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NASZYM ZDANIEM G O  W N U M E R Z E ?

Czy jest nam wszystko jedno?
Słowo „tolerancja” jest bardzo popularne i gdyby ktoś chciał zakwestio
nować wartość określonej przez nie postawy, spotkałby się przynajmniej 
ze zdumieniem. Nietolerancję bowiem uznajemy za postawę ciasną, dog
matyczną, wykluczającą szacunek dla odmiennych przekonań. Przyjmujemy 
natomiast, że tolerancja oznacza jej przeciwieństwo, że jest zatem cnotą 
charakteryzującą ludzi wielkiego formatu, o szerokich horyzontach.
Słowo to pochodzi od łacińskiego »tolerare« — znosić, i oznacza pogodze
nie się z jakimiś faktami, sytuacjami, poglądami sprzecznymi z naszymi 
lub od nich odmiennymi.
Można mówić zasadniczo o dwu postawach wyjściowych tolerancji. Pier
wszą z nich jest o b o j ę t n o ś ć .  Niektórzy twierdzą, że nie ma znacze
nia w c o  s i ę  w i e r z y ,  tylko c z y  s i ę  w i e r z y .  Inni uważają, 
że nie istnieje kryterium prawidłowej oceny, więc każdemu poglądowi, 
każdemu wierzeniu należy przyznawać te same prawa. Jeszcze inni nie 
żywią żadnych zdecydowanych przekonań w  dziedzinie wiary, więc są 
obojętni wobec tego czy, w co i jak się wierzy. Trudno opowiedzieć się po 
stronie takiej tolerancji z dwu powodów. Po pierwsze taka tolerancja pro
wadzi do uznawania zjawisk negatywnych i społecznie szkodliwych (na 
przykład: moralne zobojętnienie społeczeństwa, albo sprzeciwianie się 
przeprowadzaniu operacji chirurgicznych czy transfuzji krwi i in.). Po 
drugie — przedmiotem wiary chrześcijanina jest określona prawda. Chrześ
cijaństwo nie akceptuje obojętności jako postawy, bo chrześcijanin ma 
być „gorący”, zaangażowany w to, w co wierzy. Jego wiara ma być czynna, 
ma kierować jego codziennym postępowaniem. Chrześcijanin musi poświad
czać i głosić prawdę.
Jeżeli więc uznajemy wyłączność prawdy, jeżeli jesteśmy w nią zaanga
żowani, jeżeli chcemy ją głosić, to przyjmując postawę tolerancyjną, czy
nimy to ze względów oportunistycznych. Wprawdzie inni nie znają prawdy 
i postępują niewłaściwie, ale my nie posiadamy środków do narzucenia im 
tego, co słuszne, więc tolerujemy, znosimy odmienność jako zło konieczne. 
Mamy w takim przypadku do czynienia z drugą postawą wyjściową tole
rancji, z o p o r t u n i z m e m .
Ani tolerancji indyferentnej, ani oportunistycznej nie można przyjąć jako 
zasady w stosunkach między clirześcijaninami. Niektórzy próbują znaleźć 
wyjście przez połączenie tolerancji z nietolerancją. Mamy być mianowicie 
tolerancyjni wobec ludzi, a nietolerancyjni wobec głoszonych przez nich 
przekonań. Jednak i w tym przypadku nasuwa się trudność, bo przecież 
przekonania stanowią część ludzkiej osobowości. Nietolerowanie czyichś 
przekonań, dyskryminowanie określonych wierzeń godzi bezpośrednio w  
wyznających je ludzi.
Stosunki między chrześcijanami nie mają opierać się na tolerancji, 
lecz n a  w o l n o ś c i .  Tolerancja oznacza poczucie wyższości nad tolero
wanym, co nie wypływa z ducha Ewangelii. P r z y z n a j ą c  l u d z i o m  
p r a w o  d o  w o l n o ś c i ,  t r a k t u j e m y  i c h  j a k o  r ó w n y c h  
s o b i e ,  r e a l i z u j e m y  e w a n g e l i c z n ą  z a s a d ę  m i ł o ś c i .  
Chrześcijanin ma prawo i do wyznawania określonych prawd i do ich 
propagowania. Taki punkt widzenia prowadzi nas do wniosku że słusznie 
czyni ustawodawstwo w naszym kraju, gwarantując obywatelom prawo 
do wolności sumienia i wyznania.
Taki punkt widzenia pozwala nam toczyć nawet zażarte dyskusje, w yty
kać błędy, bronić własnej pozycji bez popadania w dyskryminację, ponie
waż drugiej stronie przyznajemy prawo do tego samego. Wcale nie musimy 
uciekać się do chłodnej obojętności, ani tym bardziej z rezygnacją opusz
czać rąk. Nie musimy opowiadać się ani za indyferentną, ani za oportuni- 
styczną tolerancją.
Niekiedy, gdy się śledzi dyskusje w gronie ekumenistów, można odnieść 
wrażenie,że w żyłach im nie krew, ale ciepła woda płynie, że nie żywią 
głębszych przekonań, że nie są głęboko przeświadczeni o wyłączności praw
dy. Chyba nie musimy unikać ostrych starć, gorących dyskusji, nieuniknio
nych tam, gdzie ludziom nie jest wszystko jedno. A przecież nam nie jest 
wszystko jedno.

Zanim przejdziem y do omówienia 
treści pierwszego w tym  roku ze
szytu, pragniem y na tym  miejscu 
najserdeczniej przeprosić Czytelni
ków za ogromne opóźnienia, z ja 
kimi dotarły  do nich trzy ostatnie 
num ery. Dziękujemy też wszystkim  
za wyrozum iałość i życzliwość, k tó 
re przejaw iają się m.in. w  zam a
w ianiu nowych prenum erat na rok 
1973 oraz w składaniu ofiar na po
trzeby w ydaw nictw a. Mamy n a 
dzieję, że od tej chwili „Jednota” 
ukazywać się będzie regularnie, w 
miesiącu, którego datę nosi.

W sąsiedniej rubryce podejm ujem y 
spraw ę tolerancji, ze specjalnym  
uwzględnieniem  stosunków między 
chrześcijanam i różnych wyznań, 
gdzie — naszym zdaniem  — obo
wiązywać w inna bardziej zasada 
w o l n o ś c i  niż tolerancji.

Jak  zwykle, kazanie (s. 3) i mod
litwa (s. 4) stanow ią całość, i tym  
razem  podejm ują sprawy, na k tó
re  jesteśm y wszyscy specjalnie w y
czuleni, a m ianow icie — zadowole
nie z siebie i sw ojej postawy tzw. 
dobrego chrześcijanina. M odlitwa 
przestrzega nas przed ubieraniem  
szat współczesnego faryzeusza.

Jak  co roku, w styczniu, zam iesz
czamy sprawozdanie z Synodu, n a j
ważniejszego w ydarzenia w  życiu 
Kościoła Reform owanego w Polsce 
(s. 5) oraz publikację zw iązaną z 
trw ającym  w tym  czasie Tygod
niem M odlitwy o Jedność. Tym r a 
zem, w  artyku le  zatytułow anym  
Znowu styczeń, czyli ekumeniczna 
odwilż, przedstaw iciel Ekum enicz
nego W arszawskiego K om itetu M ło
dzieży pisze, jak  na te  spraw y p a 
trzą  młodzi. Młodzieży poświęcamy 
też wywiad z Ernstem Piochem, 
k tóry m ówi o  pracy z młodzieżą 
ewangelicką w NRF i szczególnie 
uwzględnia spraw ę pojednania m ło
dych Niemców z Republiki Fede
ralnej z Polakam i (s. 7).

Zw racam y uwagę na nowy dział 
zatytułowany O Biblii (s. 15) oraz 
na rubrykę Refleksje (s. 12). Czy 
spotkają się z aprobatą?

Czytelnicy interesujący się tem a
tyką historyczną znajdą dla siebie 
lek tu rę  na s. 10: Jan  K onar pisze 
tam  o Konfederacji Warszawskiej, 
k tórej 400 rocznica pow stania przy
pada w styczniu tego roku.

Poza tym  stałe działy: Dla nieteo- 
logów (s. 14), Przegląd ekumenicz
ny (s. 17), Z prasy (s. 19).

N A S Z A  O K Ł A D K A :

...Będzie jedna owczarnia i je 
den pasterz (Jan 10:16).
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KS. BOGUSŁAW NIEWIECZERZAŁ

Zadowoleni?

„I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połą
czona z przestawaniem na małym. A ci, którzy chcą być bogaci, 
wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe 
pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albo
wiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy 
ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróż
ne cierpienia”.

I Tym. 6:6.9.10

„Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doś
wiadczajcie siebie; albo czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus
jest w was?”

Zacytowane wyjątki z dwóch różnych listów 
ap. Pawła łączy w pewien szczególny sposób 
podobieństwo tematu. Napisał je człowiek, 
który po znanym nawróceniu w drodze 
do Damaszku porzucił swoje środowisko, za
możność i stał się jednym z najpokorniej
szych sług, a zarazem największym bojowni
kiem Chrystusowym. Kiedy wgłębimy się 
w treść tych fragmentów, zauważymy, że 
nakłaniają nas do myśli o ludzkim niezado
woleniu, które nurtowało widocznie ówczes
nych ludzi: niezadowoleniu ze stanu ziem
skiego posiadania i niezadowoleniu z własnej 
wiary i postawy życiowej.
Pismo św. ma dla nas wartość nieprzemija
jącą. Postarajmy się więc słowa ap. Pawła, 
napisane do ówczesnych ludzi, przenieść i 
umiejscowić w dzisiejszym czasie. Powiedz
my sobie całkiem zwyczajnie i po prostu, że 
niezadowolenie — to temat bardzo aktualny 
i na czasie. Spróbujmy znaleźć człowieka 
zadowolonego, zaspokojonego w swych wy
maganiach, dążeniach i planach. Byłoby to 
dość trudne. Za to niezadowolonych znaj
dziemy całe szeregi. Aż za wiele możemy 
się nasłuchać ubolewań, wyznań, narzekań 
tych niezadowolonych — i w domu, gdzie 
mieszkamy, i w miejscu pracy, czy w jednej 
tylko wsi. Są to całe góry narzekań: począ
wszy od kłopotów pań domu w ich codzien
nym dreptaniu, poprzez zmartwienia i prob
lemy w miejscu pracy, dalej — kłopoty wy
chowawcze z dziećmi i młodzieżą (i znowu 
niezadowolenie, że jest ona inna niż byliśmy 
my), sprawy publiczne, sprawy całego świa
ta. W wielu gazetach i czasopismach każde
go dnia możemy czytać słowa niezadowole
nia wywołanego ludzką niesolidarnością, 
niedbalstwem, nieporządkiem, a czasem zwy-

II Kor. 13:5

kłym łajdactwem. Nic dziwnego, że niezado
wolenie staje się, albo już się stało, modne. 
Ludzie są dziś niezadowoleni także i z tego, 
co np. w czasach mojej młodości wywoływa
łoby radość. Wymagania nasze wzrastają. 
Chcemy żyć coraz lepiej, dostatniej, lepiej 
mieszkać itd., itd. Dążenie do poprawy wa
runków życia, jeśli jest poparte rozumnym 
działaniem i pracą, prowadzi niewątpliwie 
do postępu.
Ale my, wierzący chrześcijanie, musimy na 
to zagadnienie spojrzeć jeszcze z innej stro
ny. To nasze niezadowolenie według ciała i 
świata odnosi się przecież do rzeczy przemi
jających i doczesnych. Wiele w nim egoiz
mu i sobkostwa. I to sobie musimy uświado
mić z całą jasnością ii ostrością.
Apostoł Pański przypomina nam, że „poboż
ność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połą
czona z przestawaniem na małym”. I to jest 
mądrość ludzi prawdziwie pobożnych. Po co 
tedy (często niepotrzebnie) zabiegać, groma
dzić lub dążyć wszelkimi sposobami do osią
gnięcia wyższych stanowisk? Dlaczego być 
wiecznie niezadowolonym? Wszak Chrystus 
nic nie posiadał na tej ziemi...
W imię tej nadziei, którą daje wiara w Je
zusa Chrystusa, ze względu na te jej cenniej
sze duchowe wartości, uczmy się poprzesta
wać na małym. Szukajmy zadowolenia i 
szczęścia w sercach wypełnionych miłością, a 
nie — w myślach zaprzątniętych tylko rze
czami doczesnymi. Stałe niezadowolenie jest 
ciężką, wewnętrzną chorobą serca ludzkiego. 
Wszak wiadomo, że im człowiek więcej bę
dzie miaF, tym więcej będzie jeszcze żądał 
od życia. Jego niezadowolenie, niedosyt bę
dzie wzrastał. Grozi więc niebezpieczeństwo 
uduszenia się własną zachłannością.
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Wydać się może, że to nie te czasy, kiedy u nas 
ludzie robili fortuny. Ale bądźmy szczerzy 
wobec samych siebie. Zaczyna się całkiem nie
winnie — od chęci posiadania mieszkania, po
tem radia, telewizora, skutera, auta i czego 
tam jeszcze. Ku ty m  celom kierujemy 
w s z y s t k i e  nasze myśli, tęsknoty, wysiłki, 
nadzieje, dążenia. N a d z i e j a  p o s i a d a 
n i a  staje się naszym bożyszczem. Często nie 
starcza czasu na czytanie Słowa Bożego, udział 
w nabożeństwach, troskliwe wychowywanie i 
dopilnowanie własnych dzieci, na myślenie o 
bliźnich. A przecież dla chrześcijanina te  r z e 
c z y  są i m u s z ą  b y ć  w a ż n i e j s z e .  
Spójrzmy na nasze życie z innej strony, o któ
rej mówi nasz drugi test: „Poddawajcie samych 
siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświad
czajcie siebie”. Zajrzyjmy do naszych sumień. 
Czy w świetle tego tekstu jesteśmy z siebie za
dowoleni?
Byłoby dobrze, gdybyśmy potrafili samokryty- 
cznie odpowiedzieć: Nie! Niezadowolenie z wła
snego wewnętrznego życia prowadzi do wię
kszej pokory i odnalezienia sensu życia. Nie to 
bowiem, co nagromadzimy tu, na świecie, ma w 
świetle Słowa jakąś wartość, ale to, w jaki spo

sób przygotowujemy się do wieczności. Dlatego 
błogosławione są te chwile naszego życia, kiedy 
jesteśmy niezadowoleni nie z otaczającej nas 
rzeczywistości 1 bliźnich, lecz z samych siebie, 
ze s p o s o b u  naszego życia. Błogosławiony 
ten, któremu ciąży grzech, ten, który ma nie
spokojne sumienie, który jest niezadowolony z 
własnej nieumiejętności naśladowania Jezusa. 
To jest niezadowolenie, które przebudza w nas 
dobro, a jednocześnie chroni przed faryzejskim 
samouspokojeniem i pychą. Uczy ono nas po
kornie wyznać: „Panie, nie jestem godzien, ale 
zmiłuj się nade mną”.
Poddajmy sami siebie próbie. Czy trwam w 
wierze? Czy naprawdę idę za Jezusem? Jaki 
jest mój stosunek do Jego krzyża, ubóstwa 
ziemskiego, ale zarazem skarbnicy zbawienia? 
Ozy jestem niezadowolony ze swego postępowa
nia, ze swego sobkosłwa? Tego rodzaju niepo
kój i niezadowolenie dają w naszym duchowym 
życiu dobrą nadzieję uzyskania łaski Bożej. 
Chciejmy być stale niezadowoleni z ubóstwa 
naszego wewnętrznego życia. Ta reszta nie jest 
aż tak ważna. „Szukajcie najpierw Królestwa 
Bożego, a reszta będzie wam przydana”. Amen.

S z a t a  f a r y z e u s z a Nie kradnę, Panie,
to nawet śmiesznie przed Tobą wyznawać, 
tym bardziej nie zabijam, 
również nie cudzołożę, to jasne.
Nie pożądam. (Oczywiście, poza rzadkimi, drobnymi

wyjątkami.)
Któż, w końcu, czegoś innym czasem nie zazdrości... 
Pracuję porządnie, nie spóźniam się, 
jestem koleżeński, nie robię intryg... skądże, 
prędzej godzę zwaśnionych.
Nie pcham się w  tramwaju, nie kłócę w  sklepie, 
dbam o dzieci, jestem zgodnym domownikiem.
Składki płacę w parafii bez wezwania, 
także coś dla dzieci na gwiazdkę lub na inne akcje. 
Do kościoła chodzę (no, czasem zdarzy mi się opuścić). 
Poza tym również nie palę i nie piję.
Robię nawet jeszcze i inne dobre rzeczy,
których przecież przez skromność tu nie wymienię.
Bo wiem, że dałeś mi sporo talentów  
i kazałeś sprawować nad nimi pieczę.
Pilnuję ich. Jestem sługą wiernym.

• • *

Ja, sługa wierny i sprawiedliwy,
wołam dziś do Ciebie, Panie — wybaw mnie!
Ulecz mnie, póki serce moje nie obrośnie całkowicie

pychą.
Zerwij ze mnie miłosiernym ruchem  
starannie ułożoną szatę faryzeusza 
i ofiaruj łachman żebraka,
a pod nim gorące serce nie dające dostępu pysze. 
Pomóż mi, Panie, bo na ciężką wystawiasz mnie próbę. 
Ach, gdybyś zechciał odebrać mi moje zalety 
i pozwolił zostać tamtym celnikiem!
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S y n o d  1972

W Warszawie, przez dwa kolejne dni listopada 
-  11 i 12 -  trwały obrady dorocznego Synodu 
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce, 
którego hasłem były słowa Jezusa Chrystusa za
pisane w pierwszym rozdziale Dziejów Apostol
skich, w wierszu 8: „Będziecie mi świadkami..." 
Obradom przewodniczył prezes Syondu -  red. 
Jan Skierski.
Sesja rozpoczęła się nabożeństwem, podczas 
którego kazanie (Dz. Ap. 2: 47) wygłosił ks. Jerzy 
Sta hi.
Pierwszy dzień poświęcony był omówieniu pracy 
Konsystorza i zborów w okresie intersynodalnym. 
Szczegółowe sprawozdania złożyli: prof. dr Zofia 
Lejmbach — z działalności ogólnej Konsystorza, 
ks. bp Jan Niewiieczerzał — z życia religijnego 
Kościoła, pan Jain Baum, radca świecki — z dzlita- 
ła In ości finansowej Konsystorza, ks. Bogdan 
Tra nda -  z pracy zespołu redakcyjnego i ad m i
nistra cyjn ego ,,J ednoty’ ’.
Po dyskusji, która kontynuowana była jeszcze 
następnego dnia rano po wznowieniu obrad, Sy
nod udzielił Konsystorzowi absolutorium z dzia
łalności w okresie intersynodalnym oraz uchwalił 
budżet Kościoła na rok 1973.
Drugi dzień obrad Synodu rozpoczął się nabo
żeństwem z Komunią Świętą. Kazanie (Jan 
17:20-21) wygłosił ks. biskup Niewieczerzał.
Jak to jest w zwyczaju od kilku lat, wiele wagi 
Synod przywiązuje do referatu i następującej po 
nim dyskusji, gdyż obydwa te punkty porządku 
obrad stanowią wytyczne do pracy całego Ko- 
śoioła w nadchodzącym roku i są podstawą 
działania Konsystorza koordynującego pracę na
szej społeczności. W tym roku synodujący znali 
treść referatu na wiele tygodni przed sesją. W 
zborach odbyły się specjalne zebrania, podczas 
których przygotowywano się do dyskusji. Autorem 
referatu był ks. bp Jan Niewieczerzał. Ponieważ 
pełny tekst referatu Księdza Biskupa zamieściła 
„Jednota" w numerze 10-11 z ub. roku, wszyst
kich zainteresowanych odsyłamy do tego zeszytu, 
a na tym miejscu więcej uwagi poświęcimy dy
skusji i jej wynikom.
Miała ona odmienny, niż dotąd zwykło bywać, 
przebieg. Jest to wy mik zrealizowanej propozycji 
Komisji Intersynodalnej, powołanej w roku ubie
głym, która zajęła się wprowadzeniem pewnych 
zmian do dotychczasowej struktury synodów. 
W tym roku po raz pierwszy w hiistorii naszych 
synodów delegaci obradowali nad referatem w

czterech grupach dyskusyjnych, a na plenum 
jedynie liderzy referowali wnioski i postulaty tam 
wysunięte.
Zanim przejdziemy do omówienia dyskusji, po
wiedzmy, że owo novum okazało się fortunnym 
posunięciem. We wszystkich grupach dyskusja 
była ożywiona, co więcej — głos zabierali prawie 
wszyscy delegaci, w tym i di, którzy nigdy nlie 
odważyliby się wystąpić publicznie wobec 100- 
osobowego audytorium. Natomiast małe sale, 
serdeczna atmosfera w grupach, dobrze przygo
towani liderzy, a także wcześniejsza znajomość 
problematyki przez synodujących — spowodowa
ły, że chociaż zbyt mało czasu przeznaczono na 
dyskusję, efekt był większy niż przewidzieli orga
nizatorzy. Ta forma pracy Synodu została pozy
tywnie oceniona przez delegatów i wydaje się, 
że wejdzie odtąd na stałe do porządku obrad.
O ile referat Księdza Biskupa nosił charakter ra
czej teoretyczny, o tyle wprowadzenie do dyskusji 
zawierało konkretne problemy i sprawy żywotne 
w naszym Kościele. Dzięki temu udało się połą
czyć w jedną całość szczegółowy materiał i wska
zówki biblijne z realnymi faktami codziennej 
pracy kościelnej. Wprowadzenia do dyskusji do
konał doc. Jarosław Świderski, wysuwając nastę
pujące tezy:
1. Nie jest zadaniem Synodu odkrywanie na no
wo sensu słowa „społeczność" i „świadectwo", 
ale pobudzenie już istniejącej społeczności do 
działania i ożywienie jej tętna. Społeczność na
sza składa się obecnie z wielu jednostek, które 
działają oddzielnie i stanowią pojedyncze ogni
wa luźno lub wcale nie połączone z resztą łań
cucha. To jest nasza słabość. Działanie — skie
rowane na zewnątrz i do wewnątrz -  byłoby 
skuteczniejsze, gdyby jednostki te miały oparcie 
w silnej społeczności, która jest miejscem, skąd 
czerpie się siłę i energię, by nią potem promie
niować na zewnątrz. Społeczność jest akumula
torem, w którym następuje „ładowanie się” ludzi 
wierzących.
Podstawowym zadaniem każdego zboru i całego 
Kościoła jest dokonanie rozeznania, które wyło
wiłoby wszystkich „bojujących” samotnie, oraz 
podjęcie wysiłku, który spowodowałby włączenie 
tych ludzi w społeczność. Okazałoby się wów
czas, że sprawy, o które walczymy w pojedynkę, 
są sprawami całego Kościoła, wielu setek /i ty
sięcy ludzi podobnie myślących, czujących i dzia
łających. Każdy członek Kościoła rnusli zdobyć
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przekonanie, że ma do spełnienia zadanie, które 
jest zadaniem całego zboru, całego Kościoła -  
grupy eskpansywnej, idącej na zewątrz.
2. W chwili obecnej rysują się cztery zasadnicze 
kierunki tej ekspansji, cztery konkretne zadania 
stojące przed naszym Kościołem. Wszystkie one 
wymagają zorganizowanego działania w s z y s t 
k i c h  członków, zjednoczenia się całej społecz
ności. Sa to:
a) dniała nie ewangelizacyjne do wewnątrz, które 
umożliwi skuteczność oddziaływania na zewnątrz. 
Powino to być działanie wzmacniające społecz
ność, ,,ładujące" ją, aby mogła służyć jako źró
dło energii;
b) działanie samarytańskie;
c) wychowanie dzieci i młodzieży,
d) działanie ekumeniczne, ściślej — sprawa na
szego stosunku i współdziałania z innymi Ko
ściołami. Nie może to być zagadnienie, którym 
zajmować się będą jednostki, ale sprawa całej 
społeczności reformowanej, jej jednolitego po
glądu na te problemy i jej jednolitego działania. 
Ze względu na brak miejsca nie możemy szcze
gółowo zreferować (przebiegu dyskusji we wszyst
kich grupach. Ograniczymy się więc do przed
stawienia ogólnej problematyki, jaka domino
wała.
We wszystkich grupach wystąpiła silna tendencja 
duchowegp wzmocnienia naszej społeczności, 
takiego wzmocnienia, które uczyniłoby ją zdolną 
do świadczenia na zewnątrz o Jezusie Chrystusie. 
Padło wiele propozycji konkretnego działania -  
pod rozwagę Konsystorza i do zastosowania w 
nadchodzącym roku pracy. Podjęto kwestię, jakie 
formy dotarcia do ludzi, którzy tracą — z róż
nych przyczyn — kontakt ze zborem, a tym somym 
pozbawiają się zdolności oddziaływania chrze
ścijańskiego i świadczenia o Ewangelii — byłyby 
w naszym środowisku najskuteczniejsze.
Synod uznał dotychczasowe działanie Konsysto
rza w tym kierunku za słuszne, ale potraktował 
je jako początek akcji, która musi być zakrojona 
znacznie szerzej i głębiej. Silnie podkreślano od
powiedzialność dużych zborów za niewielkie 
grupki żyjące w rozproszeniu. Padły konkretne 
propozycje, które będą mogły pomóc w przy
szłości we wzmocnieniu więzi pomiędzy zborami 
i wewnątrz zborów.
Wiele uwagi Synod poświęcił akcji pomocy lu
dziom potrzebującym.^ Liczne głosy opowiedziały 
się za wciągnięciem do tego typu pracy jak naj
liczniejszych grup świeckich. Zagadnienie pracy 
charytatywnej jest zadaniem całego Kościoła,

wszystkich jego członków, a nie tylko wyodręb
nionych sekcji, działających w określonym sku
pisku. Każdy najmniejszy nawet zbór musi nieść 
zorganizowaną pomoc i posiadać pełne rozezna
nie ludzkich potrzeb na swoim terenie. Mówiło 
się o stworzeniu w każdym zborze czegoś w ro
dzaju dyspozytorni, które zbierałyby informacje 
o ludziach wymagających opieki i pomocy, a 
z drugiej strony -  dysponowałyby grupą osób 
pracy tej oddanych.
Wyraźnie zarysowała się tendencja do nieroz- 
drabniania sił w wielu pracach, lecz skutecznego 
wykonywania zaplanowanych dla całego Kościo
ła, w określonym czaisie, zadań. Zwracano uwa
gę na przeciążenie pastorów różną pracą. Jedna 
z grup postulowała, aby świeckim powierzać 
czysto reJigijne zadania (po to, by pomóc pasto
rom), z drugiej jednak strony proszono, aby księ
ża skoncentrowali się — w tym etapie pracy na
szego Kościoła — przede wszystkim na wypełnia
niu obowiązków wobec własnej społeczności i jej 
członków.
Dużo czasu w dyskusji zajął poblem chrześcijań
skiego wychowania dzieci i młodzieży i ogromnej 
roli, jaką -ma tu do wypełnienia rodzina chrze
ścijańska i zbór, a nie tylko duszpasterze i nau
czyciele religii. Po zanalizowaniu różnych przy
czyn (natury wewnętrznej i zewnętrznej) osłabie
nia aktywności młodzieży — mowa o 16—20-lat
kach -  w Kościele, padły konkretne propozycje, 
których reaiiizacja po upływie kilku lat systematy
cznego i konsekwentnego działania może, jeśli 
Bóg tak zechce, przynieść rezultaty. (Warto w 
tym miejscu odnotować, że wśród delegatów sy
nodalnych coraz więcej jest osób w średnim wie
ku, ok. 30-35 lat, a wiek kilku synodujących nie 
przekracza dwudziestu poru lat.)
Jedna z grup wysunęła pod rozwagę propozycję, 
by następny Synod poświęcić w całości zagad
nieniu młodzieży i jej roli w Kościele. Podkreśla
no, że formy pracy Kościoła w w.w. kierunkach 
mogą być dopracowane w wyniku kil ku etapowe
go działania, rozłożonego na wiele lat.
Na zakończenie dodajmy, że Synod powołał do 
życia dwie komisje: problemową i informacyjną. 
Pierwsza zajmie się całokształtem prac i przygo
towaniem problematyki synodów, a także podej
mie działanie nad ewentualną dalszą zmianą 
struktury Synodu. Druga komisja zajmie się 
sprawą wydawnictw kościelnych. Obie podległe 
są pozpośrednio Synodowi i współpracują z Kon- 
systorzem.

Barbara Stahl

PROSIMY PRENUMERATÓW „JEDNOTY”
O JAK NAJSZYBSZE NADESŁANIE

AKTUALNYCH ADRESÓW KODOW YCH.
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Młodzież i pojednanie

We wrześniu 1972 roku bawiła w Polsce delegacja ewangelickiej 
młodzieży z NRF. Korzystając z tej okazji poprosiliśmy członka 
delegacji, generalnego sekretarza Arbeitsgemeinschaft der Evan
gelischen Jugend (organizacja młodzieży ewangelickiej), ERNSTA 
ERWINA PIOCHA, o rozmowę, której treść niżej przytaczamy.

R e d a k c j a

PYTANIE: Jak  w Niem ieckiej Republice Federalnej 
wygląda w chwili obecnej praca z młodzieżą ew an
gelicką?
ODPOWIEDŹ: Po drugiej w ojnie św iatowej praca z 
młodzieżą w  sposób natu ra lny  przybrała kształt 
ćwiczenia młodych chrześcijan w  specjalnych for
mach w iary i życia w zborze. Zw racano przy tym 
uw?„gę raczej na potrzeby Kościoła pragnącego 
przekazać Ewangelię młodemu pokoleniu, niż na po
trzeby samej młodzieży. Obecnie znajdujem y się w 
okresie przejściowym. P ilna i s ta ła  potrzeba pozna
nia, na czym w łaściw ie polega teoria pracy z m ło
dzieżą i jak się ona ma do ak tualnej prak tyk i — do
prowadziła do całkiem nowego ustaw ienia tej pracy. 
Pracę z młodzieżą widzimy dziś jako uzupełnienie 
wychowania, jakie otrzym uje miody człowiek w ro
dzinie, szkole i w  pracy zawodowej. Specjalne form y 
wychowania, pielęgnowane w tradycyjnych organiza
cjach wychowawczych są uzupełniane przez taki 
rodzaj pracy młodzieżowej, której zasadą jest dobro
wolność.
W centrum  tak pojętej pracy znajdu je się sam a m ło
dzież. Nie jest ona przedmiotem, ale podmiotem pracy. 
W skutek tego zdarza się często, że jej potrzeby koli
dują z wyobrażeniam i, jakie o pracy z młodzieżą 
m ają przedstaw iciele organizacji kościelnej. Z najdu je
my się w stanie przejściowym, to znaczy, że toczy 
się dyskusja między zwolennikam i takich form, k tó 
re w ynikają z potrzeb regenerującego się Kościoła, a 
zwolennikam i form  określanych przez sam ą młodzież. 
Różnice w poglądach są często bardzo ostre. Tak 
więc, z jednej strony m am y zwolenników form, k tó 
re polegają na zgodności z ew angelizacyjną i m isyj
ną postacią zwiastowania. W takich grupach cen tra l
nym punktem  działania jest praca biblijna. Chodzi 
o w spółpracę ze zborem i o ew angelizacyjno-m isyjne 
działanie wśród młodych. Z drugiej strony — istnieją 
grupy, które w yraźnie dążą do em ancypacji m łodzie
ży. Ona i jej potrzeby są tu punktem  wyjścia. W tych 
grupach, po pewnym  czasie, budzi się w yraźnie silne 
zainteresow anie zagadnieniam i społecznej niespraw ie
dliwości i położeniem w arstw  uciskanych w społe
czeństwie.
Wiele grup młodzieżowych, które zgodnie ze swym

rozumieniem Biblii i chrześcijaństw a, są za em ancy
pacją młodych — skłania się do podejm ow ania so- 
cjałno-charytatyw nych czy em ancypacyjnych zadań 
w społeczeństwie. Jako przykład chciałbym w ym ie
nić problem atykę krajów  Trzeciego Świata. P raca 
młodzieży w  Niemieckiej Republice Federalnej przy
czyniła się znacznie do tego, że o problem ie krajów  
rozw ijających się można dyskutować. Młodzież ew an
gelicka, podczas wielu uroczystości zakrojonych na 
szeroką skalę, specjalnie w yrażała pogląd, że popra
w a sytuacji w k rajach  rozw ijających się możliwa 
będzie tylko wtedy, jeśli zajdą radykalne zm iany 
społeczne w krajach  rozwiniętych.
PYTANIE: Jak ą  postawę zajm uje młode pokolenie 
wobec Polski? Co wie ono o tragicznej przeszłości? 
Jak ie trudności napotyka praca z młodzieżą z powo
du te j przeszłości?
ODPOWIEDŹ: P raca z młodzieżą obejm uje dziś po
kolenie, które urodziło się pomiędzy rokiem  1950 a 
1955. Początki grom adzenia przez nie zasobów życio
wych doświadczeń przypadają na rok 1960, tzn. w  15 
la t po zakończeniu wojny. Jest ono trzecim  pokole
niem po wojnie. Polem ika pomiędzy pokoleniem w o
jennym  a pierwszym pokoleniem powojennym  była 
ostra i bezwzględna. W tej chwili polem ika ta  jest 
już zakończona. G eneracja ludzi liczących dziś lat 
15-20 trak tu je  w ydarzenia drugiej w ojny św iatowej 
jako historię. Nie umie spojrzeć na nie inaczej niż 
np. na w ydarzenia w ojny trzydziestoletniej czy Re
formację.
Z nają oni, oczywiście, fakty historyczne. Znają je w 
takiej formie, w jakiej są im  podaw ane w podręcz
nikach szkolnych, znają je w  takiej formie, w  jakiej 
mogą im je podać nauczyciele z racji swojego osobis
tego zaangażowania. Wiemy, że wiele jeszcze jest do 
zrobienia, zanim dojdziemy do lepszego i bardziej 
obiektywnego rozum ienia faktów  z przeszłości. 
Faktem  jest jednak również to, że młode pokolenie 
nie jest w stanie identyfikować się z tą  historią. To 
nie jest jego historia, to nie jest historia jego rodzi
ców, a któż może się identyfikow ać z h istorią swo
ich dziadków? Stąd też młode poko len ie. nie ma ob
ciążeń przy naw iązyw aniu przyjaznych i dobrych 
stosunków z Polską. Byłoby tragicznym  nieporozu
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mieniem, gdyby w m omencie naw iązyw ania tej przy
jaźni m iało zostać zmuszone do identyfikacji z prze
stępcam i narodowego socjalizmu.
M usimy wprawidzie przyznać się również do tego, że 
młode pokolenie w ie bardzo mało o rozwoju nowego 
państw a — Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. N ie
wiedza ta  jest spowodowana częściowo brakam i dzi
siejszego system u szkolnego, częściowo zaś sztywnymi 
planam i nauczania. Tu istotne byłoby obustronne 
spotkania, k tóre mogłyby się przyczynić dio lep
szego zrozum ienia przez osobiste doświadczenia. 
PYTANIE: Układy pomiędzy Niemiecką Republiką 
Federalną a Polską tworzą ramy, które muszą być 
wypełnione właściwą treścią. Czy sądzi Pan, że Koś
cioły, że chrześcijanie są w  stanie odegrać w tym  
pozytywną rolę?
ODPOWIEDŹ: Kościoły spełniają pozytywną rolę przy 
dojściu tych układów  do skutku. Wcześniej naw et 
niż było to możliwe dla grup politycznych w skazy
w ały  one na to, że pojednanie pomiędzy Niem iecką 
R epubliką F ederalną a Polską jest historyczną ko
niecznością. M em orandum  Kościoła Ewangelickiego 
jak  i kongres „Pokój z P o lską”, k tóry  przygotowany 
był w znacznej mierze przez młodzież Niemieckiej 
R epubliki Federalnej, spełniły tu  rolę pionierską. 
N astępnym  w ażnym  celem będzie prowadzenie roz
mów ze starszą generacją, k tóra opuściła tereny le
żące w  granicach dzisiejszej Polski. Rozmowy te m u
szą być prowadzone w celu um ożliwienia postawy 
pojednania. Nie jest to z pewnością możliwe, jeżeli 
całą starszą generację pochodzącą z tych terenów  
będzie się hurtem  uw ażało za rewizjonistów  i odwe
towców. Rozmowy te w ym agają bardzo dużo cierpli
wości i delikatności. Niekiedy jednak trzeba je będzie 
prowadzić w  sposób ostry.
N astępnym  w ażnym  punktem  jest odbyw ająca się 
obecnie rew izja podręczników. Tu również Kościół 
za ją ł pozycję wiodącą, staw iając  do dyspozycji ludzi 
i środki finansowe.
PYTANIE: Jakie wrażenie wyniósł Pan ze swojej

wizyty? Czy przyniosła ona jakieś korzyści? Czy bę
dzie Pan mógł zastosować swoje doświadczenia we 
własnej pracy z młodzieżą?

ODPOWIEDŹ: Cała delegacja, k tóra baw iła w  Polsce 
tydzień, zgodna jest co do tego, że w izyta ta  była 
nadzwyczaj pożyteczna. Nie tylko pozyskaliśmy tu 
dobrych przyjaciół, ale również spotkaliśm y się z 
w ażnym i i pożytecznymi poglądami, zwłaszcza co do 
możliwej w ym iany młodzieży.
1. W iemy teraz, że w ym iana młodzieży na pewno nie 

może przyjąć tak ich  form, w jakich przebiega z 
n iektórym i k rajam i zachodnimi, np. z F rancją. Bę
dziemy m usieli przy w ym ianie młodzieży opero
wać m niejszym i liczbami i prowadzić z w yjeżdża
jącym i uprzednio pracę przygotowawczą.

2. Musimy zdawać sobie sprawę, że w ym iana pom ię
dzy m łodym i Niem cami z NRF i Polakam i jest 
śm iałym  eksperym entem  z uwagi na odimienne 
form y w ychow ania i z uwagi n a  różne form y 
kościelnych powiązań.

3. B ariera językowa będzie na  razie spraw iała duże 
trudności. W Niemieckiej Republice Federalnej 
n ik t z m łodych nie umie mówić po polsku, a wśród 
młodego pokolenia w Polsce również znajomość 
niemieckiego jest znacznie m niejsza niż u starszej 
generacji. Będziemy musieli stworzyć system , k tó 
ry pomoże przezwyciężyć trudności językowe. 
Przede wszystkim  przez zastosowanie tłumaczy, 
ale — być może — również przez kursy  językowe.

4. Społeczno-kulturalne podłoże, na którym  w obu 
k rajach  prow adzi się pracę z młodzieżą, jest sk ra j
nie różne, tak  że trudno będzie znaleźć w spólną 
platform ę. W arunek znalezienia jej, a mianowicie 
gotowość do porozumienia, spełniony jest po obu 
stronach. N asuw ające się problem y mogą więc 
zostać rozwiązane.

Sądzę, że w ym iana młodzieży, a co za tym  idzie 
obustronne porozum ienie — w inny uzyskać daleko 
idące pierwszeństwo.

ROMAN LIPIŃSKI

Znowu

styczeń,

czyli

ekumeniczna

odwilż

Można zaryzykować stw ierdzenie, że 
pomimo siarczystego mrozu i obfi
tych opadów śniegu, styczeń jest dla 
ekum enii m iesiącem odwilży, a już 
na pewno jest nim  dla ekum enii 
młodzieżowej. Miesiące w iosenno- 
-letnie przebiegają pod znakiem  
końcowego w ysiłku szkolno-akade- 
mickiego, a potem w akacji. Rzadko, 
może naw et zbyt rzadko, w ykorzy
stujem y ten  okres do pogłębienia 
naszych znajomości ekum ienicznych 
i do naw iązania nowych kon tak
tów. Dopiero w długie jesienne w ie
czory mamy więcej czasu i częściej 
poświęcamy go tym  sprawom . Do 
pierwszych spotkań dochodzi już na 
wieczorach adw entow ych i w ig ilij
nych w  różnych zborach, ale zazwy
czaj pierwszym praw dziw ym  spot
kaniem  w arszaw skiej młodzieży eku

menicznej jest dziewiąte z kolei n a 
bożeństwo w  cyklu nabożeństw  Ty
godnia M odlitwy o Jedność Chrześ
cijan, organizowanych od lat w 
Polsce przez osiem Kościołów człon
kowskich Polskiej Rady Ekum enicz
nej.
Ekumeniczny W arszawski Kom itet 
Młodzieży zorganizował pierwsze 
takie nabożeństwo młodzieżowe w 
styczniu 1970 r. Od tego czasu odby
w ają się one każdego roku i w  ja 
kiejś m ierze w yznaczają drogę, jaką 
grupa w arszaw ska odbyła w  ciągu 
trzech lat. Pozostałe spotkania (o 
charakterze inf ormacyj no-tow arzy-
skim) były w zasadzie treścią w y
pełniającą tę drogę.
Można zapytać, dlaczego organizuje
my osobno młodzieżowe nabożeń
stw a nie zadow alając się uczestnic-
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lwem w ośmiu poprzednich wieczo
rach Tygodnia M odlitwy o Jedność? 
Dzieje się tak, ponieważ uważamy, 
że wspólne międzykonfesyijine spot
kanie młodzieży na neu tralnym  
gruncie, poświęcone tem u tem atowi, 
■wnosi znacznie więcej w artości w  
naszą ekum eniczną społeczność, a 
nawet ją  kształtuje. Pragniem y tak - 
22 gorąco, aby stało sdę ono przy
czynkiem do refleksji uczestników,
1 o głębokiego zastanow ienia się nad 
jytuacją ekum enii na naszym, m ło
dzieżowym odcinku. Bierzemy udział 
v  k ilku (zależnie od czasu i chęci) 
: ośmiu poprzednich nabożeństw , 
bądź to szukając autentycznych 
przeżyć religijnych, bądź odczuwa
jąc potrzebę dokonania konfrontacji 
światopoglądowych, bądź też — po 
prostu — ze zwykłej ciekawości. 
Młodzież bierze udział w  tych n a
bożeństwach nieufna, ale szukająca 
zaufania i oczekująca od dorosłych 
odpowiedzi na nurtu jące  ją  pytania. 
Coraz częściej jednak  słyszy się, że 
a  odpowiedź jej nie zadowala. Czy 
inajdziemy rozw iązanie naszych nie- 
lewności i w ątpliw ości? Czas poka- 
s . Wiadomo, że dorośli obciążeni 
ą  historią podziałów i koncepcjam i
2 przeszłości. Nasyceni są przesąda- 
rri i resentym entam i. Tymczasem 
ntode pokolenie nie przy jm uje do- 
mnującej roli h istorii (przyznajm y: 
n i znam y jej najlepiej) lecz, bar- 
dzej o tw arte  na nowe, ciągle jesz
cze szuka i czeka, szuka au ten tycz
nymi przejaw ów  solidarności, pojed
nana i w zajem nego zrozumienia.
Jes praw dą, że m odlitw y o jedność 
mona i trzeba zanosić w  ciągu ca
łego roku. Tak, ale ludziom potrzeb
ne ą szczególne okazje do poddania 
ponwnej ocenie swego zaangażow a
nia 7 spraw y jedności. Przed takim  
nabceństw em  uświadom ić sobie 
m ushy fakt, że bez wzajem nego 
zajęca o tw artej postawy wobec 
chrzeciijan różnych tradycji nie 
może być mowy o autentycznym  
zrozumieniu. Dlatego uczestnictwo 
w  nasym spotkaniu w ym aga odpo- 
wiedinigo przygotow ania. Wiadomo, 
że skeo będzie spotkanie z okazji 
Tygodia M odlitwy o Jedność 
Chrześijan — to będziem y się mo
dlić. Mdlimy się, bo tego chcemy 
i pragiBmy, .bo osiągnięcie jedności 
wymaga w ysiłku woli, a  w łaśnie 
modlitw kształtu je  naszą wolę. Jed 
nakże t  nie może być deklam acja: 
szczera,gorąca m odlitw a do Boga 
zmusza 'o zastanow ienia się nad 
odpowieeialnością za — używane 
tak  łatw  w  tej m odlitw ie — sło
wa. A aem , celem naszych mo
dlitw  jes w idzialna jedność chrześ
cijan, tzr jedność myśli i serc w

m odlitw ie, jedność umysłów i rąk  
w pracy.
Oczywiście, nasza ekum eniczna 
w spółpraca m a na celu realizow a
nie wszystkich elem entów  tego 
hasła. Ale w łaściw ie, cóż ono ozna
cza w  prak tyce? Co rozum iem y 
pod pojęciem  „ekum eniczny”, „eku
m enia”? Jak  odczytujem y te sło
w a dziś i czym kierujem y się na 
codzień w  pracy?
Od dwóch la t biorę udział w  p ra 
cach Ekum enicznego W arszawskiego 
K om itetu Młodzieży. Muszę przy
znać, że do dzisiejszego dnia nie po
trafiliśm y jednak  w ypracow ać i 
przyjąć jednolitej definicji jako swo
jej w łasnej, w spólnej w szystkim  u- 
czestnikom zebrań EWKM. Z częs
tych kontaktów  i spotkań inform a
cyjnych oraz udziału w  nabożeń
stw ach młodzieżowych wiem, że is t
nieje oczywista potrzeba udzielenia 
konkretnej odpowiedzi na postaw io
ne wyżej pytania. W ypowiadam  się 
więc na ten  tem at, trak tu jąc  swą 
wypowiedź jako głos w  dyskusji 
nad sy tuacją ekum enii w  Polsce. 
Uważam, że niezależnie od kw estii 
religijnych, do najw ażniejszych za
dań  EWKM w  najbliższym  okresie 
należy zw rócenie uw agi młodzieży 
na społeczne treści ekum enii, na spo
łeczny aspekt ekum enicznego w spół
działania. P rzedstaw iona problem a
tyka nabożeństw  interkonfesyjnych 
uśw iadam ia nam , jak  w iele napięć 
istn ieje jeszcze dzisiaj pomiędzy 
Kościołami, niezależnie od specyficz
nych barie r n a tu ry  konfesyjnej. 
W prawdzie w  ciągu ostatnich la t 
spraw a jedności chrześcijan poczy
niła większe postępy, niż przez całe 
stulecia, to jednak  ciągle jeszcze is t
nieje groźba osłabienia, lub  wręcz 
zerw ania, kruchych ogniw serdecz
ności łączących nas ze sobą. Ta 
czyniąca postępy spraw a jedności 
chrześcijan to w łaśnie ekum enia. 
Ekum enia nie jest i być nie może 
organizacją — czymś w  rodzaju  jed
nego w ielkiego Kościoła. Jest ideą 
w skazującą drogę, po k tórej trzeba 
pójść, by  stać się pełnow artościow y
mi pracow nikam i, których do zreali
zow ania swych zadań — budowy 
widzialnej części Kościoła Chrystu
sowego — chce użyć Bóg.
W yznania najchętniej nazyw ają sie
bie Kościołam i i z tego fak tu  w yni
ka utożsam ianie insty tucji kościel
nych — w yznań chrześcijańskich — 
z Kościołem Powszechnym. Docho
dzi w  ten  sposób do pom ieszania 
dwóch różnych rzeczy. Zapom inam y 
wówczas, że na to, co rozum iem y 
pod pojęciem  Kościoła takiego czy 
innego, sk ładają się w  pierwszym  
rzędzie wyznawcy Kościoła Pow 

szechnego, w łaśnie Chrystusowego, 
niezależnie od tego, czy nazyw ają 
się ewangelikam i, praw osław nym i 
czy katolikam i. Równe są bowiem 
wobec P ana ich praw a i obowiązki. 
Dopiero om awiając cechy różniące 
te wyznania, które są ludzkim  do
datkiem  do Praw dy, w ym ienia się 
3 czynniki:
— sposób in terp retacji Praw dy, a 

więc doktryny kościelne,
— sposób oddaw ania chwały Bogu, 

a więc obrzędy,
— sposób organizowania życia w ier

nych, a więc ustrój kościelny.
Na kształt ekum enii, czyli na jakość 
współpracy ekum enicznej, w pływ a 
w zajem ny stosunek do tych trzech 
czynników. One też decydują o tym, 
jak  dany Kościół spełnia nakaz 
Chrystusa: „...idźcie i czyńcie ucz
niam i wszystkie narody...”.
W czasie M iędzynarodowej K onfe
rencji Młodzieży Ekum enicznej, k tó 
ra  odbyła się 8-13 X  1971 r. w  Lon
dynie, sform ułow ano następu jącą de
finicję ekum enii: „jest ona ak tyw ną 
i b rate rską w spółpracą wszystkich 
ludzi, którzy czują się odpowiedzial
ni za złożenie św iadectw a św iatu i 
przekazanie poselstw a Ewangelii. W 
tym  kontekście ekum enia sta je  się 
istotą Kościoła: nie stoi ponad nim , 
lecz dokonuje odnowy Kościoła — 
osiąga jego jedność...”. Dodajmy, że 
dyskusja nad defin icją była jednym  
z zagadnień poruszonych na Ogólno
polskiej Ekum enicznej K onferencji 
Młodzieży w  W apienicy, w  lutym  
1972 r.
Kolejne, w ym agające odpowiedzi 
pytanie, brzmi: Czy ekum enia m ło
dzieżowa ma pomyślniejsze widoki 
rozwojowe, niż „dorosła” ekum e
nia, polegająca na łączności „na do
le” i oficjalnych kontak tach  „na 
górze”? Czy zawsze będziemy żyć 
w sytuacji, w której zdajem y sobie 
sprawę, że w  każdym  w yznaniu są 
nasi bracia, którzy P raw dy szukają, 
którzy nie w głębiając się w do
gmatyczne zawiłości m odlą się tym i 
samymi, co my, słowami, do tego 
samego Boga i s ta ra ją  się w ypeł
niać Jego wolę zaw artą  na kartach  
Pisma Św? Dziś liczba zm ian za
chodzących w życiu jednego poko
lenia pozwala nam  stw ierdzić, że 
jest to stan  przejściowy. 
Podsum owując tę część rozważań 
stwierdzam y, że dzieło budowy 
Kościoła Chrystusowego oznacza w 
p rak tyce:
— głoszenie Słowa Bożego w czys

tości i w ierności Praw dzie, roz
powszechnianie wiedzy o C hrys
tusie i okazywanie czynem, ja 
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ka jest moc Je?o słowa;
— um ożliw ienie naszym kaznodzie

jom, którym  dana jest siła prze
konyw ania, dotarcia do jak  n a j
większej liczby słuchaczy wie
rzących i niew ierzących;

— grom adzenie młodzieży pod has
łam i miłości na spotkaniach o 
różnych form ach i wokół róż
nych tem atów. Aktywny udział 
świeckich (odpowiednio przygo
towanych) w  prow adzeniu ta 
kich spotkań.

Każdy człowiek ma praw o do p la
nów i m arzeń. Ma praw o do w łas
nych w izji dotyczących zarówno 
teraźniejszości, jak  i przyszłości, i 
nie ma potrzeby byśm y my, m ło
dzi, z tą  naszą w izją ekum enii m ie
li się kryć. Nie trzeba i nie można 
zagłuszać w sobie tego, co n a jb ar
dziej wartościowe, a jednocześnie

jakże natu ra lne dla człowieka, 
zwłaszcza dla młodego człowieka. 
Oczywiście, że na w artość planów 
i m arzeń m usim y patrzeć także, a 
może przede wszystkim, przez p ry 
zm at dążenia do ich realizacji. Do
piero w świadomym i głęboko za
angażowanym  działaniu ludzkim  
ujaw niają się praw dziw e wartości. 
Trzeba tylko w tę działalność w k ła
dać mądrość i pasję, m arzenia i 
wiedzę.
Na ocenę pracy EWKM jest jeszcze 
za wcześnie, ale stw ierdzić można, 
że w w yniku dużego w ysiłku k ilku 
nastu osób, pracujących dotychczas 
pod kierunkiem  Ewy Otello-W iśnie
wskiej, sekretarza Sekcji Młodzieży 
PRE, w W arszawie wytworzyło się 
środowisko ekum eniczne wśród 
młodzieży. M iejmy nadzieję, że w 
dalszym ciągu stan  ten będzie się

u trw alał. Mimo młodzieńczej wraż
liwości, a czasami sceptycyzmu 
i krytykanctw a, młodzi wiedią, 
że jedną z najw ażniejszych umie
jętności życia jest dostrzeganie je
go sukcesów, blasków — po prostu 
piękna — w codzienności. Dlatego 
i my cieszymy się z tego, co osią
gnęliśmy, a zważywszy na trudnoi- 
ci z jakim i przyszło nam  się spot
kać, stan  dzisiejszy uważam y za 
sukces.

P.S.
Obok „Jednoty” także kilka innycl 
pism kościelnych zgodziło się za
mieścić na łam ach styczniowych 
num erów  artykuły  p rzygo tow ać 
przez przedstaw icieli EWKM. Wszy
stkim , których ta  tem atyka zainte
resowała, polecamy je jako uzupeł
nienie tej wypowiedzi.

JAN KONAR

Konfederacja Warszawska
w 400 rocznicę powstania

Siła obozu reformacyjinego w Polsce spoczywała nie 
tyle w jego liczebności, ile w tym, że w jego szere
gach znaleźli się najpotężniejsi magnaci: Radziw iłło
wie, Firlejow ie, Tęczyńscy, Zborowscy, Ostrorogowie, 
Górkowie, Szafrańscy, Myszkowscy, Stadniccy itd. 
oraz najw ym ow niejsi trybuni szlacheccy i najznako
m itsi pisarze, jak  M ikołaj Rej z Nagłowic, M arcin 
Krowicki, Andrzej Trzecieski, Gliczner i Wolan, z k tó
rym i pisarze katoliccy ani mierzyć się nie mogli. W 
1569 r. wśród senatorów  świeckich było 58 ew ange
lików, a tylko 55 katolików. Wpływ obozu p ro testan 
ckiego na spraw y publiczne był decydujący. N ieste
ty, nie trw ał długo. Reform acja polska była istotnie 
ogniem słom ianym , jak  ją  nazyw ał A leksander 
B rückner.
Jedną z w ielu przyczyn upadku Reform acji w Polsce 
było to, że nie dotarła ona do szerokich mas ludu 
w iejskiego, że była spraw ą szlachty i bogatego m ie
szczaństwa, dwóch w arstw  narodu oddzielonych głę
boką przepaścią społeczną od klasy poddanych chło
pów. Nie była także spraw ą serca polskiego szlach
cica, ale kw estią zewnętrznego poloru, znakiem  o- 
tw arte j głowy, a przede wszystkim  — środkiem  poli
tycznym do w alki z Kościołem o dziesięcinę i ju ry s
dykcję biskupią. B rakło jej także m ądrych przy
wódców i reform atorów . W prawdzie o Jan ie Łaskim  
mówimy, że był polskim reform atorem , ale je s t w 
tym  sporo przesady: był reform atorem , ale na obczy
źnie, a nie w kraju , do którego powrócił dopiero u 
schyłku życia.
Reform ację polską osłabiały w ew nętrzne spory i 
w zajem na ryw alizacja. Polscy innow iercy około 
1560 r. byli tak  rozszczepieni, że nie było mowy o 
ich zjednoczeniu — ani konfesyjnym , ani połitycz-

nym — aczkolwiek wysiłków w tym  k ierunku ie  
brakło. Unia wszystkich protestanów  (z w yjątk im  
arian) w  Ugodzie Sandom ierskiej 1570 r. była z£- 
Wiskiem powierzchownym, nie stworzyła jednoci 
ku ltu  i organizacji, a w nauce o Wieczerzy św. p - 
glądy partnerów  Ugody różniły się tak  dalece, że 
każde z w yznań pozostało przy swojej konfesji. Sns 
Ugody polegał tylko na tym , że lu teran ie , kalńni 
i bracia czescy uw ażali się odtąd naw zajem  za pra
wowiernych chrześcijan i postanowili odbywać w sól- 
ne synody generalne w spraw ach szkolnych i :ar- 
ności kościelnej oraz wspólnie występować wbec 
w zm agającej się reakcji katolickiej. Ugoda Sado- 
m ierska w rzeczywistości u jaw niła tylko słbość 
obozu protestanckiego. Jej postu lat przyznania ysy- 
dentom  wolności religijnej został w praw dzie rnie- 
siony na sejm  1570 r., ale nie uzyskał jego gody. 
Polskim  pro testan tom  nie udało się też uzyskać p ra 
wnej gw arancji wolności religijnej w następnyh la 
tach 1.
Dopóki żył k ró l Zygm unt A ugust niebezpieczństwo 
bezpośrednio nie groziło, ale gdyby jego n^tępca 
sprzyjał klerow i, wszystkie dotychczasowe ofuknię
cia p ro testan tów  przepadłyby bezpowrotnie, ilatego 
to w łaśnie po śm ierci ostatniego Jagiellończyk! (1572) 
polscy protestanci usiłu ją uzyskać praw ne g ^ ran cje  
dla swych wyznań. Podczas wspólnych obrad sejm u 
i senatu, na sejmie konw okacyjnym  1573 rjzostała 
w yłoniona kom isja, która m iała przygoto^ć ak t 
konfederacji religijnej, zaręczający pokój relJijny w 
państw ie. 28 stycznia 1573 r. akt ten  został ^hwalo- 
ny przez w szystkich świeckich posłów i jedifgo b is
kupa 2.
Kościół katolicki od początku rozpoczął w alk  z K on
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federacją. Wyższy kler, z w yjątkiem  biskupa krakow 
skiego, Franciszka Krasińskiego, z podusze żeni a le 
gata papieskiego, Commendoniego, odmówił podpi
sania K onfederacji. Z punktu  w idzenia praw nego 
uważał ją  za nieważną i odrzucił na synodzie w  P io
trkowie, w skazując, że sejm, na którym  ją  uchw alo
no, ,nie był do tego k o m p e ten tn y 3.

Nowego króla też nie udało się skłonić do zaprzy
siężenia tego aktu. Dopiero po dłuższych p e r tra k ta 
cjach dysydenci polscy wymogli na H enryku  W ale- 
zym (Valois), a później na Stefanie Batorym  i Zyg
m uncie III, obietnicę u trzym ania wszelkim i sposoba
mi pokoju między wyznaniam i. Obietnica ta  jednakże 
była uczyniona w takiej formie, że król mógł w k a 
żdej chwili bardzo zawęzić pojęcie wolności relig ij
nej bez narażenia się na zarzut niedotrzym ania ślu 
bu. Jeżeli K onfederacja m iała mieć praktyczne zna
czenie, to pow inna była być włączona do pacta con- 
venta, które zaprzysięgał każdy nowy król, ale tak  
się nie stało.

Żaden polski ak t ustawodawczy nie wzbudził takiego 
zainteresow ania u współczesnych i u potom nych, co 
ak t K onfederacji W arszawskiej. Znakom ity badacz 
dziejów Reform acji w Polsce, prof. H enryk M er- 
czyng, nazw ał K onfederację W arszawską z 1573 r. 
fundam entalnym  praw em  polskich ewangelików. 
Sami ewangelicy polscy istotnie od .początku uw ażali 
K onfederację W arszawską za sw oją magna charta 
libertatem, acz w Polsce szlacheckiej zawsze jedy
nym przez państw o uznaw anym  w yznaniem  był k a 
tolicyzm, pozostałe zaś w yznania były ty lko  to lerow a
ne.
Przyznać trzeba, że K onfederacja W arszaw ska była 
w ówczesnej Europie zjaw iskiem  osobliwym. Różni
ła się zasadniczo od współczesnych jej pokojów re 
ligijnych. Pokój polski obejm ował w iele w yznań, nie 
wyłączając naw et anabaptystów  i an ty tryn itarzy , a 
me tylko dwa w yznania: lu terańsk ie i katolickie, 
jak  to było np. w  pokoju w A ugsburgu (1555), albo 
trzy: luterańskie, reform ow ane i katolickie, ja k  to 
było w pokoju w estfalskim  (1648). Nie dziw, że nie
którzy posłowie katoliccy podczas elekcji tw ierdzi
li, iż taka to lerancja otw iera na oścież drzwi do 
Polski najskrajn ie jszym  sektom.

K onfederacja W arszawska szła nie tylko wszerz, ale 
i w głąb, bo darzyła swobodą w yznaniow ą nie tylko 
stan szlachecki. Jeżeli pokój augsburski -przyjął po
tw orną zasadę cuius regio, illius religio, to szlachta 
polska w tym  samym roku (1555) oświadcza na se j
mie, że „Ewangelia ma być każdem u człow iekow i je 
go w łasnym  język iem  oznajm ow ana”. Podobnie i na 
sejmie 1570 r. różnowiercy polscy dom agają się, aby 
było „wolno każdem u wedle sum ienia swego w ie
rzyć”. Z inicjatyw y Jakuba Niem ojewskiego, posła 
ziemi w łocław skiej, poczęła się późniejsza K onfede
racja W arszawska. Posłowie dom agają się, aby b is
kupi na przyszłość „nikogo nie m ogli pozywać o he
rezję, lecz żeby każdem u odtąd wolno było w ierzyć, 
w co m u  się podoba”.

Przyw ileje płynące z K onfederacji dotyczyły tylko 
szlachty. K onfederacja skierow ana była przeciwko 
chłopom z obawy, aby pod pretekstem  wolności re li
gijnej nie doszło do zaburzeń chłopskich, których 
Europa Zachodnia była w łaśnie widownią. A rtykuł 
4 K onfederacji w yraźnie mówi, że stosunek podda
nych nie ulega najm niejszej zmianie. „Jeśliby tako 
wa licentia gdzie była sub p re tex tu  religionls, tedy

jako zawsze było, będzie wolna i teraz każdem u pa
nu poddanego swego nieposłusznego tam  in sp iritua - 
libus quam in saecularibus podług rozum ienia swego 
karać”. Nieszczęsne zdanie! Od czasów Noaillesa aż 
do samego niem al wybuchu drugiej w ojny św iatowej 
toczył -się m iędzy uczonymi spór o to, czy K onfede
rac ja stała na stanowisku zasady cuius regio, eius 
religio i jak  należy rozumieć słowa tam  in spiritua- 
libus quam in seacularibus. W edług jednych, należy 
do nich dodać słówko bonis. W tym  przypadku sens 
K onfederacji byłby taki, że przyznaw ała ona wolność 
religijną i chłopom. Inni natom iast sądzą, że winno 
tu  być słówko rebus, a więc jurysdykcja pana m a 
dotyczyć n ie tylko -spraw gospodarczych, ale i re li
gijnych. Za tą  ostatnią in te rp re tac ją  przem aw ia fakt, 
że po rozpatrzeniu K onfederacji na sejm ikach, m o
gła być uchw alona z odnośnymi popraw kam i na se j
mie elekcyjnym. Sejm iki złożyły szereg wniosków, 
jedne z nich uwzględniono, innych nie. Nie uw zględ
niono w  ostatecznej redakcji wniosku, aby do n ie
jasnego zdania dodać in bonis.
Chłop polski był całkowicie poddany woli swego 
pana i bezwzględnem u posłuszeństwu w spraw ach  
duchowych i świeckich. Inna już rzecz, że panu ani 
w głowie nie powstało przym uszać chłopa do swojej 
w iary, zasiadać z nim  w jednej ławie przy słucha
niu Słowa Bożego i pić z jednego kielicha przy W ie
czerzy św. Tylko jedno w yznanie w  Polsce popierało 
liberalniejisze ujm ow anie tekstu  K onfederacji przez 
bonis, a mianowicie anty tyrn itarsk ie . Jeśli np. w 
K rakow skiem  na samym początku bezkrólew ia taki 
szlachcic, „brat polski”, Sam uel Przypkowski rozda- 
row yw ał w sie chłopom, to chyba oczywiste, że opo
w iadał się -on za najw iększą ich swobodą w yznanio
w ą i nie chciał do tekstu  K onfederacji dorzucać 
słówka rebus. Jak  najw iększa wolność wyznaniowa 
— to  było ich hasło. W tej myśli też P io tr Stoiński 
w M odlitwach nabożnych  (1633, s. 184) pisze o s to 
sunku panów  i gospodarzy do sług i domowników: 
„Bo lubo panowie ci duchow i i sum ieniu ich (sług) 
nie panują ...” .
Już w  czasach tw orzenia się K onfederacji (od kon- 
wokacji do elekcji i koronacji) zaistn iał spór o te 
dwa słówka: rebus i bonis. Spór zawieszono, pozos- 
staw iając tymczasowo (interim!), w brew  woli P io tra 
Zborowskiego, dwuznaczność. W tym  sporze głos 
pro testu  P io tra  Zborowskiego i szlachty sandom ier
skiej „a nie o w iarę!”, to  jeden z najpiękniejszych 
głosów naszej przeszłości. Choć pan i „kalw in” — 
zdobył się on na taki okrzyk w  obronie katolickiego 
chłopa! Uczestnicy konw okacji 1573 r. nie rozstrzy
gali jednak  żadnego principium , nie ustalali żadnej 
zasady teoretycznej, nie zajm ow ali się w cale ideą 
tolerancji, chociaż ją  w prowadzili do ustaw odaw stw a 
polskiego. Zaciągnęli tylko w zajem ne zobowiązanie, 
że się n ie będą prześladować za w iarę, ściślej: z po 
wodu różnic w pojm ow aniu zasad w iary do n iedaw na 
wspólnej. W ynikiem tego była to lerancja (ale nie 
było zasady tolerancji) tylko tych w yznań i tych 
stanów , które były reprezentow ane na konwokacji. 
K onferencja W arszawska nie powiada, że odtąd b ę
dzie wolno w Polsce wyznawać każdą w iarę. S tw ier
dza tylko zawarcie pokoju religijnego między tym i, 
którzy zerwali stosunki dyplomatyczne i tu  i ówdzie 
gotowali się już do zbrojnych w ystąpień. K onfede
racja m iała być religijnym  związkiem szlachty na 
wzór pokoju religijnego w A usburgu w roku 1555. 
„Ponieważ w  Rzeczypospolitej naszej trw a niem ałe 
dissidium  in  causa religionis christianae, a ponieważ
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sym patyków ). Z całkowitej liczby 98 podpisanych tylko 41
było katolików .
3 Najostrzej potępił Konfederację W arszawską Piotr S k a r 
g a .  W U p o m i n a n i u  d o  e w a n g e l i k ó w  pisał: „ P r z y c z y n a , d la  
k t ó r e j  t ą  k o n f e d e r a c j ą  g a n i m ,  t a  j e s t ,  i ż  o n a  o  h e r e z j e  a  
r ó ż n e  w i a r y . . .  n i k o g o  a n i  p o e n o w a ć  a n i  k a r a ć . . .  j e s t  r z e c z  
p r z e c i w  w s z y s t k i m  p r a w o m  B o s k i m  i  l u d z k i m ,  p r z e c i w  d o 
b r e m u  R z p l i t e j ,  p r z e c i w  s p r a w i e d l i w o ś c i ,  p r z e c i w  d o b r y m  
o b y c z a j o m ,  p r z e c i w  s a m e m u  p r z y r o d z o n e m u  r o z u m o w i .  B o s 
k i e  p r a w o  w  P i ś m i e  ś w .  r o z k a z u j e  k a r a ć  f a ł s z y w e  p r o r o k i . . .  
K o ś c i ó ł  w s k a z u j e ,  a b y  h e r e t y k i  n i e u p a m i ą t a ł e  m o c y  ś w i e c 
k i e j  p o d a w a n o ,  a b y  o d  n i e j  s ł u s z n y m  o b y c z a j e m  k a r a n i  b y 
l i ” . Inni pom niejsi jezuici, np. Radzym iński, dom agali się dla 
unitarian po prostu stosu i miecza.
4 Potr. Wł. G r a b o w s k i :  Literatura ariańska, str. 67,
uwaga 1.

chcemy zabronić, aby z tego nie powstały w Polsce 
podobne spory jak  w  innych krajach, ślubujem y pro 
nobis et successoribus nostris in  perpetuum  sub v in 
culo iuram enti fide, honore et confiscatione bonorum , 
carceribus et exilio  i nie będziemy pomagać żadnej 
w ładzy w takiej spraw ie”.

1 Zaw ieszenie jurysdykcji biskupiej w latach 1562—63 (ostat
niego zresztą sukcesu polskiego obozu reform acyjnego), jako 
i n t e r i m ,  jako ustanow ienie tym czasow e, nie posiadało w al
nego znaczenia.
2 Na 98 podpisanych osób było 28 senatorów (wśród nich 14 
protestantów ), 70 stanu rycerskiego (32 protestantów i S

R E F L E K S J E

Norm alne?
Rodzice po powrocie do domu 
komentują rozmową dwóch 
chłopców, której byli świadka
mi w tramwaju. Razi ich wul
garność języka. Przysłuchujący 
się kilkunastoletni syn spokoj
nie stwierdza: „Przecież to 
normalne, wszyscy tak mó
wią”.
Jakże często różne negatywne 
zjawiska bywają przez ludzi 
przyjmowane w podobny spo
sób: „Przecież to normalne, 
wszyscy tak robią”. Normalne, 
a więc mieszczące się w ja
kichś normach, tylko w jakich? 
Nasuwa się pytanie, czy takie 
nastawienie nie grozi znieczu
leniem na zło, czy normą nie 
stanie się to, co jest powszech
ne, bez względu na obiektyw
ną, moralną wartość danego 
zjawiska? Skoro jest „normal
ne”, że „wszyscy” piją, klną, 
skoro nawet tak fascynujący 
bohaterowie ekranu, jak Oli- 
wer i Jenny z „Love Story”, 
posługują się nieustannie ob
rzydliwym slangiem młodzie
żowym, akceptują swobodę o- 
byczajów, odrzucają wiarę w 
Boga, a za jedyny ideał uwa
żają osobiste szczęście — dla
czego by nie uznać tego za nor
malne i nie zaakceptować w 
całości?
Młodzież licealna pisze w w y
pracowaniu, że nie istnieje ide
ał współczesnego bohatera, któ
ry, owszem, istniał w czasach 
średniowiecza czy romantyz
mu, ale teraz nie, bo niby kto?

Zbyt wiele wartości naraz od
rzuca młody człowiek, gardzi, 
krytykuje, a zbyt mało dobre
go akceptuje, stąd powstaje 
pustka. Młodzież chce, może 
podświadomie, wzorować się na 
kimś, naśladuje sposób bycia i 
noszenia się aktorów i piosen
karzy, bezkrytycznie przejmu
je wszystko, co aktualnie jest 
modne. Moda na wełniane ka
pelusiki „Love Story” może 
być bardzo mila, ale gdy mod
ne stają się rzeczy szkodliwe, 
bezkrytycznie uznane za „nor
malne”, to już zupełnie inna 
sprawa.
Różewicz w noweli „Moja có
reczka” pisze: „Zło idzie z te
go, że im się pomyliły słowa... 
oni żyją w sztucznym świecie, 
ich świat złożony jest z kolo
rowych okładek, z fotosów, z 
głupich piosenek, ze sztucznego 
światła, ze sztucznnych obra
zów”. Jakże wiele jest prawdy 
w tych słowach, choć nie do
tyczą one całej młodzieży. 
Wszystkim wchodzącym w ży
cie, nie mającym jeszcze sumy 
własnych doświadczeń i prze
myśleń, grozi niebezpieczeń
stwo stworzenia sobie fałszy
wych wyobrażeń o życiu. Dla
tego trzeba pomagać im w od
krywaniu prawdziwego obrazu 
świata. Działać póki czas, bo 
pewne posunięcia bywają nie
odwracalne i kładą się piętnem 
na całym dalszym życiu. We 
wspomnianej już noweli nie
szczęśliwy ojciec-wdowiec, po

samobójczej śmierci jedynacz
ki, tak mówi: „Właściwie szy
kowałem się od lat do tej na
szej „wielkiej” rozmowy. Mia
ła to być rozmowa ojca z cór
ką, już nie z dzieckiem, ale z 
dziewczyną, która za kilka mie
sięcy miała zdać egzamin doj
rzałości i opuścić dom (by udać 
się do dużego miasta, na stu
dia, gdzie nastąpiła właśnie ta 
katastrofa). Jeszcze wcześniej 
pragnąłem z Mireczką poroz
mawiać poważnie, nie o nauce 
i nie o przyszłych studiach, ale 
o niej samej... Muszę jej po
wiedzieć, jakie jest życie, li
czyłem się tyle lat w tej szko
le życia. Pewne rzeczy, pewne 
doświadczenia nie tylko można, 
ale i trzeba przekazać. Tyle 
przegadamy godzin w pocią
gach, poczekalniach, restaura
cjach z zupełnie obcymi ludźmi 
lub znajomymi... Trzeba konie
cznie dziecku przekazać to, co 
najważniejsze, to, z czym pój
dzie w świat. Nasza mądrość, 
nasze doświadczenie może u- 
chronić od wielu niepotrzeb
nych błędów i omyłek”.
To nieprawda, że młodzież nie 
chce rozmawiać, że wszystko 
najlepiej wie; jakże często po
trzebuje pomocy i rady. „Zy
cie Warszawy” cytowało ostat
nio anonimowe wypowiedzi 
młodych, szukających zrozu
mienia w Młodzieżowym Tele
fonie Zaufania. Poruszali naj
rozmaitsze kłopoty, dominowa
ła jednak problematyka miłości 
oraz sprawy będące wynikiem 
przedwczesnego rozwoju fizy
cznego i nie idącej z tym w 
parze odpowiedzialności i doj
rzałości psychicznej. Wypadki 
ciąży wśród dziewcząt w wieku 
16—18 lat stanowią temat kil
kudziesięciu rozmów kwartal
nie w stolicy. Wiadomo też, że 
wśród zarejestrowanych cho-
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ryćh wenerycznie w Polsce, 
młodzież w wieku 15—19 lat 
stanowi 17,5 — 20 procent.
Prasa coraz częściej donosi o 
zbiorowych gwałtach dokony
wanych przez zdegenerowa- 
nych szesnasto- osiemnastolat- 
ków. Ile zaś jest spraw, o któ
rych milczą statystyki, o któ
rych publicznie się nie mówi, 
a które lamią młode życie?
Nie wolno mówić, że to jest 
normalne! Trzeba stanowczo i 
głośno mówić, że zło to jest zło 
i nie wolno go akceptować. 
Trzeba wyrabiać w młodych 
chłopcach i dziewczętach zdol
ność odróżniania ziarna od ple
wy, choćby aktualnie ta plewa 
była najpopularniejsza.
Tłumy młodych oglądały film 
„Love Story”, a obecnie czyta
ją wydaną w 100 tys. (!) eg
zemplarzy książeczkę Ericha 
Segala pod tym samym tytu
łem. Płaczą, wzruszają się, po
dziwiają miłość dwojga mło
dych Amerykanów. Zastana
wiam się, co reprezentuje sobą 
Oliwer jako człowiek i jaki 
stanowi wzorzec jako współ
czesny bohater. Niewątpliwie 
pozytywną cechą jest jego u- 
czucie do Jenny, szczególnie w 
okresie jej nieuleczalnej choro
by, gdy gotów jest do wszel
kich poświęceń. Ale spójrzmy 
na całe życie tego przystojne
go, zdrowego, zdolnego, wys
portowanego i przyzwyczajone
go do sukcesów młodego czło
wieka — jakie on ma ideały? 
Boga odrzuca, nie angażuje się 
absolutnie w żadną sprawę w y
magającą bezinteresownej dzia
łalności, ludzi traktuje jako 
tych, którzy są zobowiązani do
starczyć mu pieniędzy (rodzi
ce), wiedzy (uczelnia) oraz 
świadczyć inne usługi. Biada 
tym, którzy ośmielają mu się 
czegokolwiek odmówić! Nawet 
w okresie choroby Jenny, gdy 
myśli o Bogu, robi to w sposób 
tragicznie prymitywny, zasta
nawiając się, ile trzeba by za
płacić tej Najwyższej Istocie 
(jeżeli przypadkiem naprawdę 
istnieje) za spełnienie jego ży
czeń. Poprzednio oboje młodzi 
odrzucali Boga, nie był im po
trzebny. Cywilny, raczej „sa
moobsługowy” ślub — ceremo
nia zresztą piękna i poetyczna 
w filmie — zupełnie im w y
starczył. Modlitwa drażniła, 
krzyżyk Jenny stanowił wyłą
cznie pamiątkę po matce. W o

kresie szczęścia byli zapatrzeni 
wyłącznie w siebie; nawet przy
szłe dziecko zostało przez nie
doszłego ojca zaprogramowane 
jedynie jako wybitny sporto
wiec. To im zupełnie wystar
czało. Ciekawe, na jak długo 
starczyłoby tego wyłącznie e- 
goistycznego uczucia we dwo
je, gdyby ich małżeństwo trwa
ło dłużej? Miłość wzajemna, 
prawdziwa miłość dwojga ludzi 
jest rzeczą ogromnie rzadką i 
piękną, ale sprowadzanie wszy
stkiego w życiu wyłącznie do 
własnych, prywatnych spraw 
świadczy chyba o wielkim u- 
bóstwie wewnętrznym człowie
ka.
Już niestety tak jest, że to, co 
złe, bywa atrakcyjne, a dobro 
wydaje się nudne i wielką 
sztuką jest przedstawić je tak, 
by pociągało. Małemu dziecku 
narzucimy pewne nasze myśli, 
młodzieży możemy jedynie po
móc w tworzeniu prawdziwego 
obrazu życia przez rozmowy, 
dyskusje, podsuwanie odpo
wiedniej lektury.
Kościół ma wiele do zrobienia 
na tym odcinku. Mamy Ewan
gelię, znamy kryteria odniesie
nia, więc warto chyba przemy
śleć, co jest obiektywnie dobre, 
jaka jest prawdziwa hierarchia 
wartości. Mówmy o tym oma
wiając w kazaniach i na lek
cjach wszystko to, z czym 
młody człowiek się styka, o

czym nieustannie słyszy w śro
dowisku rówieśników. Poma
gajmy mu zrozumieć, że nie 
wszystko to, co pozornie w y
daje się normalne, bo bardzo 
rozpowszechnione, jest rzeczy
wiście normalne. Miejmy od
wagę nazywać rzeczy po imie
niu, wymagać wiele od siebie 
samych jako ludzie dorośli, ale 
i oczekiwać od młodych — 
czynów godnych człowieka i 
chrześcijanina. Świat patrzy na 
nas, chrześcijan, i to patrzy 
krytycznie. Nie można stać w  
miejscu i mówić tylko ogólni
kami, tonąć w powodzi słów, 
które aktualnie już nic nie 
znaczą.
W programach szkolnych za
czyna kłaść się obecnie nacisk 
na rozwijanie uczuć, dodam — 
ludzkich uczuć. Instynkty za
wsze będą dochodziły do gło
su — chodzi o to, by człowiek 
umiał je sublimować, by w 
imię wyższych ideałów umiał 
rezygnować z egoistycznych, 
bezmyślnych posunięć. Jakże 
pięknie brzmią te słowa, które 
wszyscy tyle razy już słysze
liśmy: „Bóg stworzył człowieka 
na obraz i podobieństwo swo- 
je”. Dojrzeć Boga, to pomaga, 
to pomaga na pewno w tym, 
by człowiek sobie przypomniał, 
że Komuś coś zawdzięcza i że 
to do czegoś zobowiązuje.

W.T.

O F I A R Y  N A  W Y D A W N I C T W O

Andrzej Siemianowski — zł 50; Aleksandra Peters, NRF — zł 100; 
Emilia Dann — zł 20; ks. Paweł Fibich — zł 8; Florentyna Zie
lińska — zł 60; ks. Franciszek Augustyński — zł 50; Rudolf Do
minik — zł 100; Maria Szczepaniak — zł 50; Ludwika Szolc —  
zł 52; Helena Dubielowa — zł 100; Dr Gabriela Pianko dla uczcze
nia pamięci brata sp. Michała Pianko — zł 200; H. Karpińska — 
zł 50; Ryszard Boryta — zł 52. D z i ę k u j e m y !  
Przypominamy, że ofiary na Wydawnictwo Jednota można prze
kazywać na konto: PKO Warszawa VIII Oddział Miejski, nr 
153—14—920651, bądź przesyłać przekazem pieniężnym pod adre
sem: Administracja miesięcznika „Jednota”, al. Świerczewskiego 
76a, 00—145 Warszawa.
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DLA N IETEOLOGÓW

Predestynacja (V)
Bóg chce zbaw ienia człowieka, a nie jego zguby. Z Biblii nie wynika, że 
odwieczną wolą Boga jest potępienie, tym  niem niej Pismo mówi o gnie
wie Bożym i o potępieniu. O predestynacji nie można w ogóle mówić w 
oderw aniu od zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa. N ikt na ziemi nie m a 
p raw a w ydaw ać sądu potępienia. Należy on bowiem do trybunału  Chrys
tusowego i to w owym dniu, kiedy zostanie w ydane nieodwołalne orze
czenie i odsłonięta będzie tajem nica w ybrania.

W kolejnym odcinku poświęco
nym temu tematowi chcemy 
mówić o ludziach wybranych, 
przeznaczonych, predestyno
wanych. Najpierw więc musi
my sobie postawić pytanie, co 
to znaczy być wybranym, pre
destynowanym. Gdy mówimy 
o predestynacji w odniesieniu 
do człowieka, mamy na myśli 
to, że Bóg ma decydujący 
wpływ na nasze losy, na nasze 
istnienie. Mówiąc krócej — 
podlegamy woli Boga, która 
jest wolą niczym nie skrępo
waną.
Bóg zaś chce Ubawienia czło
wieka, a nie jego zguiby. „Czyż 
ma mi zależeć na śmierci nie
zbornego — wyrocznia Jahwe 
Pana — a nie raczej na tym , 
by się nawrócił i ży ł?” (Ezech. 
18:23). Tę samą myśl wyraża 
w Nowym Testamencie apostoł 
Paweł: „Bóg podał wszystkich 
w niewolę nieposłuszeństwa, 
aby się nad wszystkimi zmiło
wać” (Rzym. 11:32). W całej 
Biblii, na ile ją znamy, nie ma 
ani jednego tekstu, z którego 
by wynikało, że odwieczną i je
dyną wolą Wszechmocnego jest 
potępienie.
Powtórzmy jeszcze raz, że Bóg 
przede wszystkim wybrał mi
łość. Po drugie wybrał Jezusa 
Chrystusa. On, odwieczny Lo- 
gos-Słowo, ucieleśnił się w 
człowieku, aby w Chrystusie 
świat ze sobą pojednać {II Kor. 
5:18.19). Dlatego odwieczny 
wybór, dokonany w Jezusie u- 
krzyżowanym, jest naszą jedy
ną nadzieją. Być predestyno
wanym w Nim, ukrzyżowanym, 
to znaczy posiąść pewność, że 
darowano nam łaskę. Gdyby 
nie było krzyża Chrystusowe
go, odwieczna decyzja Boga ja
wiłaby się nam jedynie jako 
straszliwe potępienie, na które

„masa ludzika” — jak mówi 
św. Augustyn — zostałaby 
skazana. Nie moglibyśmy, pa
trząc na Golgotę, powtarzać z 
całym Kościołem: Ave crux, 
spes unica! (bądź pozdrowiony 
Krzyżu, jedyna nadziejo). Nie 
wiedzielibyśmy bowiem, że 
Jezus Chrystus umarł za nas, 
czyli że jest ofiarą potępienia 
i odrzucenia nam należnego.
Z całym naciskiem podkreśla
my, na czym polega wola Bo
ga, ponieważ bez tego byłoby 
rzeczą ryzykowną podejmować 
zagadnienie odrzucenia. A 
przecież bylibyśmy nieuczciwi 
wobec przekazu biblijnego, 
gdybyśmy twierdzili, że Pismo 
mówi o powszechnym zbawie
niu wszystkich. Nie tylko Sta
ry Testament, ale właśnie No
wy mówi o gniewie Bożym, 
który się objawia z nieba 
(Rzym. 1:18), sam Jezus wypo
wiada słowa o ogniu wiecznym, 
zgotowanym diabłu i aniołom 
jego, w którym to ogniu kaźń 
poniosą niesprawiedliwi, prze
klęci (Mat. 25:41.46).
Niektóre teksty biblijne budzą 
w nas niepokój, trudno nam 
się z ich wymową pogodzić. 
Dla przykładu weźmy klasycz
ny tekst predestynacyjny, dwa 
wydarzenia komentowane przez 
Pawła. Pierwszym z nich jest 
sprawa wybrania Jakuba i od
rzucenia Ezawa, drugim zaś

wyprowadzenie Izraelitów z 
Egiptu i przywiedzenie farao
na do zatwardziałości. Jedno i 
drugie, wybranie i odrzucenie, 
zależy bezwzględnie od Boga. 
Miłosierdzie Jego nie zależy od 
woli człowieka, ani od jego za
biegów, lecz od zmiłowania 
Bożego (Rzym. 9:16). Nie wy
nika jednak z Biblii taki wnio
sek, że skoro jedni zostali wy
brani, to drudzy zostali przez 
ten sam fakt odrzuceni. Histo
ria Ezawa wcale nie jest przed
stawiona jako zrównoważenie 
historii Jakuba, wybranego 
Bożego i błogosławionego, a 
przywiedzenie faraona do za
twardziałości — jako zrówno
ważenie wybrania Izraela. W 
historiach tych nie ma żadne
go odniesienia do sądu o s t a 
t e c z n e g o  nad wszystkimi, 
wymienionymi tam, odrzuco
nymi. Chodzi w nich o ukaza
nie dziejów Bożego miłosier
dzia wobec pewnego narodu, 
który nie jest wierny swemu 
wybraniu. Jest to wspania
ła opowieść o niewzruszonej 
wierności Boga, który nie cofa 
swych przyrzeczeń, nie rozwią
zuje przymierza. W toku dłu
gich dziejów Bóg w swojej mi
łości posługuje się narzędzia
mi, które wyglądają na ofiary 
tego niewzruszonego postano
wienia. Paweł to właśnie po
twierdza, ale temu, kto by się 
obruszył na taką niesprawied
liwość, odpowiada: „Kimże ty 
jesteś, człowiecze, że wdajesz 
się w spór z Bogiem?” (Rzym. 
9:20). I wcale tego zdania nie 
musimy rozumieć jako brutal
nego nakazu milczenia, bo zna
czy ono — zgodnie z całym 
kontekstem — tylko tyle: 
„Kimże ty jesteś, człowiecze, 
żebyś przeciwstawiał się memu 
miłosierdziu, ty, który przecież 
należysz do tego samego ludu, 
który wspieram i który wyba
wiam? A jeżeli nie należysz do 
tego ludu, jeżeli jesteś jednym 
z tych pogan, którzy — jak

S P R O S T O W A N I E

W grudniowym  num erze „Jednoty”, na s. 12—13 ukazał się artykuł ks. 
J e r z e g o  S t a h l a  — „John Knox — w czterechsetną rocznicę śm ierci”. 
Z w iny redakcji arty k u ł uległ poważnem u zniekształceniu, za co n a jser
deczniej przepraszam y A utora i Czytelników. W num erze lutowym  ukaże 
się pełny tekst opuszczonego fragm entu.

Redakcja
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faraon — znieczulili swoje 
serca z powodu mego miłosier
dzia, okazywanego Izraelowi, 
kimkolwiek byś był, człowie
cze, nie odmawiaj mi prawa, 
którego przestrzegam i będę 
przestrzegał: prawa do kocha
nia”.
Czy to nam nie przypomina 
przypowieści o pracownikach w 
winnicy, którzy otrzymali jed
nakowe wynagrodzenie, choć 
nierówno pracowali, i pytania 
właściciela winnicy: czy pa
trzysz z zawiścią dlatego, że ja 
jestem dobry? (Mat. 20:15). 
Dalszy tok rozumowania Pa
wiowego jasno wskazuje, że 
taka jest jego myśl. I poganie 
i żydzi służą planom Bożym, 
które są jednakowe dla wszy
stkich i wyrażają Jego dobroć: 
zamknąć wszystkich w niewolę 
nieposłuszeństwa, aby się nad 
wszystkimi zmiłować (Rzym. 
11:32). Choćby tajemnice his

O B I B L I I

torii były dla nas* zasłonięte, 
choćby niezbadane były wyro
ki Boże, niewyśledzone drogi 
Jego, to nie znaczy, że może
my wątpić o Jego bogactwie, 
mądrości i wiedzy (Rzym. 11: 
:33).
Z tego krótkiego omówienia za
pamiętajmy w każdym razie 
jedno: wola przy wiedzenia ko
goś do zatwardziałośoi nie jest 
u Boga współmierna z wolą 
zbawienia, albowiem między 
jednym a drugim nie ma żad
nego porównania. O predesty- 
nacji nie można w ogóle mó
wić w oderwaniu od chrysto
logii, to znaczy od zbawczego 
dzieła Jezusa Chrystusa. Być 
wybranym, predestynowanym, 
to znaczy jedynie być wybra
nym, predestynowanym w 
Chrystusie. Jeżeli ktoś jest w 
Chrystusie, ten nie może wy
paść z łaski (Gal. 5:4). Tylko 
dlatego, właśnie On, naraził

się na wypadnięcie z łaski, na 
opuszczenie na Golgocie, aby 
już żaden grzesznik nie był 
pozbawiony łaski, wybrania i 
zbawienia, aby nikt nie wątpił 
o tym, że Bóg jest miłością.
Nie można pominąć jeszcze je
dnej sprawy. I Biblia, i życie 
dostarczają bardzo wielu przy
kładów odrzucenia łaski przez 
wybranych. Co myśleć o tych 
powtarzających się upadkach, 
o braku pokuty wśród ludu 
wybranego? Odpowiedź jest 
jedna, zgodna całkowicie ze 
zdaniem wielkich klasyków na
uki o predestynaeji: nikt na 
ziemi nie ma prawa wydawać 
sądu potępienia. Należy on bo
wiem do trybunału Chrystuso
wego i to w owym dniu, kiedy 
zostanie wydane nieodwołalne 
orzeczenie i odsłonięta zostanie 
tajemnica wybrania.

B.Tr.

wyzuci ze wszystkiego, co dawało 
im  kiedyś poczucie bezpieczeństwa. 
Stanowili związek k ilku  różnych 
plemion. Ich Bóg miał na im ię J a 
hwe.
Ci ludzie znajdow ali .się w  pustce 
między dwoma św iatam i, a ich ży
cie było zredukow ane do tego, co 
najistotniejsze, do sam ego jąd ra  
egzystencji. Pod względem ducho
wym stanow ili otw arty  teren. Wśród 
tych plemion, w ezwanych do dal
szej w ędrów ki a jednocześnie t r a 
pionych pokusą pow rotu do pełnych 
garnków, Bóg w yszukał człowieka. 
,,Będziecie m i szczególną w łasnoś
cią pośród w szystkich narodów, 
gdyż do mnie należy cała ziem ia” 
(Wyj. 19:5). To objaw ienie p rzeka
zują nam księgi, k tóre razem  w zię
te  tw orzą S tary  Testam ent. W ska
żemy tu  tylko na niektóre zaryso
w ujące się w  nich linie i w ątki — 
ma to być pomocą w czytaniu sa 
mych ksiąg. Porządek naszych w y
jaśnień będzie następujący: O bja
wienie przychodzi do Izraela 1) przez 
zdarzenia, 2) przez słow a o nich, 3) 
dzięki temu, że słowa te  u trw alone 
są na piśmie.

C U D O W N E  C Z Y N Y  B O G A

OKRES PASTERZY 
HEBRAJSKICH 

(ok. 1800—1200 przed Chr.)

Same fak ty  ukazują milczące obja
w ianie się Boga. H ebrajscy pastę-

D roga Izrae la
Od dawna już zdawaliśmy sobie sprawę, a Czytelnicy nam to przypomi
nali, że brak w „Jednocie” systemtycznie redagowanego działu biblijnego. 
Pragniemy więc, od pierwszego tegorocznego zeszytu począwszy, lukę tę 
wypełnić.
W serii artykułów przedstawiamy zwięzłe wiadomości dotyczące powstania 
i znaczenia Starego Testamentu, który jest związany z konkretnym naro
dem i określonym miejscem na ziemi. Dlatego pierwszy artykuł traktuje
0 historii Izraela.
Postanowiliśmy posłużyć się w tym celu tekstem tłumaczonym z tzw. Ka
techizmu holenderskiego. Dlaczego wybraliśmy do tego celu źródło kato
lickie? Przede wszystkim dlatego, że sposób ujęcia tematu odpowiada na
szemu celowi. Zwięźle i jasno ujmuje istotę zagadnienia, adresując tekst 
do przeciętnego, średnio wykształconego czytelnika, pomijając sprawy ob
chodzące specjalistów. Po drugie, ponieważ zajmujemy się sprawami eku
menicznymi, chcemy pokazać, jak daleko posunęła się katolicka biblistyka
1 że naprawdę pokutujące jeszcze tu i ówdzie przekonanie o niechęci ka
tolików do czytania Pisma Świętego nie jest już aktualne.
Katechizm został zredagowany przez zespół biblistów holenderskich, nale
żących do katolickiej awangardy. Znane są perypetie związane z jego opu
blikowaniem, niechęć, z jaką spotykał się w  kołach watykańskich i wśród 
konserwatywnych katolików. Tym niemniej uważany jest za bardzo w y
bitne dzieło i środowiska ewangelickie wyrażają się o nim z dużym uzna
niem. Nosi tytuł „katechizm”, ale w niczym nie przypomina tradycyjnych 
katechizmów redagowanych w  formie pytań i odpowiedzi. Zawiera w y
kład zasad wiary. Biskupi holenderscy w przedmowie do Katechizmu w y
rażają nadzieję, że „spełni on znaczną rolę w umacnianiu jedności chrześ
cijan, albowiem treścią tej książki jest Królestwo, o które modlą się 
wszyscy chrześcijanie”. Chcielibyśmy przyczynić się tą publikacją do lep
szego wzajemnego zrozumienia między chrześcijanami w naszym kraju.
Po wyczerpaniu interesującej, nas partii materiału z Katechizmu, nastę
pne artykuły poświęcimy poszczególnym księgom Starego Testamentu, 
opracowanym na podstawie książki H. Michaeli, reformowanego biblisty 
francuskiego.

Między Nilem a Eufratem  żyła ongiś 
grupa koczowników. Uciekli z w y
soko cywilizowanego Egiptu, gdzie 
nie było dla nich miejsca, gdzie ani

ze względów społecznych, ani re li
gijnych dłużej żyć się nie dało. Po 
dram atycznej ucieczce znaleźli się 
w Kadesz, pośród jałow ej pustyni,
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rze uciekają z Egiptu. W sytuacji 
na w skroś ludzkiej walczą o swój 
byt, o pokarm , odzienie, dach nad 
głową, o zachowanie życia. W gra
nicach form  częściowo już istn ieją
cych (może naw et imię Boże istn ia
ło ju ż  wcześniej) to, co praw dziw ie 
boskie, w ydobyw a się na pow ierz
chnię.
Charyzm atyczna postać, jak ą  jest 
Mojżesz, ma w tych w ydarzeniach 
do spełnienia szczególne zadanie. 
Cztery tysiące la t przedtem : cisza. 
W Egipcie rośnie naród. Więcej nic 
nie wiemy.
Ale przed 1700 r. przed Chr. żyli w 
K anaan, k ra ju  położonym między 
Jordanem  a M orzem Śródziemnym, 
pasterze, których Izrael uznaje za 
swych przodków: praojców  lub 
patriarchów . Są nimi: A braham , 
Izaak i Jakub , zwany także Iz ra
elem. W nich tkw i historyczny punk t 
w yjścia stosunków  Boga z człowie
kiem . Mało m am y o tym  dokład
niejszych wiadomości. Tak dawno 
to się działo... Uderza jednak zgo
dność zwyczajów i imion w spom nia
nych w opow iadaniach o p a tr ia r
chach z w ynikam i badań  w spół
czesnych uczonych rozszyfrow ują
cych pism o klinowe z .tamtych cza
sów.

OKRES OSIEDLANIA SIĘ
(ok. 1200—1000 przed Chr.)

Co działo się po Mojżeszu? H ebraj
skie szczepy koczownicze weszły do 
zielonej k ra iny  K anaan. W ywiązała 
się w alka m iędzy nim i a m ieszkań
cami m iast tego k ra ju . Liczba po
ległych by ła znacznie m niejsza od 
tej, jak ą  podaje Biblia. K raj zaję
to na stałe.
Ze stuleci tych zachowały się' imio
na: Jozuego, a później Sędziów, np. 
Samsona, Gedeona i Jeftego. Jak  
opow iadania pozw alają stw ierdzić, 
były to czasy tw arde i surowe. P le 
m iona żyły rozproszone po całym  
k ra ju : na południe od Jerozolimy 
— plem ię Judy  (i znajdujące się w 
zaniku plem ię Symeona), na północ 
od m iasta  — pozostałe plem iona. Je 
rozolima jeszcze nie by ła zdobyta. 
W ciskała się klinem  między obie 
grupy. Jedynym  czynnikiem  scala
jącym  był ku lt Jahw e.
Po w kroczeniu do Ziemi Obiecanej 
zdarzyła się rzecz godna uwagi. 
Reliogioznawcy wiedzą, że z chwilą, 
gdy jakiś koczowniczy lud pastersk i 
sta je  się ludem  rolników  i hodowców 
bydła — jak  to miało miejsce te 
raz z Izraelem  — n astępu je  zwykle 
zm iana form y religijności. Jedno 
bóstwo plem ienne zastąpione zosta
je przez liczne bóstw a miejscowe,

związane z rolnictwem  i urodzajem . 
Jest rzeczą zadziwiającą, iż w w y
padku Izraela to się nie zdarzyło. 
Istn ia ła pokusa przyjęcia m iejsco
wych bóstw  urodzaju, atrakcyjnych 
dla rolników. Jako całość lud się 
tej pokusie nie poddał. Pobudował 
domy i dochował w ierności objaw ie
niu Bożemu z pustyni. U jaw niła się 
jego skuteczność. Jahw e przyniósł 
siłę, jedność i pokój.

OKRES STAROWSCHODNIEGO 
KRÓLESTWA 

(ok. 1000—587 przed Chr.)

To samo zjaw isko m ożna było za
notować, gdy lud w kroczył w 
następną fazę ku ltu ry , a m ianowicie 
ok. 1000 r. Izrael sięgnął po ukoro
nowanie swej ustabilizow anej eg
zystencji — sta ł się królestw em . 
K ról Dawid zdobył Jerozolimę. Król 
Salom on zbudował tam  św iątynię. 
Zgodnie z norm alnym i praw am i 
rządzącym i religijnością ludzką po
w inna była teraz pow stać religia 
państw ow a, przy czym bóstwo s ta 
nowiłoby, jak  zwykle, personifikację 
władzy państw owej. Taki bożek jest 
jakby  odbiciem unoszącym się w 
pow ietrzu (projekcją), odbiciem, 
k tóre czyni i mówi to wszystko, 
czego chce państwo, jak  np. M ar- 
duk, bóg Babilonu, był w niebie od
biciem pragnień  Babilonii. Skoro 
Izrael stał się teraz królestwem , czyż
by miało nastąpić to samo?
Otóż Jahw e sta ł się Bogiem k ró 
lestw a i narodu. Między życiem a 
religią istn iała  jedność. Było to c i
che, ciepłe południe Jahw izm u, bez 
żadnych sprzeczności m iędzy życiem 
społecznym i religią, między dobro
bytem  a kultem . A jednak Jahw e 
nie był tw orem  państw a. Inaczej niż 
u  narodów ościennych, w łaśnie pań 
stwo było dziełem Jahw e. Istn ia ła  
pokusa, żeby uczynić z Niego n ie
w olnika państw a. Ale On był Bo
giem żyw ym . Przez proroków , jacy 
pojaw iali się w  całym  okresie trw a 
nia królestw a, oczyszczał On swoje 
objawienie.
Im  w yraźniej — po Salom onie — 
królestwo skłaniało się k u  zw ykłe
mu wschodniem u despotyzmowi, 
tym  silniej zarysowyw ały się zada
nia tych proroków. Tworzyli oni 
w narodzie rdzeń praw dziw ych 
czcicieli JaJhwe, ową resztę, k tó ra 
jest Mu w ierna. Państw o i relig ia 
przestały być zbieżne.

NIEWOLA 
(587—539 przed Chr.)

Była ona ratunk iem  dla posłannic
twa Izraela. Państw o zniknęło, jak  
to przepowiedzieli prorocy. K róle

stwo, które po Salomonie rozpadło 
się na dwie części, wtłoczone zosta
ło, jako dwa m ałe państew ka bufo
rowe, między w ielkie m ocarstw a: 
M ezopotamię i Egipt. W 721 r. 
przed Chr. dostaje się w  niewolę 
asyryjską najbardziej na północ 
w ysunięta część Izraela (Izrael ze 
stoilicą Sam arią), w  587 r. pada 
część południow a (Juda ze stolicą 
Jerozolim ą), ludność uprow adzona 
zostaje do Babilonii.
W raz ze zniknięciem państw a pow in
no było zniknąć — znów stosownie 
do prawidłowości rządzących re li
gijnością — także i bóstwo k ró 
lestw a. A jednak Jahw e przetrw ał. 
W nowej sytuacji, na pustyni, na 
wygnaniu, w niewoli, od now a p rze
żywano ko n tak t z Nim. Na ob
czyźnie, żyjąc w śród innych naro 
dów, w yraźniej uświadom iono so
bie, że On jest Stw órcą nieba i zie
mi. Przez słowo proroków  prow a
dzi On z pow rotem  ocalałą resztę 
do k ra ju , kiedy to w 539 r. B abi
lonia skapitulow ała wobec Persów.

OKRES JUDAIZMU 
(od ok. 500 przed Chr.)

Ocaleli i w rócili m ieszkańcy daw ne
go królestw a Judy. S tąd  nazyw anie 
nadchodzących stuleci erą judaizm u. 
Jerozolim a odbudow uje się. Ale 
znaczniejszych w ydarzeń politycz
nych już praw ie nie obserwujem y. 
Jeszcze ty lko w  drugim  w ieku przed 
C hrystusem  w ybucha pod p rzy
wództwem  M achabeuszów pow stanie 
przeciwko panow aniu greckiem u, a 
w  63 r. przed Chr. przychodzi o ku 
pacja rzym ska.
Siła narodu nie polega jednak  na 
państw ow ym  sam ostanow ieniu. J e 
rozolim a sta ła  się ośrodkiem  n a ro 
du, k tó ry  choć rozproszony po ca
łym  świecie starożytnym , jednak  
nie ginie. Słowo „rozproszenie” (dia
spora) odnosimy do Żydów, k tórzy 
m ieszkają poza Palestyną. W naro 
dzie żydowskim owych stuleci żyje 
duża liczba prostych, głęboko w ie
rzących ludzi uznających swą w ła 
sną niewystarczalność i nędzę. Z 
w ielką tęsknotą ustaw icznie w ypa
tru ją  oni nadejścia Boga. Nazywa 
się ich „ubogimi Jahw e”. W ich 
środowisku, pod Jerozolim ą, stanąć 
m a Jezusow a kolebka. Bóg w ybrał 
ich spośród wszystkich ludzi.
Taka była historia starego P rzy
m ierza, dzieląca się na cztery e ta 
py: ludu pasterskiego, rolniczego, 
go, wreszcie narodu i rozproszonej 
w spólnoty duchowej. Są to zdarze
nia ziemskie i zwyczajne, jak  droga 
życiowa każdego z nas. W nich 
objaw iła się Boża wierność.
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P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y
Z P O L S K I

■ W pierwszych dniach października 
odbyła się w Warszawie inauguracja no
wego roku akademickiego w Chrześcijań
skiej Akademii Teologicznej. W mowie 
inauguracyjnej ks. rektor Woldemar Gast- 
pary podkreślił znaczenie roku 1973 jako 
Roku Nauki Polskiej. Przypomniał też, 
iż w poprzednim roku akademickim 
ukończyło studia w Akademii 16 osób 
i odbyła się jedna promocja doktorska. 
W roku bieżącym studia stacjonarne 
rozpoczyna 29 osób, a zaoczne -  14. 
Łącznie studiować będą w ChAT 124 
osoby, w tym: w sekcji ewangelickiej -  
75, starokatolickiej -  26 i prawosławnej -  
23. W 1971 r. w wymienionych trzech 
sekcjach studiowało 119 osób. Akademię 
odwiedziło wiele znakomitości ze świata 
teologicznego i kościelnego, jak np.: 
bp Class, prof. Raiser, prof. Moltmann, 
prawosławny arcybiskup Cyprian i in. 
Po przemówieniu rektora nastąpiła uro
czysta immatrykulacja nowych studen
tów i studentek (w Akademii studiuje 
ponad 20 kobiet), a w dalszej kolejności 
ks. Wysoczański wygłosił wykład inau
guracyjny, poświęcony zagadnieniu staro- 
katolicyzmu.

■ W tym roku, w okresie Zielonych 
Świąt, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny 
obchodził jubileusz 25-lecia swego istnienia 
i pracy w Polsce. (Szczegółowe informacje 
o tych uroczystościach można znaleźć 
w 11 numerze „Chrześcijanina” z ub. 
roku.) W lecie bratnia społeczność zor
ganizowała kursy biblijno-umuzykalnia- 
jące dla młodzieży w Gdańsku, Ostródzie, 
Katarzynie n. Gopłem i w Jaktorowie. 
W sierpniu odbył się w Warszawie, pod 
hasłem: „Bądź wzorem” (I Tym. 4:12), 
doroczny zjazd młodzieży z udziałem 270 
osób przybyłych spoza stolicy. W ramach 
Szkoły Biblijnej, działającej w ośrodku 
warszawskim, zorganizowano dwa kursy 
przeznaczone przede wszystkim dla pra
cowników kościelnych. Wykłady poświę
cone były takim zagadnieniom, jak kaz
nodziejstwo, duszpasterstwo, praca wśród 
młodzieży, ewangelizacja, biblistyka i in. 
W wykładach uczestniczyło ponad 40 
osób z kilkunastu zborów.

■ Po raz pierwszy po wojnie w kościele 
katedralnym pw. św. Jakuba w Szczecinie, 
8 X ub. r. odbył się ingres polskiego biskupa 
rzymskokatolickiego ks. dr Jerzego S tro 
by, nowego ordynariusza diecezji szcze- 
cińsko-kamieńskiej. Poprzednio odbyły się 
już cztery analogiczne uroczystości: 
w Opolu, Fromborku, Wrocławiu i Go
rzowie. Jak doniosły środki masowego 
przekazu, bp Stroba złożył wizytę I se
kretarzowi KW PZPR w Szczecinie.

■ W pierwszą rocznicę beatyfikacji 
o. M aksym iliana Kolbego, 15X72. 
na terenie obozu Oświęcim-Brzezinka 
odbyło się uroczyste nabożeństwo z udzia
łem licznej rzeszy wiernych, z kraju 
i zagranicy, oraz polskich kardynałów 
-  Wyszyńskiego i Wojtyły, 40 bisku
pów i trzech kardynałów z zagranicy: 
P. Bertoliego, J. Wrighta i J. Króla 
(metropolity Filadelfii). Ponadto w na
bożeństwie uczestniczyli przedstawiciele 
episkopatu NRD i NRF, Polonii amery
kańskiej i oficjalna delegacja rządu We
nezueli. Po południu przedstawiciele pol
skiego episkopatu rzymskokatolickiego 
złożyli wieńce w celi śmierci bloku nr 11 
i pod Ścianą Straceń. Poprzedniego dnia 
kardynałowie J. Król i P. Bertoli odwie
dzili ośrodki kościelne na Ziemiach Za
chodnich -  Wrocław i Opole -  gdzie zostali 
przyjęci przez abp. B. Kominka i bp. 
Jopa. Ponadto kard. Bertoli był gościem 
abp. Baraniaka w Poznaniu, natomiast 
kard. Król, w czasie pobytu w Warszawie, 
został przyjęty w siedzibie Rady Państwa 
przez W. Kraśkę -  przewodniczącego 
Sejmowej Komisji do Spraw Zagranicz
nych.

■ Od 3 do 7 września br. Polska Rada 
Ekumeniczna zorganizowała w Szczyrku- 
Salmopolu, pow. Bielsko-Biała, pierwszy 
po wieloletniej przerwie Ekumeniczny 
Obóz Młodzieży. Mieszkaliśmy w ewan
gelickim domu parafialnym, który już 
od wielu lat daje schronienie uczestni
kom wakacyjnych obozów młodzieży 
ewangelickiej. Przyjechało 36 osób re
prezentujących wszystkie Kościoły na
leżące do PRE, z wyjątkiem prawosław
nego. Najliczniejszy był udział młodzieży 
ze Zjednoczonego Kościoła Ewangelicz
nego i Polskokatolickiego. Opiekunami 
kursu byli: prezes PRE -  ks. bp J. Nie- 
wieczerzał, i przewodniczący Sekcji Mło
dzieży przy PRE -  ks. J. Walter. Główny 
temat naszego spotkania brzmiał: „Mło
dzież -  Kościół -  Ekumenia” . W progra
mie obozu przewidziano liczne prelekcje 
i dyskusje, w ramach których mieliśmy 
okazję zapoznać się z szeroką problema
tyką ekumeniczną, z historią i obecnym 
stanem ruchu ekumenicznego na świecie 
i w kraju. Szczególną uwagę zwrócono na 
stosunek Kościoła Rzymskokatolickiego 
do sprawy ekumenii. Wszystkie prelekcje 
kończyły się dyskusją. Kierownictwo, 
w miarę swych możliwości, z całą do
kładnością realizowało założenia progra
mowe. W pragnieniu lepszego poznania 
historii i zasad poszczególnych Kościo
łów należących do PRE, zorganizowano 
codzienne spotkania, podczas których

reprezentant danego Kościoła wyjaśniał 
podstawowe sprawy z historii i zasad 
doktrynalnych swego wyznania, a także 
informował o aktualnych problemach 
swej społeczności.
Uczestnicy obozu wykonali również 
liczne prace społeczne na terenie obozu 
i w Szczyrku, gdzie pracowali przy bu
dowie drogi. Młodzież pomagała okolicz
nym rolnikom, często starym i samotnym 
ludziom, przy żniwach i wykopkach 
ziemniaków. W programie przewidziano 
także turystykę. Zorganizowano rajd noc
ny, którego trasa wiodła z Salmopola na 
Równicę, do historycznego Kamienia. 
Do bardzo udanych zaliczamy także 
wycieczkę do Wisły, Dzięgielowa (gdzie 
byliśmy gośćmi Diakonatu Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego) i Cieszyna. 
Korzystając z łamów „Jednoty” pragniemy 
gorąco podziękować oragnizatorom obo
zu -  Polskiej Radzie Ekumenicznej -  
a przede wszystkim jej prezesowi, ks. bp. 
Janowi Niewieczerzałowi, oraz kierow
nictwu obozu, z niezastąpionym kol. 
Pawłem Anweilerem na czele, a także 
tym wszystkim osobom, których praca 
i pomoc przyczyniły się do sprawnego 
przebiegu spotkania.

D.M.

■  Na zaproszenie prezesa Polskiej 
Rady Ekum enicznej, ks. bp. Jana 
Niewieczerzała, w dniach od 20—25 
października 1972 r. przebyw ała w 
Polsce delegacja Kościoła Hessen- 
Nassau z Niem ieckiej Republiki 
Federalnej, w  skład k tó rej w cho
dzili: zw ierzchnik tego Kościoła — 
ks. bp H elm ut Hild — oraz prezes 
Synodu, k tó ry  je st zarazem  prezy
dentem p ro ku ra tu ry  Hesji i Nassau 
— dr Rudolf Kissel.
Podczas kilkudniowego pobytu go
ście przeprow adzili rozmowy z 
przedstaw icielam i Kościołów należą
cych do Polskiej Rady Ekum enicz
nej i omówili dalsze kon tak ty  ek u 
meniczne pomiędzy Radą i Kościo
łem Ewangelickim  H essen-Nassau. 
Kościół w H essen-Nassau będzie 
w spom agał PRE w  budowie centrum  
ekumenicznego w  W arszawie oraz 
służył pomocą przy w ybudow aniu 
ośrodka wypoczynkowego dla Koś
cioła baptystów .
W niedzielę 22 października ks. bp
H. Hild wygłosił kazanie w koście
le ew angelicko-reform ow ym  w W a
rszawie, następnie spo tkał się z 
członkami tego zboru.
W arto wspomnieć, że ks. bp Hild 
od wielu la t intensyw nie działa na 
rzecz norm alizacji stosunków  z 
Polską i jest jednym  z autorów  
znanego oświadczenia, podpisanego 
przez 25 czołowych osobistości 
ewangelickich Niem ieckiej R epubli
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ki Federalnej, w  którym  opow iada
ją się one za koniecznością ra ty 
fikacji układu  N RF-Polska. Władze 
tego Kościoła popiera ją wiele ini
cjatyw  swoich duchownych, które 
m ają na celu szerzenie obiektyw 
nych inform acji o naszym kraju . 
Między innym i, we w rześniu  ub. r. 
w A kadem ii Ew angelickiej w  A r- 
noldshain, odbył się' Tydzień Polski. 
B rała w nim udział delegacja P ol
skiej Rady Ekum enicznej.

■  Od 6 do 13 listopada ub. roku, 
zaproszony przez Polską Radę E ku
meniczną, przebywał w naszym 
k ra ju  zw ierzchnik Luterańskiego 
Kościoła H anow eru, ks. bp Eduard 
Lohse. P rzeprow adził on rozmowy 
z P rezydium  Polskiej Rady Ekum e
nicznej, z Konsystorzem Kościoła 
Ew angelicko-A ugsburskiego i przed
staw icielam i Kościoła baptystów , 
a także złożył w izytę ks. m etropoli
cie Bazylemu.
W dniu 7 listopada ks. bp Lohse 
wygłosił w ykład w Chrześcijańskiej 
A kadem ii Teologicznej na tem at: 
,,Jezus Żydów i M esjasz chrześci
ja n ”. W dyskusji po w ykładzie m ó
wiono o problem ach związanych z 
obecnym stanem  dialogu teologów 
chrześcijańskich z żydowskimi, i 
podnoszono zasługę M artina Bube- 
ra w tymi, że dialog tak i jest obe
cnie kontynuow any.

Ks. prof. Lohse, zanim został powo
łany na stanow isko biskupa H ano
weru, był profesorem  Nowego Te
stam entu  na uniw ersytecie w G etyn
dze i praw ie przez dwadzieścia la t 
prowadził badania nad św iatem  
antycznym  i jego wpływem  na 
chrześcijaństw o.
W niedzielę, dnia 12 listopada ks bp 
Lohse wygłosił kazanie podczas n a 
bożeństwa w kościele ewang. augsb. 
św. T rójcy w W arszawie, a następnie 
zwiedził dom opieki w Chylicach. Na 
zakończenie wizyty został przyjęty 
w Urzędzie do Spraw  W yznań przez 
w icedyrektora Tadeusza Dusika. 
Rozmowa dotyczyła kontaktów  PRE 
z Kościołami ewangelickim i w Nie
mieckiej Republice Federalnej, p ra 
cy środowisk ewangelickich w tym  
k ra ju  na rzecz obecnej norm alizacji 
stosunków między Polską a NRF. 
W [wyniku w izyty ks. bp dr. E duar
da Lohsego p lanu je  się dalsze w za
jem ne kontakty , spotkania referato- 
w o-dyskusyjne oraz zwołanie w 
Akademii Ewangelickiej w Loccum 
k. Hanoweru, jesionią 1973 r., se
m inarium  poświęconego Polsce.

■  W Tomaszowie M azowieckim od
było się w  dniach 21 i 22 paździer
nika ub. roku tradycyjne, bo już

czwarte, Święto Reform acji Mło
dzieży Ewangelickiej. Po raz p ie r
wszy zorganizowano je poza W ar
szawą. Jego hasło: „Zbawienie dzi
sia j”. Było to najliczniejsze z do
tychczasowych spotkań i skupiło 300 
młodych ludzi z różnych stron  k ra 
ju. Z okazji 455 rocznicy R eform a
cji przypom niano o zawsze żywym 
i dynam icznym  działaniu Boga, 
zm ierzającym  do zbaw ienia całej 
ludzkości. Reform acja, zrodziwszy 
się z głębokiej tęsknoty ludzkiej za 
zbawieniem, odnalazła w C hrystu 
sie drogę zbaw ienia i dlatego w ska
zuje na zawsze żywe w artości swo
jego poselstwa. P odkreślały  to n a 
bożeństwa, studium  biblijne, re la 
cja o przebudzeniu religijnym  iwśród 
młodzieży, re fe ra t w prow adzający 
w tem at, dyskusja w  grupach  oraz 
akadem ia, k tó ra  zakończyła całość 
program u. Święto R eform acji u k a
zało młodzieży, że m usi ona być 
narzędziem użytecznym w  zbawczym 
dziele Boga, bo żbawienie jest d a
rem, o k tórym  należy świadczyć І 
przekazywać dalej.
Młodzież nie była biernym  uczestni
kiem zjazdu, gdyż przez udział 
licznych zespołów wokalnych, in 
strum entalnych, deklam acyjnych, 
szczere dyskusje w  grupach, jak  i 
przez konkretną pracę — dała z 
siebie bardzo wiele. Jeśli jej zapa
łowi i zam ierzeniom  Bóg pobłogo
sławi — w ydadzą one dobre owoce 
w  życiu całej społeczności ew ange
licko-augsburskiej iw Polsce.

■  Poznański Oddział Polskiej R a
dy Ekum enicznej zorganizow ał w  
dniach 3—5 listopada 1972 roku  trzy  
ekum eniczne wieczory ew angeliza
cyjne, na k tórych  zw iastow any był 
tem at: „P ojednanieprzez C hrystusa”. 
W czasie spotkań, k tóre odbyły się 
w kaplicy baptystów , w ypełnionej 
przez uczestników rek ru tu jących  
się nie tylko z Kościołów należą
cych do Rady, przem aw iali kolejno: 
ks. Jan  W alter, ks. d r Edw ard 
Szym anek oraz ks. S tefan  Rogacze
wski. Oprócz zespołu w okalno-in
strum entalnego miejscowego zboru 
śpiew ał także zespół młodzieży 
szwedzkiej (tzw. Dzieci Jezusa), k tó 
ry  złożył rów nież św iadectwo swo
jego naw rócenia.
Kaplica była każdego dnia w ypeł
niona do ostatniego m iejsca. P ano
w ała atm osfera skupienia, ak tyw ne
go odbioru zwiastowanego Słowa 
Bożego i modlitwy. O statni w ieczór 
ew angelizacyjny skupił przede 
wszystkim  młodzież i dla niej był 
głównie przeznaczony. Jednakże i w  
dwu poprzednich spotkaniach udział 
młodzieży był liczny. Jeszcze długo

po nabożeństw ie młodzi ludzie po
zostawali w kaplicy i śpiewali pie
śni.

Z E  Ś W I A T A

■ Na posiedzeniu Komitetu Naczelnego 
ŚRK w Utrechcie przyjęto wnioski człon
kowskie od 8 nowych Kościołów. Według 
przyjętej procedury, jeśli w ciągu 6 mie
sięcy 2/3 Kościołów członkowskich nie 
zgłosi protestu przeciw tym wnioskom, 
nowe Kościoły zostaną włączone do 
Światowej Rady Kościołów i powiększą 
liczbę członków do 263. W 1948 r., gdy 
powstała ŚRK, należało do niej 150 
Kościołów.

■ Aktualny dyrektor Instytutu Ekume
nicznego w Berlinie NRD, past. Johannes 
Althausen (43), poświęci swój półroczny 
(od września br.) pobyt w Genewie stu
diowaniu zagadnień teologii praktycznej 
(ewangelizacja, katechetyka) w Kościołach 
europejskich ŚRK.

■ Synod Kościoła reformowanego kan
tonu Bem (Szwajcaria) powziął uchwałę 
przyznającą bierne i czynne (kościelne) 
prawo wyborcze ewangelikom -  obco
krajowcom. Synod dopuścił również ko
biety do najwyższych stanowisk kościel
nych.

■ Generalny Konwent Reformowany 
w NRD zaakceptował założenia projektu 
Konkordii Leuenberskiej oraz wyraził na
dzieję, że w przyszłości współpraca teolo
giczna między reformowanymi i luterana
mi posunie się jeszcze dalej. Stwierdzenia 
powyższe zawarto w liście skierowanym 
do przewodniczącego Związku Kościo
łów Ewangelickich w NRD, bp. Schón- 
herra. Generalny Konwent Reformowany 
jest w dalszym ciągu zainteresowany 
sprawą uregulowania stosunków między 
wolnymi zborami reformowanymi w NRD 
a Związkiem Kościołów Ewangelickich 
(chodzi głównie o wspólny udział w Wie
czerzy Pańskiej).

■ W Goteborgu (Szwecja), z udziałem 
ponad 2,5 tysiąca uczestników, został 
zorganizowany po raz pierwszy w historii 
tego kraju kongres kościelny, zwany 
Kirchentagiem. W 70 grupach roboczych 
dyskutowano nad zagadnieniami życia 
współczesnego człowieka. Wiele tematów 
przesunięto do dalszej dyskusji lub wy
typowano je jako hasła przewodnie dla 
różnych akcji kościelnych. W grupie 
dyskusyjnej, w której brał udział dr E. C. 
Blake, opracowano tekst apelu skierowa
nego do prezydenta Nixona w sprawie 
wstrzymania bombardowań Wietnamu. 
W innej znów grupie zajęto się analizą 
tzw. ruchu charyzmatycznego i opraco
wano wnioski wykonawcze, nie pozba
wione elementów krytycznych. Ruch ten 
jest bowiem nastawiony głównie na
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werbowanie nieświadomej życia młodzieży. 
Pierwszy szwedzki Kirchentag wywołał 
wielkie zainteresowanie w społeczeństwie 
tego kraju, w którym ponad 95% ludności 
należy formalnie do Kościoła luterań- 
skiego.

■ Król Szwecji, Gustaw VI, mianował 
ks. dr. Olafa Sundby’ego nowym arcy
biskupem Kościoła luteraóskiego w Szwecji 
na miejsce zmarłego w marcu 1972 r. abp. 
Rubena Josefsona. Tradycyjną stolicą 
zwierzchników Kościoła szwedzkiego jest 
Upsala.

■ 17IX 72. wydział teologiczny Aka
demii Reformowanej w Debreczynie 
(Węgry) nadał doktoraty honorowe z te
ologii -  b. sekretarzowi generalnemu ŚRP, 
dr. E. C. Blake’owi, i referentowi 
europejskiemu w Wydziale Pomocy Mię
dzykościelnej -  dr. H. Puffert owi.

■ Znany w Polsce bp Helmut Class 
z NRF otrzymał ostatnio doktorat ho
norowy nadany mu przez wydział teolo
giczny w Tybindze.

■ Lord Fisher, były arcybiskup Can- 
terbury, jeden z pierwszych prezydentów 
Światowej Rady Kościołów zmarł w miejs
cowości Sherborne, w wieku 85 lat.

■ 91X72. zmarł w wieku lat 70 prof. 
Józef B. Soućek, emerytowany dziekan 
i profesor Nowego Testamentu na wy
dziale teologicznym im. Jana Amosa 
Komeńskiego w Pradze. Prof. Soućek na
leżał do czołowych osobistości ekume
nicznych w Czechosłowacji, odbył kilka 
naukowych podróży zagranicznych i był 
jednym ze współpracowników i naj
bliższych przyjaciół niezapomnianego te
ologa praskiego -  prof. Józefa L. Hro- 
madki.
■ W listopadzie ub. r. odbyły się w 
Villach (Austria) m iędzynarodowe 
obrady m isyjne Światowego Zw ią
zku Luterańskiego. Wzięło w nich 
udział 200 m isjonarzy z całego 
św iata, reprezentując Kościoły z 38 
krajów . Między innym i przybyło 30 
teologów z Afryki, 20 z Azji i 12 
z Am eryki Południowej. Część 
uczestników odwiedziła Kościoły w 
Austrii, we F rancji, NRD i NRF, co 
stworzyło okazję do spotkań i omó
wienia problem ów związanych z 
pracą wielu zborów w tych krajach. 
Podczas posiedzenia członkowie 
wymienili uwagi o sytuacji Kościoła 
w  Europie Środkowej. Istotny jest 
fakt, że daje się zauważyć ponowny 
wzrost wpływów Kościoła w okrę
gach chrześcijańskich, a w wielu 
krajach, jak Etiopia i Indonezja — 
m isja notuje duże sukcesy.

■ L uterańsk i Kościół w Japonii li
czy 18 tysięcy członków skupionych 
w 160 zborach. Jego biskupem  jest 
ks. Sachio Hoshiyam a. P raca m i

syjna lu terańsk ich  Kościołów w J a 
ponii rozpoczęła się przed 80 laty.

■ Najbliższy M iędzynarodowy K on
gres Ew angelizacyjny odbędzie się 
od 16 do 25 VII 1974 r. w  Lozannie 
(Szwajcaria). W iadomość tę podał 
honorowy przewodniczący K ongre
su, am erykański ew angelista, dr 
Billy G raham . O statni Światowy 
Kongres Ew angelizacyjny odbył się 
w 1966 r. w Berlinie Zachodnim.

■ W ęgierska R ada Ekum eniczna 
swoje październikow e spotkanie 
w  całości pośw ięciła przypadającej 
w tym  czasie 455 rocznicy R eform a
cji.

■ 17 października 1972 r. odbyły 
się w reform ow anym  Kościele na 
W ęgrzech dwa ważne posiedzenia. 
Przed południem  obradow ała Rada 
Synodu, a po południu konferencja 
seniorów. W zebraniach uczestni
czył zastępca prezydenta P aństw o
wego Urzędu d. Spraw  Kościoła, 
Istvan  Ballć.
■ Od 31 X do 4 XI 1972 r. na za
proszenie bułgarskiego Kościoła 
praw osław nego obradow ała w Sofii 
K om isja M iędzynarodowa Chrześci
jańskiej K onferencji Pokojowej. Te
m at, k tó ry  podjęła Komisja, doty
czył udziału chrześcijan w walce 
przeciw ko im perializm owi.

■ W Republice Południow ej A fry
ki zostali postaw ieni przed sąd 
dwaj anglikańscy duchowni, p rze
wodniczący kapsztadzkiego b iura In 
sty tu tu  Chrześcijańskiego: ks. dr 
Thec Kotze i ks. Bernie W rankm o- 
ce. Zostali oskarżeni o to, że w brew  
w ezw aniu policji, nie opuścili scho
dów katedry , przed k tó rą trw ała 
dem onstracja.
■ W szystkie szkoły m isyjne w P a 
k istanie przejdą pod zarząd pań-

Z  P R A S Y

We wrześniu 1972 r. odbyła się 
doroczna konferencja teologicz
na pastorów Kościoła Ewange
licko-Augsburskiego w Polsce. 
Jej tematyka obracała się wo
kół zagadnień socjologii religii, 
tej tak zaniedbanej przez 
ośrodki ewangelickie gałęzi na
uki. Dobrze, że przerwano 
milczenie wokół tych spraw, i 
dobrze się stało, że „ZWIAS
TUN” drukuje fragmenty wy-

stwa. Nauczyciele będą odtąd p ra 
cownikami państw ow ym i i państw o 
będzie spraw ow ało kontro lę nad 
szkołami. Postanow ienie to jest cio
sem dla Kościołów chrześcijańskich 
w Pakistanie, gdyż w szkołach pań 
stwowych islam jest w yznaniem  
panującym .

■ W spólny Synod Kościoła w al- 
densów i w łoskich m etodystów  pod
czas obrad w  Torre Pellice an a li
zował staran ia Światow ej Rady 
Kościołów podjęte w spraw ie za
kończenia w ojny w  W ietnam ie i r e 
alizacji program u antyrasistow skie- 
go.
■ Szwedzki socjolog religii, B ernd t 
Gustafson, przeprow adza studia nad 
tzw. Ruchem  Jezusowym. Z aplano
wane są m.in. w yw iady z 1000 osób 
na tem at w zajem nych stosunków 
między zwolennikam i Ruchu Jezu 
sowego a przedstaw icielam i Kościo
ła. Prowadzone są również badania 
na tem at ewangelizacji dziś i w ro 
ku 2000. M ają one zobrazować, ja 
kie skojarzenia, oczekiwania i w y
obrażenia religijne w yw ołuje w lu 
dziach postać Chrystusa. Pow inny 
ponadto wykazać, w jakim  stopniu 
Kościół jako insty tucja pozwala 
młodym na swój sposób w yrażać 
w iarę.
■ W minionym  roku  odbyła się w 
Brnie ogólnokrajowa doroczna kon
ferencja Kościoła baptystów  w 
Czechosłowacji. Delegaci i kazno
dzieje zborów om awiali przede 
w szystkim  spraw y duchownych i 
pracę poszczególnych jednostek koś
cielnych. K onferencja przyjęła sp ra
wozdania z działalności kom isji ko 
biet, wychow ania i młodzieży. Na 
okres 3 la t została w ybrana nowa 
Rada Kościoła oraz rady  okręgowe 
dla Czech, M oraw i Słowacji.

kładu ks. bp. A n d r z e j a  
W a n t u ł y, zapoznając w ten 
sposób z problematyką konfe
rencji znacznie większą grupę 
osób, niż uczestnicy wrześnio
wego spotkania.
W chwili oddawania do druku 
tego zeszytu „Jednoty” dyspo
nujemy jedynie materiałem o- 
publikowanym w 22 numerze 
„Zwiastuna” z dnia 15 listopa
da, czyli pierwszą częścią wy
kładu. Przedrukowujemy tekst 
z nieznacznymi tylko skróta
mi, pomijając jedynie wstęp, 
niektóre definicje pojęć oraz 
wymieniane przez Autora o-
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środki uprawiające w Polsce 
socjologię religii.
Wszystkich, których zaintere
suje ten materiał, odsyłamy do 
22 i następnych numerów 
„Zwiastuna” z ubiegłego roku.
Socjologią religii zajm ują się w 
Polsce od la t k ilkunastu  system a
tycznie inni... N ikt dotychczas się 
nią nie zajm ow ał w Kościołach 
mniejszościowych. Jest to poważne 
zaniedbanie, gdyż w skutek tego 
pracujem y w ciemności, bez nau 
kowych prób rozeznania w relig ij
nym stanie naszych zborów. Jak  
w wielu dziedzinach, wyprzedzili 
nas na tym  polu inni... 
Najw ażniejszym  nurtem  w Polsce 
jest k ierunek badań socjograficz- 
nych, którego tw órcą był F rancuz 
G abriel Le Bras. Socjografia za j
m uje się opisem i k lasyfikacją 
zjaw isk religijnych, typologią re li
gijną, ujęciem stanu p rak tyk  re li
gijnych itp. ...Socjologia religii 
stw ierdza współzależność religii i 
społeczeństwa. Rości sobie ona p ra 
wo do „naukowości”. Chce być em 
pirycznym  badaniem  obiektyw nych 
faktów  religijnych, chce je opisać i 
sklasyfikować, w ykryć związki za
chodzące między nimi i innym i z ja 
wiskam i społecznymi. Uważa ona 
siebie za dział nauki zwanej so
cjologią, która zajm uje się „praw i
dłowościami i wzajem nym i stosun
kam i form bytu społecznego”. So
cjologię definiuje się ogólnie jako 
„naukę o społeczeństwie, jego b u 
dowie i rozw oju”.
Ks. Wł. Piw owarski (patrz: Rozwój 
kierunków , problem atyki i metod 
badań w polskiej socjologii religii, 
„Studia w arm ińskie”, Olsztyn 1971) 
powiada, że u nas w Polsce prze
waża socjologia religii, że nie ma 
natom iast prób większych syntez, 
że więc oryginalny polski dorobek 
w tej dziedzinie ma charak ter przy- 
czynkarski. Dotychczasowe prace 
skupiały się u nas głównie na 
czterech tem atach: 1) badania po
staw  światopoglądowych, 2) bad a
nia zachowań religijno-m oralnych,
3) badanie społeczności lokalnych 
oraz 4) badanie powołań religijnych 
i kapłańskich.

Z tych badań docierało coś niecoś 
do nas i n iektóre wyniki są nam  
znane. Mogą one mieć dla nas, 
ewangelików, w artość orientacyjną. 
Z tego powodu powinniśm y je  znać, 
gdyż — mówiąc ogólnie — nie na
paw ają one pesymizmem i nie sk ła
niają do biadolenia. Przypom nę tu 
niektóre w yniki tych badań.
W roku 1960 przeprow adził Ośro
dek B adania Opinii Publicznej (A. 
Pawełezyńska) ankietę wśród 1280 
osób na wsi i 1444 osób w mieście. 
Chodziło o ludność dorosłą. O kaza
ło się, że na wsi określiło siebie 
26,1% (19,4 w mieście) jako głębo
ko w ierzących, 57,7% (56,2) jako
wierzących, czyli razem  83,8% 
(75,3%), w łaściw ie niewierzących 
ale przyw iązanych do tradycji było 
8,3% (12,1), obojętnych 6,3% (9,2), 
niewierzących 1,1% (3,1). S tale p ra 
ktykujących było 46,7% (35,6), nie
regularnie praktykujących 33,3% 
(34), przestrzegających niektórych 
prak tyk  12,8% (17,9), nie p rak ty k u 
jących 6,3% (12,3), brak  danych
0.9% (0,2). Z ankiety w ynika, co 
sami bez ankiety dobrze wiemy, że 
np. kobiety są bardziej religijne 
niż mężczyźni, najbardziej religijni 
są — dzieci, młodzież (!) i ludzie 
starzy, że nasilenie religijności sła
bnie ze wzrostem  w ykształcenia o- 
raz że rolnicy i robotnicy są b a r
dziej religijni niż pracownicy um y
słowi.
Byłoby ciekawą rzeczą dowiedzieć 
się, jakie w yniki dałaby ankieta 
przeprow adzona wśród naszych 
w iernych. P er analogiam  możemy 
przyjąć, że badania religijności 
wśród naszych w iernych na wsi 
dałyby zbliżone wyniki.
...W roku 1961 przeprow adził prof.
S. Ossowski, kierow nik katedry 
socjologii U niw ersytetu W arszaw 
skiego, ankietę wśród studentów  u- 
czelni warszaw skich na tem at ich 
stosunku do religii. Oto wyniki: 
głęboko wierzących i system atycz
nie prak tykujących  — 8,4%, w ie
rzących i system atycznie p rak ty 
kujących — 19,3%, wierzących i 
n ieregularnie p rak tykujących — 
9,2%. Znaczy to, że 67% studentów  
zadeklarow ało się jako wierzący.

Za agnostyków uw aża siebie 7,4%, 
bez zainteresow ań i poglądów — 
2,3%, niew ierzący lecz p rak tyku 
jący — 5,3%, niewierzący i nie 
praktykujący — 12,8%. Czy wy
nik tej ankiety napaw a nas pesy
mizmem? Powinniśm y się nad tym 
zastanowić.
O statni przykład z badań socjologii 
religii na terenie Polski. Insty tu t 
Filozofii i Socjologii Polskiej A ka
demii Nauk przeprow adził przed 
10 laty  badania na tem at stosunku 
do religii wśród samodzielnych 
pracowników  nauki na terenie całej 
Polski, profesorów  i docentów. 
Chodziło o postaw ę wobec różnych 
zjaw isk społecznych, m. in. wobec 
religii. Na ankietę odpowiedziało 
34,7% badanych, 65,3% nie odpo
wiedziało. Razem odpowiedziało
1.366 osób. A oto w ynik ankiety:
Za wierzących i prak tykujących  
podało się 25,2% samodzielnych 
pracowników nauki, a więc jedna 
czwarta, za wierzących ale nie 
p raktykujących podało się 15,2%. 
Znaczy to, że wśród uczonych 
40,4% podało siebie za wierzących. 
Czy jest to stan rozpaczliwy, czy 
krzepiący? Do tych 40,4% w ierzą
cych należy dodać 1,6% wierzących, 
ale antyklerykałów  oraz 12% przy
wiązanych do tradycji, a więc w y
raźnie sym patyzujących z Kościo
łem. Razem uczyni to więcej niż 
połowę ankietow anych. A reszta? 
Obojętni — 10%, niewierzący —
22%, przeciwni religii — 7,7%,
posiadający w łasny system  wierzeń 
— 1,2%, inni — 1,2%, brak  odpo
wiedzi — 3%.
I znowu zapytanie: Co sądzić o tym 
wyniku? Okazało się przy tym, że 
najm niej religijni są hum aniści, 
najbardziej religijni technicy, ro l
nicy i leśnicy, w środku znaleźli 
się m atem atycy, fizycy i chemicy. 
Jest to sondaż, który w przybliże
niu jednak coś mówi. Są to in fo r
macje o stanie zjaw isk religijnych 
w Polsce i o ich zasięgu w społe
czeństwie. Oceniając te wyniki 
możemy powiedzieć ostrożnie, że o- 
ne rzucają snop św iatła w dziedzi
nę, która nas najżywiej powinna 
interesować.
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