orzyła już 
wokół siebie fluidy śm ierci i zw ią
zanej z nią grozy. Nikt naw et nie 
próbował zbliżyć się do niej. I w ła
śnie podziwiałam  Paulę. (Dobrze, że 
w łaśnie była u mnie na święta.) Gdy 
ta chora zaczęła jęczeć, P au la  po
deszła do niej i jakoś szybko zrozu
miała, że chce pić. Ponieważ nic jej 
nie zostawiono do picia, Paula, naw et 
m nie nie pytając, nastaw iła  na m a
szynkę wody, a potem  zrobiła z mo
jej esencji i cukru słoik herbaty. A 
potem  już przez cały wieczór i przez 
całą noc Paula zryw ała się co chw i
lę, daw ała jej pić, zm ieniała podkła
dy. N adal żadna z chorych nie po
deszła, bo się bała i brzydziła. (...) 
Rozpoczynały się narzekania, niby w 
powietrze, że ot, jakie to m ają św ię
ta. Jak  by dla nas św ięta były czymś 
radosnym, albo czymkolwiek różniły 
się od dnia powszedniego. Przecież 
fak t narodzenia Jezusa, Ukrzyżowa
nia, Z m artw ychw stania niczego nie 
w yjaśnia, przynajm niej dla mnie. 
Wiem tylko, że do obłędu trzeba 
swoje przecierpieć i to cierpienie nie 
pozwala dotrzeć jakim kolw iek in 
nym  ,,rozsądnym “ myślom. Próbow a
łam  uspokoić narzekających, ale bez 
skutku. Nie chciały wiedzieć, że dla 
tej chorej pobyt ria sali z najcięż
szymi stanam i w czasie Św iąt mógł 
być piekłem. Bo w łaśnie przeniesio
no ją  z innego Zakładu, gdzie leżała 
na takiej sali pełnej sklerotycznych 
staruszek.
Zawsze, tak  i tym  razem, przerażało 
m nie zło w yzw alające się w ludziach 
w zetknięciu z czyjąś słabością i bez
silnością. Te chore, będące poza m ar
ginesem i ignorow ane przez społe
czeństwo, mściły się w  tę noc na 
tej chorej za to wszystko, co je od 
ludzi spotykało”.
Boję się, po tym tekście, napisać 
choć jedno słowo od siebie. Dlatego 
zakończę słowami, również zaczer
pniętymi z pamiętnika:

....Każdy ustrój, każda epoka w ym a
ga niby czego innego od ludzi, a jed 
nak zawsze tego samego — uniżenia 
się przed tym  najm niejszym ”.
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