CO WY NA T O ?

GO

Mnożą się akty obłąkańczych zamachów. 24 marca 1980 w czasie odpra
wiania mszy zabity został przez skrajnie prawicową bojówkę arcybiskup
San Salwador, Oscar Arnulfo Romero.
Ze wszystkich stron odzywają się głosy protestu przeciw zamordowaniu
tego apostoła walki pokojowej, nazywanego „sumieniem narodu”, który
niedawno otrzymał honorowy doktorat Uniwersytetu w Louvain i nagrodę
pokojową nadaną mu przez Kościoły szwedzkie, gdy pokojową nagrodę
Nobla przyznano komu innemu.
Arcybiskupowi wiele razy grożono śmiercią, ale on, niczym nic zrażony,
jeszcze w niedzielę poprzedzającą jego śmierć apelował z kazalnicy, aby bar
dziej słuchać Boga niż ludzi i wzywał żołnierzy, aby nie strzelali do swych
rodaków, ponieważ „gdzie jeden człowiek pada, powstaje dziesięciu”. Pod
czas konferencji prasowej w Paryżu stwierdził niedawno, że „zbrojne
powstanie jest rzeczą usprawiedliwioną wówczas, gdy wszystkie inne
środki zostaną wyczerpane”.
Salwador, mały, przeludniony kraj w Ameryce Środkowej (prawie 5 mi
lionów mieszkańców na 21 tys. km2) od czterdziestu ośmiu lat jest rzą
dzony w sposób niesłychanie brutalny przez reżim wojskowy, który usi
łuje zaprowadzić „ład i prawo” w imieniu oligarchii ziemskiej, przemy
słowej, wielonarodowej, Armia i organizacje paramilitarne okupują wsie,
zabijają robotników rolnych, gwałcą kobiety wiejskie, podpalają domy,
rabują zbiory i bydło. W miastach siły bezpieczeństwa łamią strajki,
aresztują związkowców i studentów, którzy potem znikają bez śladu. Ten
diabelski system gwałtu trwa nadal i rozwija się. Tylko od 1 do 10 marca
Kmisja Obrony Praw Człowieka w Salwadorze doliczyła się 156 zabitych!
Prawa człowieka są deptane nieustannie: cenzura programów radiowych,
zamykanie fabryk, znikanie ludzi, wdzieranie się do mieszkań, tortury. Gru
py lewicowe, niektóre z nich uzbrojone, odpowiadają takimi samymi meto
dami gwałtu: porywanie przemysłowców, zajmowanie ambasad i mini
sterstw, ataki z bronią w ręku na gwardię narodową, zabójstwo proku
ratora generalnego. Oligarchia, która znajduje się u władzy, zatrzasnęła
wszystkie drzwi, które mogłyby prowadzić do rokowań i pokojawego roz
wiązania kryzysu. Jeżeli można mówić o wojnie, to oligarchia narzuciła
ją ludowi. Połowa ludności czynnej zawodowo jest bezrobotna, tylko 37° o
ludności wiejskiej ma dostęp do wody pitnej, 73°0 dzieci wiejskich jest
niedożywionych, połowa ludności nie umie pisać ani czytać.
Kościół w Salwadorze również jest prześladowany, dlatego że stanął po
stronie biednych. Jezuitom grozi się śmiercią, siedmiu księży zostało
zamordowanych, zakonnice zostały wygnane z kraju. W styczniu i w mar
cu przemówienia radiowe arcybiskupa Romero zostały przerwane przez
zamachy bombowe. Niezwykle żywotny arcybiskup co niedziela wygła
szał godzinne kazania wobec tysięcy słuchaczy, ilustrując swój komentarz
Ewangelii przykładami wziętymi z codziennych wydarzeń.
Arcybiskup Romero niedawno napisał list do prezydenta Cartera, zaczy
nający się od słów: „Ponieważ jest Pan chrześcijaninem i okazuje Pan
wolę występowania w obronie praw człowieka, ośmielam się przedstawić
mój duszpasterski punkt widzenia na tę wiadomość” (o wysłaniu pomocy
militarnej dla rządzącej junty). Napisał, że siły zbrojne Salwadoru stosują
coraz bardziej metodę represji. Zwraca się więc do prezydenta Cartera,
aby „zakazał udzielania pomocy militarnej rządowi Salwadoru i zagwa
rantował, że jego rząd nie będzie interweniował ani bezpośrednio, ani po
średnio, naciskiem militarnym, ekonomicznym, dyplomatycznym, aby
wpływać na przyszłość ludu salwadorskiego”.
Niedawno inny arcybiskup, Bom Helder Camara, w
czasie po
bytu w Szwajcarii powiedział: „Kiedy stajemy po stronie biednych,
pozbawionych praw i uciskanych, oskarża się nas o »zajmowanie się po
lityką«; kiedy jednak jesteśmy związani z państwem oligarchicznym
i gnębiącym innych, nikt nam wymówek nie robi”.
Obok Martina Luthera Kinga i wielu innych arcybiskup San Salwador,
Oscar Arnulfo Romero, jest przykładem zgodnego z Ewangelią zaanga
żowania chrześcijan po stronie biednych i bezradnych. Coraz częściej, ja
ko Kościół, uświadamiamy sobie, jaka jest nasza rola, po jakiej drodze
należy iść i że jest to droga cierpienia i krzyża, a więc droga Chrystusowa.
Wg „La Vie Protcstante”, Genewa.

Bieżący numer otwieramy, jak
zwykle, rubryką Co wy na to?
W kazaniu (na s. 3) zatytuło
wanym W kogo wierzymy? ks.
Bogdan Tranda porusza pro
blem sprzeczności istniejącej
między pragnieniem poznania
Niepoznawalnego a ograniczoną
możliwością wyrażenia Jego
Istoty ludzkimi słowami.
Modlitwę
Troista
Jedność,
współbrzmiącą z treścią kaza
nia, zamieszczamy na s. 4.
W marcu br. w Warszawie od
były się doroczne obrady Sy
nodu Kościoła Ewangelicko-Re
formowanego. O ich przebiegu
oraz nowo wybranym składzie
członków Prezydium Synodu,
Konsystorza i Komisji Rewi
zyjnej informujemy na s. 5.
Większość Czytelników zainte
resuje zapewne artykuł Samue
la Moffetta, pastora prezbiteriańskiego, który przedstawia
aktualną sytuację niezwykle
szybko rozwijających się Ko
ściołów w Korei Płd. (s. 8).
W cyklu Dekalog publikujemy
na s. 11 refleksje na temat ko
lejnego, ósmego już, przykaza
nia, a na s. 13 — dialog siostry
Kingi Strzeleckiej z ks. prof.
Vilmośem Vajtą, teologiem luterańskim — w cyklu Rozmo
wy przy studni.
Wypowiedź ks. Henryka Weryńskiego--- zainspirowana sta
nowiskiem
naszej
Redakcji,
wyrażonym w jednym z nume
rów ubiegłorocznych, i zatytu
łowana Po prostu grzech —
znajduje się na s. 16; Przegląd
ekumeniczny, a także krótkie
omówienie przez Alinę Werner
stosunku ewangelików do Ma
rii, Matki Bożej, oraz do papie
ża — zamyka numer.
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Jedna z grup dyskusyjnych
podczas obrad marcowej sesji
Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

KS. BOGDAN TRANDA

W kogo wierzymy?
O głębokości bogactwa, mądrości i poznania Boga! Jakże nie
zbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego! Bo któż
poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą Jego? Albo kto
wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? Albowiem
z Niego, przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech
będzie chwała na wieki. Amen.
R vm 11-33—36
Niepojęty Panie, prosimy Cię, uchyl przed na
mi rąbka tajemnicy , abyśmy mogli Ciebie po
znać. Amen.
Kiedy chcemy mówić o Bogu, podejmujemy
się niemożliwego zadania. Bo któż poznał myśl
Pana? Dlatego, >być może, chcąc w jakiś sposób
wyrazić to, co czuje, Paweł posłużył się szcze
gólną formą wypowiedzi, jaką jest poezja. Poe
ta potrafi niekiedy wyrazić to, co niewyrażal
ne, ująć w słowa to, co wykracza nie tylko po
za znaczenie poszczególnych wyrazów, ale
w ogóle poza możliwość zrozumienia. Wsłu
chajmy się jeszcze raz w tę poetycką strofę:
„O głębokości bogactwa,
mądrości i poznania Boga!
Jakże niezbadane są wyroki Jego
i niewyśledzone Jego drogi!”
A przecież chcemy wiedzieć coś o Bogu, mieć
możność mówienia o Nim, bo w Niego wierzy
my i w Nim widzimy ostateczne uzasadnienie
naszego życia, którego On jest źródłem i ce
lem. Chcemy więc mówić o Bogu, Jego chwałę
rozgłaszać.
Sam Bóg wybrał słowo, czyli środek komuni
kacji między ludźmi, jako nośnik objawienia,
jako narzędzie, za pomocą którego powie nam
coś o sobie i za pomocą którego my wzajemnie
możemy sobie pewne rzeczy powiedzieć. Mimo
to ciągle wikłamy się w sprzeczność pomiędzy
pragnieniem poznania Boga i wyrażenia w ja
kiś sposób Jego istotyy a niemożliwością w y 
rażenia tego w ludzkich słowach.
Kiedyś w wieczerniku Filip zwrócił się do Je
zusa: ,,Pokaż nam Ojca” . Prosto i zwyczajnie
odpowiedział mu Jezus. „Tak dawno jestem
z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie
widział, widział Ojca. Jak możesz mówić —
pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem
w Ojcu, a Ojciec w e mnie? Słowa, które do
was mówię, mówię nie od siebie, ale Ojciec,
który jest w e mnie, wykonuje swoje dzieła.
Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we
mnie, a jeśliby tak nie było, to dla samych
uczynków wierzcie” .
Kiedy więc padła prośba o pokazanie Ojca,
Jezus mówi: Ja i Ojciec jesteśmy jedno. Kto
widzi mnie, ten widzi Ojca. My, chrześcijanie,
w osobie Jezusa Chrystusa oglądamy Boga.
W niepojęty sposób upodobało Mu się ogra
niczyć swoją wielkość, zstąpić z majestatu na
ziemię po to, by każdy człowiek, oglądając
Jezusa, mógł powiedzieć: Pan mój i Bóg mój!
Dla wielu jedność Syna i Ojca jest trudnością

nie do przezwyciężenia. W samej rzeczy jest
ona nieprzezwyciężalna. Może więc nie trzeba
zanadto starać się ją przezwyciężyć? Może po
prostu wystarczy zaufać, polegać na tym, co
powiedział Jezus: „K to mnie widział, widział
Ojca” ? Postawmy i my sobie to pytanie: czy
wierzymy, że Jezus jest w Ojcu, a Ojciec
w Nim?
Wielu stara się dzisiaj znaleźć jakieś sposoby,
ażeby we współczesny sposób wyrazić istotę
Boga, aby sformułować wiarę ludzi światłych,
rozumnych. Różni dzisiejsi teologowie usiłują
wyrazić istotę Boga lepiej i dokładniej, niż czy
nili to dotychczas inni. Mówi się przy tym, że
dawniej posługiwano się niewłaściwymi meto
dami, że spłaszczano pojęcie Boga, że używa
jąc określeń zbyt prostych — zupełnie nie od
dawano tego, kim Bóg naprawdę jest.
Przy czytaniu prac ludzi współczesnych, któ
rzy chcą o tym mówić dzisiejszym językiem,
spostrzegamy jedną rzecz zaskakującą — ich
sformułowania są często hermetyczne, zrozu
miałe tylko dla wąskiego kręgu specjalistów.
Posługują się oni językiem, który nie jest ot
warty dla wszystkich i wskutek tego nie uka
zuje wielkości Boga każdemu człowiekowi. Co
więcej, kiedy wniknąć w te określenia, okazu
je się, że w najgłębszej istocie nie odbiegają
one daleko od prostych i zwyczajnych okreś
leń, jakimi się zwykle posługujemy: że /Bóg
jest Duchem, że jest Opatrznością, Stwórcą,
Ojcem i Miłością. Gdybyśmy na te różne okreś
lenia, stare i nowe, spojrzeli ,z większej per
spektywy, tak jak spogiąda się na przykład,
z tatrzańskich szczytów ku dolinom, spostrze
glibyśmy, że one wszystkie są dziwnie płaskie
i w jednakowo nieudolny sposób próbują w y
razić prawdę o Bogu.
Chyba od samego początku istnienia chrześci
jaństwa szukano sposobu na określenie itego,
w co my właściwie wierzymy, kogo wyznaje
my, kto jest naszym Bogiem. W ciągu rozwo
ju chrześcijańskiego Kościoła różni ludzie pró
bowali zejść na ^boczne tory, nieustannie więc
trzeba,: było czuwać nad jasnym i konkretnym
wyrażaniem prawdy Ewangelii, by chwała Bo
ga mogła coraz powszechniej się krzewić. Nie
którzy uważali na przykład, że Jezus jest w iel
kim człowiekiem, który dokonał niezwykłych
dzieł, że jest nauczycielem, cudotwórcą, po
prostu dobrym człowiekiem. 'Inni znowu mnie
mali, że Jezus tnie ma w sobie nic z ludzkiej
natury i nie mogli się pogodzić z Jego cierpie
niem na krzyżu. Próbowali to ująć w ten spo3

sób, że nam się tylko zdaje, że On cierpiał, bo
przecież Bóg cierpieć nie może. Byli też i ta
cy, co twierdzili, że Duch Święty jest siłą, któ
ra nie wyraża pełni Boga.
W rezultacie długotrwałych sporów i dyskusji
doszło do sformułowania przez sobory doktry
ny, która ukazywała Boga jako trójjedynego.
Powstało więc określenie: ,,Bóg w Trójcy
Świętej jedyny” , mimo że nie jest to określe
nie biblijne. (Nigdzie w Piśmie św. pojęcia
Trójcy Świętej nie znajdujemy.) Pismo zupełnie
wyraźnie ukazuje nam jednak Boga jako
Stwórcę, Opatrzność, Ojca, a Jezusa Chrystusa
jako spełnienie zapowiedzi prorockich. Mówi
też o tym, że Jezus— Syn i Ojciec są jednoś
cią. I wreszcie ujawnia, że Duch Święty został
posłany na ziemię jako nowy Pośrednik, Orę
downik, Pocieszyciel, jaiko ten, który ukazuje
wielkość Boga, jako siła pochodząca od Boga
i działająca w ludziach, dająca im światło, no
we spojrzenie i wiedzę o niekiedy tajemnych
sprawach. Staramy się w ten sposób jakoś w y
razić prawdę o tym, kim jest Bóg. A więc,
krótko mówiąc, przede wszystkim o tym, że
wszystko od Niego zależy. Całe nasze życie —

bo On je stworzył. On rządzi światem. On nas
postawił na określonym miejscu; kiedy błądzi
my, On nas ratuje, przychodzi jako Zbawca
i prowadzi do nowego życia. On, nie kto inny,
tylko On sam przychodzi pod postacią Ducha
Świętego, przełamuje wszelkie opory, daje po
znanie prawdy, usuwa na bok lęk i obawę, da
je światło, przenika nas wszystkich, żebyśmy
mogli mieć prawidłowe i głębokie zrozumienie
Bożych spraw na tym świecie. Kto wierzy w
Jezusa Chrystusa, ten widzi Ojca. Komu dany
jest Duch Święty, ten całkowicie potrafi po
legać na Bogu. I dlatego hymn apostoła Pawła
z Listu do Rzymian jest głęboką prawdą o Bo
gu. ,,0 głębokości bogactwa, mądrości i pozna
nia Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki
i niewyśledzone Jego drogi! Bo któż poznał
myśl Pana, albo kto był Jego doradcą? Albo
któż dał Mu co wpierw, by za ito otrzymać
odpłatę?” Dorzućmy jeszcze te ostatnie słowa,
które wyrażając wszystko, są naszym prze
wodnikiem i dają nam poczucie bezpieczeń
stwa i sensu życia: ,,Z Niego, przez Niego i ku
Niemu jest wszystko!” . Dlatego „Jemu same
mu niech będzie chwała na wieki” . Amen.

Troista Jedność
Dałeś nam, Stwórco,
wspaniały, wielki świat,
urodzajną, żyzną ziemię,
a pod jej powierzchnią
niezmierzone bogactwa.
Powiedziałeś nam:
rozradzajcie się i rozmnażajcie,
czyńcie sobie ziemię poddaną.
I dzisiaj są nas miliardy,
miliardy ludzi różnych ras,
wielu narodów i państw.
Dałeś nam, ludziom,
wspaniały, wielki świat...
Więc bierzemy go w posiadanie
i na urodzajnej jego glebie
siejemy ziarno pożądania,
a zbieramy cierpkie owoce.
Wdzieramy się w trzewia
ziemi, naszej matki,
aby z jej łona wydrzeć
złożone przez Ciebie skarby.
Cudowne dzieło stworzenia
powoli, dokładnie zmieniamy7
w księżycowy krajobraz,
jałowy, zimny, martwy.
Przyszedłeś do nas, Synu,
do ludzi stworzonych na obraz
i podobieństwo Ojca w niebie.
Przyszedłeś, by nam przywrócić
ślady Bożego tchnienia
w naszych sercach i mózgach.
Powiedziałeś nam:
nie samym Chlebem
żyć będzie człowiek.
Czy zdołasz nas, Zbawco,
ocalić od samozagłady?
Zjawiłeś się wśród nas, Duchu,
lotem gołębicy,
szumem wichru,
trzęsieniem ziemi,
płomieniem ognia.
Zwiastujesz nowe życie,
wymiatasz martwe plewy,
wstrząsasz sumienia,
zapalasz serca.
Słowo Twe, Panie,
nie wróci do Ciebie puste,
wykona swoje zadanie.
Z radością wyjdziemy,
w pokoju wrócimy.
Góry i pagórki wybuchną
przed Tobą radością,
a drzewa i krzewy zaszumią
przed Tobą zielenią.
Zamiast ostu wyrośnie cyprys
i zamiast pokrzywy — mirt.
A cała ziemia, oskalpowana,
pokryje się młodą runią.
Pan wszystko stworzył,
Pan wszystko zbawił,
Pan wszystko odnowił.

ROMAN LIPIŃSKI
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Trzej członkowie Prezydium Synodu (od lewej): ks. bp
Synodu Jan Skierski, prezes Konsystorza Jan Baum
Każda sesja Synodu jest inna od poprzedniej nie
tylko ze względu na upływ czasu. Niektóre zaś ukła
dają się w pewien ciąg wydarzeń logicznie jpo sobie
następujących. Bywają takie, które same w sobie
stanowią wydarzenie w życiu Kościoła, a inne w pla
tają się harmonijnie w jego życie. Tegoroczna sesja
zwyczajna Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowa
nego miała miejsce w Warszawie, w dniach 8—9
marca i miała charakter sprawozdawczo-wyborczy.
Poprzednia sesja, w marcu 1979, przebiegała (pod ha
słem „Działanie słowem’’ i przyniosła w iele treści,
które miały zaowocować refleksją nad pracą i mo
dlitwą w naszym środowisku. Materiały synodalne
zamieszczone w nr 5/79 „Jednoty” sprzyjały poszerze
niu grona osób analizujących sytuację, w jakiej zna
lazła się nasza służba Bogu i społeczeństwu. R efe
rat synodalny i dwa uzupełniające go koreferaty po
ruszyły szczególnie ostro dwie kwestie:
— słowo, za którym nie stoi czyn, traci swą wartość
i jeżeli w środowisku chrześcijańskim zachodzi przy
padek rozbieżności między słowem a czynem, to lu
dzie tracą zaufanie do wyznawców Chrystusa, do
Kościoła, a nawet do Boga. Aby słowo odniosło sku
tek, niezbędna jest łaska Boża i nasze z nią współ
działanie;
— wątpliwa jest celowość drobiazgowego roztrząsa
nia spraw dotyczących formy nabożeństwa, „opraw y”
przeżycia religijnego. Jakże często nie chcemy się
przyznać sami przed sobą, że to my nie mamy w so
bie dość żarliwości i głębokiej wiary, aby spotkanie
z Bogiem stało się możliwe.
Te właśnie akcenty — obok zamknięcia trzyletniej
kadencji Prezydium Synodu i Konsystorza — zadecy
dowały, że tegoroczna sesja była harmonijnym i lo
gicznym następstwem sesji poprzedniej.
Zgodnie z ustaleniami, nakreślonymi wspólnie przez
prezesa Synodu, Konsystorz i Synodalną Komisję
Problemową, tegoroczna wyborcza sesja poświęcona
była ' w całości sprawom organizacyjnym. Dyskusja
w pierwszym dniu podsumowała działalność ustępu
jących władz Kościoła, a w drugim dniu koncen
trowała się na wynikających ze sprawozdań Kon
systorza wnioskach na przyszłość. Odpowiednio opra

Zdzisław Tranda, prezes

cowane tezy do dyskusji spowodowały, że dyskusjo
plenarna i w grupach objęła przede wszystkim spra
wy wpływu przyszłego Konsystorza na działalność
poszczególnych zborów.
Synod rozpoczął się nabożeństwem, które prowadził
ks. Jerzy Stahl z Łodzi. Tekst Ewangelii zaczerpnię
ty został z Ewang. Łukasza 15:1— 24, a podstawą
kazania były słowa z księgi Ezechiela 18:21— 32, Ks.
Stahil poddał pod rozwagę słuchaczy następującą
myśl: My, ewangelicy, mamy tendencję do oglądania
się wśtecz, przypominania sobie chlubnej tradycji,
historii Reformacji itp. A przecież nie jest tak bar
dzo istotne, co reprezentowali sobą najwięksi nawet
nasi poprzednicy. Zarówno dla Boga jak i dla na
szego środowiska jest istotne — i pytanie takie po
winniśmy sobie postawić — czy mamy już nowe
serca, czy działa już w nas nowy Duch, czy już roz
poczęliśmy nowe życie? Bóg przecież obiecał nie
pamiętać błędów tym, którzy się opamiętają. Jeśli
więc nawet do tej pory nie potrafiliśmy sprostać
wszystkim zadaniom, to powinniśmy trud podejmo
wać na nowo. Jeżeli szczerze pragniemy odnowy
i gorąco będziemy prosić naszego Pana o Jego Du
cha, to możemy mieć pewność, że On to nowe życie
pobłogosławi.
Obok sprawozdań i udzielenia absolutorium ustępu
jącemu Konsystorzowi, ważnym wydarzeniem były
wybory. W ich wyniku skład osobowy władz Kościo
ła na nową trzyletnią kadencję przedstawia się na
stępująco:
PREZYD IUM SYNODU:
Prezes Jan Skierski, wiceprezes (z urzędu) ks. Ibp
Zdzisław Tranda, notariusz ks. bp Jan Niewieczerzał,
sekretarz Ingeborga Niewieczerzał, zast. sekr. Anna
Potkańska.
KONSYSTORZ:
Prezes — Jan Baum, wiceprezes (z urzędu) — ks.
bp Zdzisław Tranda, radcy świeccy — Witold Ben
der i Jarosław Swiderski oraz zastępcy — Jan Pospiszył z Łodzi i Andrzej Skierski, radca duchowny
— ks. Jerzy Stahl, zastępca — ks. Bogdan Tranda.
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Fragment sali podczas
obrad plenarnych Synodu
KO M ISJA RE W IZYJN A:
Anna Stahlowa, Zygmunt Zajdel, Kazimierz Pittner.
Wspomniane już uprzednio tezy do dyskusji synodal
nej inspirowały nie tylko dyskutantów, ale także
składających kolejne sprawozdania. Materiały te
składały się z dwu części. W pierwszej przypomnia
no główne zasady działalności Konsystorza, w dru
giej zaś skupiały uwagę członków Synodu na róż
nych dziedzinach działalności Kościoła i problemach,
które wymagają
rozwiązania. Wymienimy
kilka
z nich:
opieka duszpasterska w zborach, potrzeba ewange
lizacji, misji i służby w zborach, form y działania
wobec członków społeczności stojących z dala od
życia kościelnego, cele i formy działania młodzieży,
rola absolwentek teologii w naszym Kościele, ocena
zmian we współżyciu ze społeczeństwem katolickim,
jakie .zaszły w czasie pontyfikatu obecnego papieża.
Być może — z kronikarskiego punktu widzenia —
byłoby celowe i zgodne z przebiegiem wydarzeń
przedstawić treść poszczególnych sprawozdań i prze
biegu dyskusji, a następnie podjąć próbę podsumo
wania całości obrad. Czy byłoby to jednak 'konieczne
do udzielenia odpowiedzi na pytania, które postawił
nam w czasie swego kazania ks. StaM? Ks. bp Zdzi
sław Tranda stwierdził, że aby braterstwo, miłość,
wspólnota zgody i pokoju — w n o w y m
życiu
zapanowały wśród nas, trzdba spełnić kilka warun
ków ,'z których jeden zapisany jest w liście do Filipian 4:8—9: „... »myślicie tylko o tym, co prawdziwe,
poczciwe, sprawiedliwe, czyste, miłe, chwalebne, co
jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego nau
czyliście się i co przejęliście, słyszeliście i widzie
liście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami...”
Spróbujmy teraz przedstawić sprawy, którymi po
winniśmy się zająć i o których powinniśmy myśleć
nie tylko do następnej sesji Synodu. Im głębiej je
przemyślimy, im poważniej potraktujemy, aktywniej
zaczniemy realizować my, całe środowisko ewange
licko-reformowane skupione w zborach i rozproszo
ne w diasporze, tym bliżsi będziemy pewności, że
Bóg pokoju zechce być z nami. Nie chodzi przecież
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0 szczególne zachowanie nas, lecz o to, aby Bóg
uczynił z nas swoje narzędzie w tym świecie i w tym
kraju.
1. Jako Kościół żyjemy w określonym społeczeń
stwie, którego częścią składową jesteśmy. Na,ród nasz
ma wiele zalet, ale i wiele wad. Oczarowuje wspania
łymi wzlotami i przeraża niefrasobliwością wobec pa
noszącego się zła. Ta niefrasobliwość prowadzi do
upadku moralnego przejawiającego się w nieuczci
wości, alkoholizmie, rozluźnieniu więzów rodzinnych,
lekkomyślnie swobodnym traktowaniu spraw se
ksualnych, niedocenianiu wagi zjawiska przerywania
ciąży, braku odpowiedzialności w dziedzinie etyki
pracy. W iele ujemnych cech współczesnego życia
przenika do naszej obyczajowości, wdziera się w ży
cie naszych społeczności zborowych. Kościół jest po
wołany do tego, aby działał i spełniał swą misję
w każdej rzeczywistości politycznej, społecznej, kul
turowej. Musi spełniać swoją misję także w bardzo
różnych sytuacjach o charakterze moralnym. Nasze
środowisko, chociaż tak małe, nie może uchylać się
od tego zadania. Czy jesteśmy jednak zdolni do naj
mniejszego choćby oddziaływania na nasze otocze
nie? Jak żyjem y i co sobą reprezentujemy? Aby
móc oddziaływać w pozytywny sposób, musimy roz
wijać najwyższe, najważniejsze wartości moralne,
wynikające z wiary, z najcenniejszych wartości re
ligijnych. Te właśnie wartości musimy pielęgnować
1 rozwijać. Tymi wartościami musimy służyć Bogu,
społeczeństwu i sobie wzajemnie.
2. Podejmuje się wszelkie możliwe wysiłki ze strony
Konsystorza, duchownych, studentów teologii, osób
świeckich, dla zapewnienia pełnej opieki duszpaster
skiej, a mimo to jest cna niewystarczająca. Dzięku
jąc Bogu za wszystko, co do tej pory mogliśmy zro
bić, podejmijmy nowe starania, przemyślmy celowość
poszczególnych rozwiązań organizacyjnych, pomóż
my duchownym, pomóżmy świeckim.
3. Przejawem odpowiedzialności, rozumnej refleksji,
autentycznego zaangażowania się w pracę Kościoła
jest umiejętność szczerego odnotowania na forum
sesji plenarnej nie tylko naszych aktywów, ale i te-

Jedna z grup dyskusyj
nych, złożona z delegatów
Warszawy, Kucowa, Łodzi,
Zelowa, Żyrardowa i K a 
towic
go wszystkiego, co z zaleceń choćby tylko poprzed
niego Synodu i postanowień narady kolegiów kościel
nych nie zostało zrealizowane. Przypomnieliśmy so
bie, że nie odbyło się ani jedno święto zboru, nie
wzmożone wysiłków ,nad zwiększeniem kontaktów
z członkami naszej społeczności rzadko biorącymi
udział w życiu zborowym, nie podjęto wzmożonych
akcji ewangelizacyjnych i szkoleniowych, nie rozwi
nęła się akcja „zauważania w kościele” , nie jest za
dowalający wzrost naszej bezpośredniej ofiarności
przejawiającej się w składkach i kolektach.
4. Zgodziliśmy się, że nie możemy pozostawać obo
jętni wobec faktu,, że niektórzy członkowie naszej
społeczności stoją z dała lub wręcz odchodzą. N a j
częściej, gdy bywają odwiedzani przez pastora, obie
cują ponowny kontakt, ale i potem ich nie widać.
Jest sprawą dyskusyjną, czy tylko pastor powinien
udawać się z wizytą. Przekonanie, że osoba świecka
nie ma prawa, że nie wiadomo, jak zostanie przy
jęta, nie wytrzymuje chyba krytyki. Czy sama mi
łość chrześcijańska nie upoważnia nas do takiej w i
zyty? Trzeba tylko miłość taką przejawić. Ap. Pa
weł poucza nas, że celem każdego działania chrześci
janina ma być „... miłość płynąca z czystego serca,
dobrego sumienia i z wiary niecbłudnej...” (I Tym.
1:5). Prośmy Pana, aby nam dał te dary, pracujmy
nad sobą, a żadna wizyta nie będzie nam straszna.
Tylko uwaga: bez tych darów lepiej się nie brać do
tej roboty, bo Apostoł Paw eł ostrzega: ,,... czego nie
którzy nie osiągnęli — i popadli w próżną gadaninę,
chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją na
leżycie ani tego, co -mówią, ani tego, co twierdzą”
(I Tym. 1:6—7). Z doświadczenia wynika, że wizyta
często nie rozwiązuje problemu. Próbujmy więc ta
kich ludzi nie tylko odwiedzać, otoczyć opieką, in
formujmy o wydarzeniach w życiu kościelnym, za
praszajmy na specjalne i to debrze zorganizowane
wieczory zborowe, przywróćmy święto zboru raz
do roku w każdej parafii.
5. Synod przyjął do wiadomości, że przed kilkoma
miesiącami powstała Komisja Młodzieży, która obec
nie działa w następującym składzie: Danuta Sznycer,

Władysław Pospiszył, Władysław Scholl, Janusz Sę
kowski, Włodzimierz Zuziga. Komisja stara się po
budzać młodzież do pracy, a także podejmuje się
roli koordynatora działań grup młodzieży istnieją
cych przy poszczególnych parafiach. Różnorodność
i złożoność pracy już dokonanej oraz plany na przy
szłość świadczą o zaangażowaniu, bogactwie zaintere
sowań i potrzeb, świadczą o dobrze przemyślanej
i głębokiej motywacji działania. Z radością uświa
domiliśmy sobie fakt dobrej atmosfery pracy mło
dzieży. Konsysto.rz uznał w młodzieży partnera, a to
bardzo ważne. Warto to podkreślić: dziecko głaszcze
my po głowie, klepiemy po ramieniu i dajemy to
lub tamto na otarcie łez. Z partnerem rozmawiamy.
Mamy dla niego czas. Można mu w czymś pomóc
i oczekuje się od niego pomocy. Można mu pomóc
i można mu pomocy odmówić, jeśli warunki, w któ
rych żyjemy, na to nie pozwalają. Partner zrozumie.
Uświadomiliśmy sobie, że nasza młodzież szuka zro
zumienia dla swej postawy i działalności przede
wszystkim w najbliższym otoczeniu, ma do niego
zaufanie i w rodzinach, i zborach. Rodzice coraz
częściej przekonują się^ że warto dawać nawet spore
sumy pieniędzy, którymi pokrywają koszty przejazdu
i uczestnictwa w spotkaniach, obozach i ewangeliza
cjach. Przekonują się — chociaż niektórzy powoli —
że zdrowszy jest pobyt pod namiotem ale w atmo
sferze koleżeństwa, przyjaźni, pracy i zabawy, niż
najdroższe, najwygodniejsze wczasy zachęcające do
spaceru po deptaku czy do kawiarnianych rozrywek.
Cieszy nas fakt, że przykład liderów pracy młodzie
ży oddziaływa na coraz szersze kręgi.
6. Wiemy, że nie tak szybko, jak chcielibyśmy, otrzy
mamy takie publikacje jak śpiewnik, modlitewnik,
katechizm. Pracą z tym związaną zajmuje się Konsysto-rz, redakcja „Jednoty” i nasi duchowni. A co
dla zdobycia właściwej lektury robimy my wszyscy?
Sprawdźmy może już w tej chwili, czy na podręcz
nej półce, stoliku, wygodnie i pod ręką leży jakaś
pozycja z literatury luib wydawnictw religijnych, czy
też... program telewizyjny? Sprawdźmy, co stoi na
Dokończenie na s. 20
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Kościół w Korei Południowej
Jakiekolwiek kryterium zastosujemy do oceny rozwo
ju chrześcijaństwa w jakimś kraju — czy to ewange
lizację i wzrost liczebny, jak wolą jedni, czy też akcje
socjalne i zaangażowanie, jak chcą drudzy, czy jesz
cze lepiej: wszystkie te czynniki wzięte razem —
Kościół w Południowej Korei na tle innych w świę
cie musi dzisiaj zyskać wysoką ocenę. Osiągnął bo
wiem jeden z najwyższych we współczesnej historii
wskaźników wzrostu. W ciągu każdego dziesięciolecia
w okresie ostatnich 40 lat społeczność protestancka
niemal podwajała liczbę wyznawców (370 tys. w
1940 roku, 600 tys. w 1950, 1340 tys. w 1960 i 2250 tys.
z 1970), a obecnie, choć brak jeszcze pełnych danych,
liczbę tę ocenia się na 4 a nawet 5 milionów. Koś
ciół — proporcjonalnie — rośnie blisko cztery razy
szybciej aniżeli ludność państwa.
Jeżeli statystyki protestanckie uzupełnimy o dane
odnoszące się do społeczności rzymskokatolickiej
(1 100 tys. członków), to okaże się, że chrześcijanie
stanowią 14°/o wszystkich obywateli (których jest te
raz 36,6 miliona).
Według danych państwowych procent chrześcijan
jest jeszcze wyższy (16%), zapewne dlatego, że wzbo
gacony o 800-tysięczną, a nawet milionową rzeszę
członków sekt na wpół tylko chrześcijańskich, takich
np. jak merkantylne komuny „The Olive Tree
Church” czy też „Sun-Myung Moon’s Unification
Church” , którego pełna nazwa brzmi: „Stowarzysze
nie Ducha Świętego do spraw Zjednoczenia Chrześci
jaństwa na Swiecie” . Wydaje się jednak, że sekta ta
jest silniejsza poza granicami Korei.
Aby w pełni docenić wymowę tych danych statys
tycznych, trzeba je porównać ze statystykami w in
nych krajach azjatyckich. I tak, na przykład, w Ban
gladeszu chrześcijanie stanowią 0,25% całej ludności,
w Tajlandii — 0,5%, w Japonii 1%, w Pakis-tanie
1,4%, w Indonezji 2,5%, w Indiach 3%, Birmie 3,5%,
Tajwanie 4%, M alajzji 4%, Sri Lance 7,3%. Tylko
Filipiny z rzymskokatolicką większością swego społe
czeństwa przewyższają pod tym względem Koreę
Płd. Dla całej A zji wskaźnik ten wynosi 3%, ale tu
rysta w Seulu, stolicy Korei Płd., ustawicznie doznaje
widzialnej, fizycznej obecności chrześcijan. W mieście
tym znajduje się ok. 2000 kościołów protestanckich.
Nie da się wyodrębnić jakiegoś jednego czynnika,
który wyjaśniałby gwałtowny rozwój chrześcijaństwa
na tyim ciągle jeszcze najsłabiej schrystianizowanym
kontynencie. Istnieją, oczywiście, czynniki pczateologiczne, takie jalk otwarta postawa i terriporament
Koreańczyków, upadek (wkrótce po przybyciu misjo
narzy protestanckich)
starej
dynastii
rządzącej,
schyłek starych, zasiedziałych religii — buddyzmu
i konfucjanizmu. Innych przyczyn można dcszuki-
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wać się w postawie chrześcijan dynamicznie oddzia
łujących
w
niechrześcijańskim
społeczeństwie.
Chrześcijanie włączyli się na przykład do .ruchu
niepodległościowego, a ich odwaga, zrodzona na
gruncie wiairy,, zjednała im w kraju powszechny
szacunek. Mają też niemały udział w unowocześ
nieniu kraju, zwłaszcza w dziedzinie medycyny
i oświaty, w rolnictwie i reformach socjalnych.
Prawdopodobnie jeszcze większe znaczenie miał spo
sób, w jaki chrześcijanie ugruntowywali Kościół na
ziemi koreańskiej. Odnosi się to przede wszystkim do
protestantów, którzy przybyli tu w 1884. Zastosowane
przez nich od początku metody misyjne były ewan
geliczne, niekolonialne, ale zdecydowanie konsekwent
ne. Misjonarze podkreślali konieczność osobistego na
wrócenia się, udziału świeckich w głoszeniu Ewange
lii, prowadzenie dla wszystkich wierzących — a nie
tylko dla działaczy — studiów biblijnych. Oczekiwali,
że struktury kościelne, tak jak je uformowano, okażą
się całkowicie samowystarczalne, więc bardzo szybko
porzucili całą zależność od misji (zagranicznych)
i stworzyli samodzielnie rządzący się Kościół krajowy.
Co więcej — prowadzona przez -nich ewangelizacja
nie była ukierunkowana apolitycznie i aspołecznie.
To .nie przypadek, że najwybitniejszy działacz odro
dzeniowy we wczesnym okresie, przywódca Wielkiego
Przebudzenia w latach 1907— 1908, stał się również
przywódcą ruchu niepodległościowego w 1919. A trzej
spośród czterech pierwszych prezydentów Republiki
— też byli chrześcijanami.
Opisana wyżej „strategia misyjna” może najbardziej
przystaje do modelu prezbiteriańskiego. I .nie jest to
błędne mniemanie, bowiem wyróżnikiem koreańskie
go protestantyzmu jest „wszechobecność” prezbiterian, czyli ewangelików reformowanych. Niemal
dwóch na trzech protestantów to prezbiterianie (60%),
którzy z kolei dwukrotnie przewyższają liczbę kato
lików. Oto lista większych grup wyznaniowych i dane
uwzględniające ogólną liczbę członków:
Prezbiterianie (6 lub więcej organizacji kościelnych)
— 2 270 tys. członków, katolicy — 1 100 tys., metodyś
ci — 700 tys., chrześcijanie ewangeliczni (2 organiza
cje) — 350 itys., zie^inoświątlkowcy (2 organizacje) —
150 tys., babtyści (2 organizacje) — 130 tys., Armia
Zbawienia — 55 tys., anglikanie — 40 tys., adwen
tyści — 37 tys., nazareńczycy — 36 tys. członków.
Rzut oka na tę listę ujawnia niepokojącą cechę ko
reańskiego chrześcijaństwa: wzrost liczebny Kościoła
nie idzie w parze z jego jednością organizacyjną.
Wszystkie większe grupy z wyjątkiem katolików i A r
mii Zbawienia bądź przechodziły w przeszłości, bądź
przechodzą obecnie fazy podziału i cierpią z powodu

rozbicia. Niestety, i -w tym przypadku prezbiterianie
są typowym przykładem. Do roku 1950 istniał w K o 
rei tylko jeden Kościół Prezbiteriański. Dziś jest po
dzielony na cztery główne i parę mniejszych odła
mów. Wymienimy tylko te największe. Oto one:
Prezbiteriański (Jezusowy) Kościół w Korei (Hapdong)
— 1 min członków, Prezbiteriański (Jezusowy) Kościół
w Korei (Tonghap) — 800 tys., Prezbiteriański (Chrys
tusowy) Kościół w Republice Korei (RO K) 230 tys.,
Prezbiteriański Kościół (Koryu) — 170 tys.
Nazbyt uproszczone opisy są niebezpieczne, bo niedo
kładne, tym niemniej musimy jakoś te Kościoły roz
różnić. Wszystkie one są ewangelickie, ale o najlicz
niejszej grupie prezbiterian H a p d o n g często mówi
się, że są fundamentalistami i separatystami. U two
rzyli odrębną organizację kościelną w 1959 roku, oder
wawszy się od prezbiterian T o n g h a p , którym za
rzucali zbytni liberalizm w nauczaniu seminaryjnym,
a także członkostwo w Światowej Radzie Kościołów.
Najbliższe więzi utrzymują z najbardziej fundamen
talnymi ugrupowaniami ewangelicznymi w Stanach
Zjednoczonych.
Drugą co do wielkości igrupę, tzw. prezbiterian
T o n g h a p , określa się jako ewangeliczną i ekume
niczną. Oni sami uważają swój Kościół za macierzy
sty, ale tego samego określenia używają w odniesie
niu do swojej denominacji prezbiterianie H a p d o n g .
Stąd też obydwa określenia koreańskie — Hapdong
i Tonghap — znaczą to samo i jak na ironię zawie
rają pojęcie: „zjednoczony” . W każdym razie to ten
Kościół zachowuje więź z misjami, dzięki którym
powstał w 1907 roku jako n iezależn y, krajowy orga
nizm kościelny: z misją Zjednoczonego Kościoła
Prezbiteriańskiego w USA, Kościoła Prezbiteriańskiego (Południowego) w Stanach Zjednoczonych oraz
Australijskiego Kościoła Prezbiteriańskiego.
Trzecia grupa, tzw. ROK, czyli prezbiterianie Chrys
tusowi, reprezentuje odłam, który wyłonił się w 1953
roku, kiedy to Zgromadzenie Generalne narzuciło
cenzurę kościelną drugiemu seminarium prezbiteriańskiemu, niezależnemu seminarium
H a n kuk,
w
nauczaniu biblistyki krytycznej. „Chrystusowi” w y
dają się być bardziej aktywni i teologicznie liberalniejsi od pozostałych trzech grup prezbiterian. N a j
bliższe związki łączą ich ze Zjednoczonym Kościołem
w Kanadzie, a ostatnio z Kościołami niemieckimi.
Czwarty Kościół to prezbiterianie K o r y u , którzy
odseparowali się w 1951 roku, zajmując sztywne sta
nowisko w kwestii przywrócenia do służby w Koście
le „odszczepieńców” , czyli tych pastorów, którzy pod
czas okupacji japońskiej skompromitowali się udzia
łem w ceremoniach w świątyni szintoistów. Jest to
Kościół „klasycznych kalwinów” i teologów najbliżej
związanych z Kościołami w Holandii i USA.
Wszystkie te podziały miały miejsce w latach pięć
dziesiątych, w latach druzgocących zarówno pod
względem psychicznym jak i społecznym, w latach
trwającej wojny koreańskiej i w okresie powojen
nym. Ostatnio jednak, bo w latach siedemdziesiątych,
wydawało się, że druga co do wielkości protestancka
grupa wyznaniowa, mianowicie metodyści, powtórzy
te same tragiczne wzorce, gdy wypłynęła sporna kw e
stia urzędu biskupa. Najpierw nastąpił podział na au
tonomiczne konferencje regionalne, które tylko z n aj

większym tirudem na nowo zorganizowały się w fe 
derację. Wtedy jednak (1974) liczna grupa, przyjąwszy nazwę „odrodzonych” , znów doprowadziła do roz
łamu odrzuciwszy całkowicie urząd biskupa. Szczęśli
wie jednak ten ostatni podział zakończył się przed
kilkoma miesiącami słabą jeszcze, ale dającą satys
fakcję unią.
Znacznie bardziej niepokojącą sprawą od sporów wewnątrzwyznaniowych jest fakt, że ogólnokrajowa
współpraca (ekumeniczna), której symbolem była w
przeszłości Narodowa Rada Chrześcijańska, dziś otrzy
muje poparcie tylko ze strony mniejszości chrześcijan
w Korei Płd. Podobnie jak w innych częściach Azji,
ruch ekumeniczny dopuszcza, ażeby część najszybciej
rozwijających się Kościołów pozostawała poza jego
zasięgiem i była niedostępna dla efektywnych kon
taktów. A ż 54°/o protestantów unika przynależności
do Narodowej Rady Chrześcijańskiej. Spośród prezbi
terian tylko Kościoły Tonghap i ROK są jej człon
kami.
Tym niemniej byłoby błędem niedocenianie ważnej
roli, jaką Rada nadal spełnia w społeczności protes
tanckiej. Otrzymując słabe poparcie nawet od swych
Kościołów członkowskich i przemawiając w imieniu
znacznie mniejszej ich liczby aniżeli w przeszłości,
nadal jako jedyna w tym kraju ogniskuje w sposób
efektywny współpracę chrześcijan.
Samozwańcza „Rada 19 Kościołów” (tylko 6 należy
do Narodowej Rady Chrześcijańskiej) od czasu do cza
su, z pełnym sukcesem inicjowała takie wspólne ak
cje, jak np. wielkie nabożeństwa w Niedzielę Zmart
wychwstania, jakkolwiek sama nie jest zorganizowana
w sposób reprezentatywny.
Z drugiej zaś strony Narodową Radę Chrześcijańską
tworzą (na zasadach co najmniej luźnych i otwar
tych) większe denominacje. Współdziała ona również
z całą siecią ważnych służb chrześcijańskich!, takich
jak Towarzystwo Literatury Chrześcijańskiej (ma ono
szeroko zakrojony program wydawniczy), z Komisją
Audiowizualną, która krzewi udoskonalone metody
zwiastowania Ewangelii i wreszcie z Systemem Radio
fonii Chrześcijańskich, którego centralna rozgłośnia
— H L K Y — należy do największych w kraju i swoim
zasięgiem obejmuje cały półwysep, tranmitując pro
gram za pośrednictwem sieci stacji rozlokowanych
w dużych miastach.
Jedną z cech Kościoła w Korei Płd., budzącą żywe
zainteresowanie w świecie, jest rozwój pewnej liczby
ogromnych zborów, może nawet największych spośród
protestanckich zborów na świecie. Jednym z nich jest
prezbiteriański zbór Youngnak w śródmieściu Seulu
(„Youngnak” znaczy „nieustająca radość” ). Innym
jest zielonoświątkowy Kościół Boży na wyspie Joido,
położonej w południowo-wschodniej części miasta.
Zbór /prezibiteriański tzalożyło w 1945 roku 27 uchodź
ców z Północy. Dziś obejmuje 28 000 osób, liczbę
dwukrotnie większą od członków konfirmowanych.
Jest wśród nich 2 000 katechumenów ubiegających się
0 pełne prawa członkowskie, 3 000 uczęszczających do
Szkoły Niedzielnej, są wreszcie „początkujący” w licz
bie 10 000, którzy zapisali się jako „poszukujący”
1 regularnie uczestniczą w niedzielnych nabożeń
stwach.
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Ten gigantyczny zbór podzielony jest -na 10 filiałów,
a te z kolei na 458 rejonów. W pierwszej chwili mo
głoby się wydawać, że jest to monolit, gromadzący
ludzi na masowych nabożeństwach niedzielnych. Jed
nak w ciągu tygodnia życie wspólnoty skupia się w
setkach małych grup obejmujących zwykle nie więcej
niż szesnaście rodzin. Zbór liczy 11 pastorów, 40 człon
ków Kolegium Kościelnego, 281 wizytatorów parafial
nych, 473 diakonów i 524 diakonisę. Nie jest on obse
syjnie zainteresowany we wzroście liczby swych
członków, o czym świadczy fakt, że od 1947 roku do
chwili obecnej wyłoniły się z niego 164 nowe samo
dzielne zbory. Należy on do Kościoła Tonghap.
Jeszcze liczniejszy, ok. 50-tysięczny zbór zielono
świątkowy Yoido powstał później. Masowe, w ieloty
sięczne zgromadzenia, które tam się odbywają, zw ró
ciły uwagę na rosnący wpływ ruchu charyzmatycz
nego w tym kraju. Kuch ten w spokojny, ekumenicz
ny sposób udzielił się wszystkim większym wyzna
niom, nie wyłączając katolików.
Te dwa w ielkie zbory nie są jednak typowe. iWiększość — to zbory małe, skupiające niewiele więcej
niż 100 członków. Zadziwiająco wiele z nich działa
bez ordynowanych pastorów, szczególnie w okręgach
wiejskich. Właśnie tam, z dala od większych miast,
starsi zboru i kaznodzieje świeccy prowadzą w ięk
szość niedzielnych nabożeństw. W końcu 1978 roku
ogólna liczba zborów protestanckich w Korei wyno
siła 14 135.
Kościół metodystów i prezbiteriański ROK dopusz
czają ordynację kobiet, ale dotąd tylko garstka zosta
ła ordynowana i żadna z nich — jak wiem — nie peł
ni funkcji pastora parafialnego. Konfucjańska kultu
ra o męskiej dominacji ciągle wywiera głęboki
wpływ, a tradycyjna interpretacja pewnych fragmen
tów Biblii w listach Pawiowych jeszcze ten wpływ
wzmaga. Mimo to chrześcijaństwo szczyci się swoją
kluczową rolą w rewolucyjnej przemianie roli kobiety
w społeczeństwie koreańskim. Chrześcijanie założyli
pierwsze żeńskie szkoły. Największą do dziś uczelnią
dla kobiet na świecie jest Uniwersytet Ewha w Seulu,
założony przez metodystów. Od samego początku ko
biety chrześcijańskie są poważną siłą dążącą do re
form społecznych, ewangelizacji, misji zagranicznej,
sprawiedliwości i szanowania praw człowieka.
Dobrze zorganizowany system instytucji chrześcijań
skich wspiera dalszy rozwój Kościołów. Istnieje
10 protestanckich wyższych uczelni, ponad 150 szkół
średnich i niezliczona ilość chrześcijańskich szkół
podstawowych, przedszkoli oraz niezwykły system
ośrodków szkolnych, nazywanych klubami biblijnymi.
Uczęszczają do nich przede wszystkim dzieci z ubo
gich rodzin, których nie stać na opłacenie czesnego
pobieranego nawet w szkołach państwowych. Tam,
gdzie Kościół szybko się rozwija, główna uwaga sku
pia się na szkołach teologicznych, co jest rzeczą
oczywistą, ale liczba 80 seminariów teologicznych,
w tym 3 rzymskokatolickie, musi budzić zdumienie.
Tylko 12 większych szkół teologicznych jest uznanych
przez państwowe ministerstwo oświaty i posiada sta
tus szkoły wyższej. Liczba studentów jest bardzo du
ża, bo rozwijający się Kościół potrzebuje wykształ
conych kadr. Dwa spośród prezbiteriańskich semina
riów liczą po przeszło 650 studentów, a jeśli doliczyć
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do tego kursy wieczorowe o skróconym programie, to
liczba ta wyniesie ponad 1000 studentów w każdym
z nich.
Dwadzieścia jeden protestanckich szpitali i w iele k li
nik świadczy dobitnie o wyróżniającej się roli Koś
cioła w 'przekształcaniu ilecznictwa i wprowadzaniu
nowoczesnej medycyny na półwyspie.
Chrzęści jamie koreańscy ciągle w różnych dziedzinach
spełniają pionierskie zadania. Przykładowo można
wymienić: badania problemów społecznych w mias
tach, prowadzone przez Uniwersytet Yonsei (dawniej
prezbiteriański, obecnie międzywyznaniowy), kształ
cenie kadr kierowniczych, prowadzone przez jezuicki
Uniwersytet Sogang, badania z dziedziny techniki
komputerowej — przez prezbiteriański Uniwersytet
Socngjun, który jest także znany ze swego Muzeum
Chrześcijaństwa. Wspólnota chrześcijańska przewodzi
w realizowaniu krajowego programu planowania ro
dziny, w likwidowaniu slumsów i w tworzeniu no
wych stosunków w społeczeństwie przemysłowym.
Koreańska Narodowa Rada Kościelna wypowiadała
się z odwagą w obronie wolności prasy i praw czło
wieka.
Kościół koreański jest również Kościołem misyjnym.
J-uiż pierwszy synod prezbiteriański w 1907 irdku zde
cydował o wysłaniu misjonarzy na wyspy leżące na
południu kraju. Pierwsze Walne Zgromadzenie w
1912 roku wysłało misjonarzy do Chin. Dziś każde
większe wyznanie ma za granicą swych misjonarzy,
rozsianych po całym świecie od Teheranu po SaoPaiulo, od Indonezji do Los Angeles. W pierwszym
rzędzie służą swą pracą skupiskom emigrantów ko
reańskich, ale coraz więcej towarzystw misyjnych,
zarówno wyznaniowych jak i międzywyznaniowych,
podkreśla konieczność
szerokiej
akcji
misyjnej,
zwłaszcza na kontynencie azjatyckim.
W tym krótkim przeglądzie zajmowaliśmy się przede
wszystkim sprawami Kościołów protestanckich, a na
tym tle — prezbiterianami. Trzeba jednak stwierdzić,
że stosunki między protestantami i rzymskimi kato
likami nigdy nie były lepsze. Symbolem rozwijającej
się współpracy między nimi jest niedawno ukończone
wspólne tłumaczenie Biblii na język koreański.
Lata 1984—85 przyniosą dwie ważne rocznice: 200 lat
rzymskiego katolicyzmu w Korei i 100 lat od przyby
cia pierwszych protestanckich misjonarzy. Przygoto
wania już się rozpoczęły i odpowiednie ceremonie za
pewne upamiętnią te wydarzenia, ale koreańscy
chrześcijanie z właściwym sobie zapałem zdecydowali,
że najlepiej uczczą przeszłość, jeśli podwoją swe za
miary na przyszłość. A te zamiary i plany to ewange
lizacja, zakładanie nowych zborów i składanie świa
dectwa chrześcijańskiego w każdej dziedzinie życia na
półwyspie. To zresztą już się dzieje.
Tłum. R. L.

Autor artykułu, prof. Samuel Moffett, jest prorektorem
Prezbiteriańskiego Seminarium Teologicznego w Korei Płd.
i dyrektorem Azjatyckiego Centrum do spraw Studiów Teo
logicznych i Misji. Należy do prezbiteriańskiego Kościoła
Tonghap.

DEKALOG

Ósme przykazanie
Nie będziesz kradł.
II Mojż. 20:15
Nierzadko słyszy się, że Prawo Boże składa się z sa
mych zakazów i nakazów, wskutek czego jest mało
skuteczne. Lud-zie dzisiaj nie chcą słuchać krótkich,
kategorycznych poleceń, wypowiedzianych w auto
rytatywnej farmie. Łatwiej do nich trafić łagodną
perswazją czy też logiczną argumentacją. Oczywiście,
że powinniśmy wiedzieć, dlaczego wymaga się od
nas określonego postępowania lub dlaczego nie wolno
popełniać niektórych czynów. Trzeba jednak roz
różniać między uzasadnieniem norm moralnych, a sa
mym prawem, które miusi mieć formę zwięzłą i jas
ną, dla każdego zrozumiałą.
Taką właśnie formę nadał Bóg dziesięciu przykaza
niom, z których większość ogranicza się do kilku
słów i dlatego król Dawid może napisać: Przykaza
nie Pana jest jasne, oświeca oczy (Ps. 19:9).
Prawo Boże jawi się jako zbiór surowych nakazów
i zakazów ludziom, którzy patrzą również na Boga
jedynie jak na surowego prawodawcę i sędziego.
Tymczasem Ewangelia ukazuje nam Boga jako peł
nego miłości Ojca, a więc i Jego Prawo nie może być
jedynie kodeksem,, składającym ,się z samych za
kazów i nakazów. Posługując się metodą dialektycz
ną możemy mówić, że Bóg jest surowy i sprawie
dliwy, a jednocześnie łaskawy i miłosierny. Podobnie
Prawo Boże -z jednej strony ukazuje nam to, czego
robić nie wolno, lub co robić musimy, ale z drugiej
strony, dzięki Ewangelii pokazuje nam, że stosowa
nie się do Jego Prawa może być .rzeczą debrą i miłą,
którą chętnie wykonamy,, jeśli tylko kierujemy się
miłością do Boga i ludzi (p. Rzym 12:2).
Tę zasadę da się w całej .rozciągłości zastosować do
ósmego 'przykazania: nie będziesz ‘kradł. Możemy
więc zupełnie słusznie postawić ,pytanie, czego Bóg
zabrania nam przez ósme przykazanie i odpowie
dzieć, że nie tylko zabrania nam wszelkiej kradzie
ży i rabunku, ale nazywa kradzieżą również wszelkie
niegodne sposoby, którymi usiłujemy zagarnąć debro
bliźniego przy pomocy siły albo pozorów prawa, na
przykład posługując się fałszywą wagą czy miarą,
fałszując towary albo pieniądze i zajmując się lich
wą; .nawet skąpstwo i marnotrawstwo są objęte tym
samym zakazem. Możemy dalej zapytać, co nam to
przykazanie nakazuje i odpowiedzieć: starać się,
o ile to od nas zależy, o to, co jest .pożyteczne dla
bliźniego, tak postępować wobec niego, jak pragnęli
byśmy, aby on postępował wobec nas i pilnie pra
cować, aby dzielić się z potrzebującymi.
Kiedy zastanawiamy się nad znaczeniem tego przy
kazania, musimy założyć, zgodnie z Pismem świę
tym, że prawym właścicielem wszystkiego jest Bóg,
a człowiek jedynie zarządza tym, co zostało mu powierzone. Ten, kto coś posiada, jest jedynie dłużni
kiem Boga i bliźniego. Dlatego Kalw in mówi: „P o 
winniśmy uważać, że to, co ktoś posiada, nie przy-

padło mu przez szczęśliwy les, lecz zostało mu przy
dzielone przez Tego, który jest Panem i Władcą
wszystkiego. Dlatego nie walno okradać nikegę z je 
go dóbr, aby nie pogwałcić zasady rozdziału, doko
nanego przez Boga” . Bóg nie chce, aby ludziom bra
kowało tego, co im jest potrzebne, więc im to d a 
li e. Mimo to pozostaje właścicielem tego wszystkie
go: „Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, śvViat
i ci, którzy na niej mieszkają” (Ps. 24:1). Wszystko
więc należy do Niego: „M oje jest srebro i moje jest
złoto — mówi Pan Zaistępów” (Ag. 2:9).
Tę właśnie zasadę musimy stale mieć przed oczami.
Skoro więc Bóg jest właścicielem wszystkiego, On
chce wszystkim dysponować dla dobra wszystkich
stworzeń. Jakże odległe od tego są wszelkie teorie
ekonomiczne, które uważajią, że człowiekowi należy
się to, co przysługuje jedynie Bogu. Gdy za Janem
Jakubem Rousseau powtarzamy, że „ziemia nie na
leży do nikogo” , wkraczamy w trudności ekonomiczne
i społeczne, w które do dnia dzisiejszego jesteśmy
uwikłani. Za pomocą różnych, sprzecznych ze sobą
systemów ludzie starają się Wprowadzić lepszą orga
nizację społeczną, aby naprawić — nie uświadamia
jąc sobie tego — błąd podstawowy,, który polega na
tym, że nie uznają Boga za jedynego właściciela
wszystkich dóbr. Człowiek ma z* nich korzystać w
taki sposób, aby przynosiły owoce na chwałę Boga
i dla debra bliźnich,
Nasze powołanie jako chrześcijan polega na tym,,
abyśmy na tym św iecie byli rzecznikami nowego
porządku i dzięki łasce Boga w Jezusie Chrystusie
postępowali w taki sposób, aby życie było możliwe
dla wszystkich ludzi na ziemi.
Jakże odlegli jesteśmy ,w praktyce od tego, by m y
śleć i postępować w podobny sposób. Przyjrzyjm y
6ię, jak to wygląda w życiu. Ludzie dali się opa
nować żądzy panowania nad innymi. Dotyczy to
zarówno jednostek, jak i całych społeczeństw. N aj
doskonalszym narzędziem do panowania nad innymi
są środki ekonomiczne, za pomocą których staramy
się zyskać przewagę. Aby się o tym przekonać, w y 
starczy sięgnąć po przykład, jakim jest dzisiaj ropa
naftowa i kryzys wywołany kilka lat temu przez
jej brak na rynkach światowych. Kraje, które zos
tały przez „naturę” obdarzone bogatymi polami naf
towymi, usiłują dyktować innym warunki. Walka
toczy się o panowanie nad terenami roponośnymi.
Zostawmy jednak na boku sprawy wielkiej ekonomii
i polityki. Zajmijmy się sprawami nam bliższymi,
tym, co dotyczy każdego z nas i każdemu z nais jest
bliższe, na co jako jednostki mamy większy wpływ.
Jak wielką pokusę stanowi dla wielu fakt, że istnie
je coś takiego, jak własność społeczna! Panuje prze
konanie, że co należy do wszystkich, to nie należy
do nikogo, a więc można z tego czerpać w sposób
nieograniczony, zależny tylko od sprytu i zaradności.
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Niektórzy potrafią korzystać z tej okazji i ,zlbijać
wielkie fortuny. Gdzie nie ma dostatecznego nad
zoru, tam natychmiast pojawiają się małe i wielkie
nadużycia. Świadczą o tym jakiże liczne procesy
o zagarnięcie mienia społecznego i o brak nadzoru,
relacjonowane w prasie codziennej.
Poczucie uczciwości stało się niesłychanie rozciągli
we, ,a granica między kradzieżą a poszanowaniem
tego, co do mnie nie należy niemal się zatarła. Język
potoczny jest pełen eufemizmów, takich jak ,^orga
nizować” coś, „przynieść” do domu, ,/wynieść” z fa 
bryki, „ściągnąć” , „pożyczyć na wieczne nieoddanie”
itp. W ielkie nadużycia finansowe dokonane przez
wysoko postawione osoby, nazywa się z cudzoziem
ska „defraudacją” . A przecież jest jedno słowo, jas
ne i wyraźne, nie pozostawiające wątpliwości co do
kwalifikacji moralnej czynu: kradzież. Te wszystkie
słowa-wykręty mają na celu osłabienie wymowy
moralnej czyjegoś postępowania. Tymi słowami sta
ramy ,się sami przed sobą i przed ludźmi usprawied
liwić, niejako schować za nie, udając, że właściwie
nic strasznego się nie stało. -Nic strasznego, bo prze
cież zjawisko jest tak powszechne, że zaczyna być
uważane za rzecz całkiem naturalną. Wszyscy biorą,
w ięc dlaczego ja mam być gorszy? W ten sposćlb
stawiając sprawę, idziemy po linii najmniejszego
oporu, zasłaniając się postępowaniem innych. Pod
świadomie ustalamy sobie normy etyczne metodą
statystyczną — jeśli jakieś zjawisko występuje do
statecznie często, znaczy to, że jest ono normalne.
Metoda statystyczna jest zapewne dobra w bada
niach naukowych nad obyczajami, nad sposobami
zachowania w określonych okolicz.nościach, w usta
laniu poglądów większości, ale zupełnie nie nadaje
się do ustalania norm moralnych. Widziałem kiedyś
las, zniszczony przez sówkę choinówkę, gdzie wszj-stkie drzewa były -uschnięte, z czego — metodą sta
tystyczną — należałoby wysunąć wniosek,, że uschłe
drzewa są dla tego lasu zjawiskiem normalnym!
Powszechność zjawiska kradzieży nie obala normy
moralnej, nakazującej każdemu człowiekowi uczciwość,
ani nie usprawiedliwia nikogo, kto chciałby się tą po
wszechnością zasłaniać. Pismo święte jest świadome
tego, że człowiek będzie łamał Prawo Boga, będzie
łamał również ósme przykazanie. Mówi ono także
dlaczego tak się dzieje, nazywając rzecz po imieniu,
mianowicie grzechem. Nie zwalnia jednak nikogo
z odpowiedzialności za popełnienie złego czynu,
śą sytuacje zupełnie oczywiste, kiedy nie mamy
wątpliwości, że przykazanie zostało złamane. Nie
zawsze jednak sprawy są całkiem jasne i jedno
znaczne. Wspomnieliśmy wyżej, że zakazem ósmego
przykazania objęte jest nawet marnotrawstwo, nie
mówiąc już o bezmyślnym często niszczeniu rozma
itych dóbr. Dlaczego właśnie marnotrawstwo? Przy
pomnijmy sobie nasze wstępne założenie, że prawym
właścicielem wszystkiego jest Bóg, a człowiek jedy
nie zarządza tym, co zostało mu powierzone. Wszyst
kie surowce, materiały, wyroby rzemio-sła, przemy
słu i sztuki należą do Boga, nie mamy więc nad
nimi pełnej władzy. On zaś nie po to ,nam je po
wierza, abyśmy je trwonili, tylko po to, żeby służy
ły ludziom i to nie ludziom wybranym, ale wszyst
kim. Marnotrawstwo jest więc okradaniem Boga
z Jego własności i okradaniem bliźnich z tego, co
powinno im służyć.
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Wszelako gigantycznym, irracjonalnym marnotraw
stwem są zbrojenia. Budowa czołgów, samolotów
bojowych, rakiet i ładunków nuklearnych nie tyllko
kosztuje astronomiczne sumy, ale pochłania wielkie
ilości rzadkich surowców. Z chwilą, gdy nowoczesny
myśliwiec rozpoczyna pierwsze loty, już jest (prze
starzały i na deskach projektantów powstaje nowy
model. A tein „stary” wkrótce pójdzie na złom.
Olbłęd zbrojeń, wywołany żądzą panowania, utrzy
mania za wszelką cenę przewagi, nie pozwala na
sprawiedliwe dzielenie się tym, co zostało nam przez
Boga powierzone. Dobra w ten sposób wykorzysty
wane przynoszą owoce na szyderstwo z Boga i na
zgubę bliźnich. Trudno w tej sytuacji się dziwić
że jedni ludzie opływają we wszystko, a inni, i to
ogromna większość, nie maj-ą co włożyć do ust.
Nie można tu nie wspomnieć o ludziach wykorzystu
jących posiadane dobra do ich nieograniczonego po
mnażania przez wyzyskiwanie słabszych, biedniej
szych, albo do spekulacji na giełdzie. W ten sposób
okradają oni i Boga z Jego własności, uważając ją
za swoją, i ludzi z tego, co im się słusznie należy
za ich ciężką pracę (p. Jak. 5:1— 6).
Musimy nauczyć się spoglądać na świat i jego spra
wy we właściwej perspektywie, aby uświadomić so
bie, że choć człowiek jest koroną stworzenia, to nie
jest jednak najwyższym dobrem, ani absolutnym
władcą tej ziemi i jej bogactw. Za niezgodne z wo
lą Boga wykorzystywanie powierzonych sobie dóbr
już człowiek, a z nim cała natura płaci ogromną
cenę, a będzie jeszcze ponosić odpowiedzialność przed
sądem. Boga. Możemy sobie powiedzieć, że Prawo
Beże jest bezwzględne i jako takie nie do przyjęcia,
możemy sobie tworzyć własne prawa, przykrojone do
naszych potrzeb i do naszego wyobrażenia o spra
wiedliwości. Chcemy jednak czy nie chcemy, podoba
się nam to czy nie, odpowiedzialność będziemy po
nosili i to niekoniecznie dopiero „tam” , w wiecz
ności, czyli po śmierci, ale już tutaj, podezas tego
życia, odpowiedzialność w postaci skutków naszego
postępowania, które nie liczy się z tym, że najw yż
szym dobrem jest Bóg, że On i tylko On jest właści
cielem wszystkich rzeczy.
Skutki cdejśicia od Boga, czyli skutki grzechu pono
simy wszyscy, niezależnie od tego, kiim jesteśmy.
Całe stworzenie wspólnie wzdycha i wspólnie boleje.
Również my sami, którzy mamy zaczątek Ducha,
wzdychamy w sobie, oczekując odkupienia naszego
ciała (Rzym. 8:22—23). Jeśli uwierzyliśmy w Jezusa
Chrystusa i przyjęliśmy Go jako naszego Pana
i Zbawcę, to możemy mieć nadzieję i pewność, że
„tam” , po drugiej stronie granicy życia, spotkamy
się z pełnym blaskiem Bożej miłości. Mamy co do
tego obietnicę samego Pana: Tak Bóg umiłował
świat, że poświęcił swego jedynego Syna, aby nikt
z tych, co w Niego wierzą, nie zginął, ale miał ży
cie wieczne... K to wierzy w Syna, jest wolny cd są
du, a kto nie wierzy, już jest osądzony, bo nie
uwierzył w jedynego Syna Bożego” *) (Jin 3:16.18).
Ks. Bogdan Tranda

*) Cyt. wg „Cztery Ewangelie” . Współczesny przekład z ję 
zyka greckiego. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Bi
blijne, Warszawa 1979.

RO ZM O W Y PRZY STUDNI

Sprawiedliwy z wiary żyć będzie
Rzym. 1:17
Ks. prof. Vilmoś Vajta — z pochodzenia Węgier — studia teo
logiczne ukończył w Szwecji i tam został ordynowany jako
pastor. W latach 1953— 64 — dyrektor Departamentu Teologii
Światowej Federacji Luterańskiej w Genewie. Od 1964 — pro
fesor i dyrektor Instytutu Badań Ekumenicznych w Strasburgu.
SIOSTRA K IN G A — „Lex orandi, lex crcdendi”,
modlitwa jest wyrazem naszej wiary — mawiali
Ojcowie Kościoła. Czy na podstawie lego ogólnego
prawa można wnioskować, że specyfika modlitwy
luterańskiej wypływa z nauki o usprawiedliwieniu
przez wiarę?
PROF. VILMOS VAJTA — Tak. Usprawiedliwienie
przez wiarę i modlitwa stanowią nierozłączną ca
łość. W .teologii Marcina Lutra jednym z najważ
niejszych ipunktów odnoszących się do modlitwy są
słowa z listów Pawiowych o tym,, że Duch Święty
modli się w nas i zarazem „tchnie” w nas. T o jest
usprawiedliwienie i modlitwa równocześnie. Dzięki
modlitwie jesteśmy przemieszczeni niejako w tę sfe
rę, w której Duch w nas pracuje. W teologii lute
rańskiej bardzo mocno podkreśla się także zawarty
w modlitwie element obietnicy: „Proście, a będzie
wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otwo
rzą wam” (Mat. 7:7).
S. K. — Czy to znaczy, że w modlitwie przyznaje
się pierwszeństwo prośbie?
V. V. — Niekoniecznie. Powrócę do tego później.
Na razie chcę zaznaczyć, że modlitwa nie jest na
szym wynalazkiem, że jej inicjatywa pochodzi cd
Boga. Chrystus nauczył nas modlitwy i związał z nią
swoje obietnice. Łączy się to z usprawiedliwieniem,,
bo przyjmuijąc Jego obietnice wkraczamy w dzieło
samego Chrystusa, które nas otacza, spowija i wpro
wadza w kontakt z Ojcem.
S. K. — „Otacza”, „spowija” — czy ma to oznaczać,
że jest ono na zewnątrz nas, czy też, że przenika
również nasze wnętrze?V
.
V. V. — Oczywiście, że przenika, a nawet dokonuje
się w nas przez Ducha Świętego. Bo modlić się to
znaczy prosić Boga, aby w nas pracował. Luter-bar
dzo często wyjaśnia! Modlitwę Pańską. Co znaczą
np., jego zdaniem, słowa „św ięć się Imię Tw oje” ?
Imię Boże .nie staje się święte dopiero wskutek na
szej modlitwy. Ono jest święte z samej swej natury.
My zaś prosimy, alby stało się święte także dla nas.
„Przyjdź Królestwo Tw oje” — ono i tak przychodzi,
ale prosimy, aby przyszło także do nas. Wszystkie
prośby Modlitwy Pańskiej tłumaczone są w podobny
sposób. Bóg działa niezależnie od nas, uprzedza na
szą prośbę, ale usprawiedliwienie przez Wiarę ozna
cza, że wkraczamy w jego obręb, choć to nie my
podejmujemy decyzję. Kiedy modląc się przedsta
wiam Bogu taki czy inny sposób rozwiązania jakie-

goś problemu, proponuję takie a nie inne wyjście
z danej sytuacji, zawsze dodaję warunek: „ale niech
się dzieje Twoja wola” . Bo Bóg sam wie, co dla mnie
będzie lepsze.
S. K. — To jest rys charakterystyczny w ogóle dla
modlitwy chrześcijańskiej.
V. V. — Mam nadzieję. Nie sądzę więc, aby istniała
tu jakakolwiek różnica, gdyż jest to zgodne z du
chem modlitwy samego Chrystusa w Ogrodzie O liw 
nym. Wydaje mi się, że zgoda na to, czego Bóg chce,
jest w ogóle podstawą każdej modlitwy.
S. K. — Idea usprawiedliwienia zakłada pojęcie człowicka-grzesznika, a przez to samo zwraca uwagę
przede wszystkim na Boga—Zbawiającego, na Chrys
tusa—Odkupiciela, odsuwając niejako na dalszy plan
myśl o Bogu— Stwórcy i o Bogu—Ożywicielu. Czy
zgodziłby się Ksiądz z formulą pewnego protestan
ckiego teologa, że luteranin nie może być człowie
kiem „zakochanym w Bogu”, przetwarzanym przez
miłość?
V. V. — Formuła jest subtelna,, bo przecież Bóg jest
Miłością;, a ja mam w Nim trwać jak latorośl w w in
nym szczepie.
S. K. — Autor miał na myśli postawę grzesznika,
który, świadom swej grzeszności, nie śmie oczu pod
nieść ku górze, czyli kochać Boga, patrząc Mu pro
sto w oczy. Zawsze stoi zc spuszczoną głową, bijąc
się w piersi.
V. V. — A le uznanie i wyznanie grzechów już jest
postawą modlitwy, chwaleniem Boga usprawiedli
wiającego.
S. K. — Wszystkie liturgie chrześcijańskie mają na
wstępie jakąś formę „Kyrie elejson”, czyli prośbę
o przebaczenie grzechów, zanim nastąpi cały dalszy
ciąg liturgiczny, prowadzący do zjednoczenia z Chrys
tusem.
V. V. — W naszej duchowości luterańskiej paralelizm
wyznania grzechów i oddania chwały Bogu jest bar
dzo silnie podkreślony. „Simul justus et peccator” —
jestem równocześnie sprawiedliwy i grzeszny. Kiedy
uznaję się za grzesznego, Bóg mnie usprawiedliwia,
a ponieważ mnie usprawiedliwia, uznaję się za
grzesznego. Wyznając swoje grzechy, wyznaję rów
nocześnie, że tylko Bóg jest sprawiedliwy i może
mnie swoją sprawiedliwością usprawiedliwić.
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S. K. — Czy to uznanie własnej grzeszności jest
punktem wyjścia, odskocznią do czegoś dalszego, czy
trzeba zaczynać zawsze od tej właśnie postawy?
V. V. — Często mówiło się u .nas o tzw. porządku
zbawienia. Pewne osoby, bardzo „uduchowione” ,
konstruowały całe drabiny szczebli, po których ‘czło
wiek wznosi się ,do (Boga. ‘Poczynając od pokuty i w y 
znania grzechów, skończywszy na adoracji, pochwa
łach i dziękczynieniu. Ale przecież w rzeczywistości
wszystko to twoirzy jedną całość. Nie można takich
stopni wyodrębniać.
S. K. — Oczywiście, ale chodzi mi o to, że grzesznik
jest nieprzyjacielem Boga, jest kimś, kto się od Bo
ga odwrócił. Sprawiedliwy natomiast zwrócony jest
ku Bogu. Jak się to dzieje, że stoi — jeśli tak moż
na powiedzieć — równocześnie przodem i tyłem
do Boga?
V. V. — Powrócę tu do wspomnianej na początku
idei Boga—Stworzyciela. Usprawiedliwienie to właś
nie stwarzanie nowego człowieka. Głównym proble
mem życia duchowego jest postęp. Ale Luter po
wiada, że trzeba zaczynać zawsze na nowo: „sempe.r a novo incipere” . Modlitwa jest akceptacją te
go, co mówi Apostoł: „Ż yję już nie ja,, żyje we
mnie Chrystus” (Gal. 2:20). Tak więc, wyznając grze
chy przyznaję, że jestem nieprzyjacielem Boga, ale
nawet jako grzesznik jestem stworzony na Beży
obraz. Bóg kocha stwarzając i stwarza kochając,
stwarza, bo kocha: „ereat suuim diligiibile” . To tylko
człowiek kieruje swą miłość ku czemuś, co już ist
nieje i co wydaje mu się godne miłości.
S. K. — Podobnie o stwarzaniu Bożym z miłości mó
wił św. Tomasz z Akwinu, a przed nim św. Augu
styn.
V. V. — Możliwe. Jesteśmy więc zgodni w tym punk
cie. Augustyn powiedział także do Boga: „N ie szukał
bym Cię, gdybym Cię już nie znalazł” . Czyli: znaj
duję Cię po to, aby Cię znowu szukać. Jest tu ta
sama diaiektyka, co w (luterańskiej formule: „simul
juśtus et peccator” . To są rzeczywistości w jakiś
sposób ze sobą sprzężone, ale dające się rozdzielić,
współistniejące.
S. K. — Wielcy święci uważali się zawsze za wiel
kich grzeszników..V
V. V. — Tak, Właśnie tak. I mógłbym :tu znów za
cytować Lutra, który mówi nawet, że największymi
świętymi isą ci, którzy byli największymi grzeszni
kami. Znów diaiektyka: jeśli ktoś uważa się za świę
tego, jest grzeszny wobec Boga, a jeśli uważa się
za grzesznika, jest na drodze do świętości. Formuła
„simul justus et peccator” odnosi się do życia du
chowego, nie do porządku bytowego. Na płaszczyźnie
bytowej nie można by tego zrozumieć. Chodzi tu
0 ciągłą walkę dokonującą się między duchem a cia
łem. Postawa modlitwy mieści się w tym właśnie
kontekście. Jest u Lutra i w duchowości luterańskiej
pojęcie, które po niemiecku nazywa się „Anfechtung”
1 które nie ma odpowiednika w innych językach.
Jest to jakby egzystencjalna pokusa uznawania
się za zgubionego. Pokusa myślenia,, że Bóg mnie
nie akceptuje. Ciągłe zstępowanie do piekieł.
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S. K. — Jakby coś z rozpaczy?
V. V. — Tak, coś z pokusy rozpaczy, że mogę Boga
utracić na zawsze. Aby to lepiej wyjaśnić, wspomnę
0 ważnym rozróżnieniu charakterystycznym dla du
chowości luterańskiej, mianowicie: „securitas” i „certitudo” . Jedno i drugie oznacza pewność. Ale „secu
ritas” to jest pewność siebie, a „certitudo” — to da
na mi przez Boga obietnica, o którą zaczepiam się
przez modlitwę: „Chcę pozostać z Tobą na zawsze” .
S. K. — A więc także nadzieja?
V. V. — Nadzieja, ale z równoczesnym brakiem pew 
ności siebie, Kiedy jednak nie jestem pewny siebie,
znów pojawia się pokusa, że mogę być potępiony.
Dlatego dokonuje się we mnie ciągła walką, dlatego
miuszę pozwolić, aby Bóg wypowiadał się we mnie
przez swoje Słowo, dlatego uczestniczę w Eucha
rystii. Przez to wszystko Bóg chce mnie przekonać,
że mnie kocha, mimo że we mnie budzi się ciągle
ruch odwrotny, pochodzący z mego grzechu.
*
S. K. — O jaki grzech tutaj chodzi, o grzech pierwo
rodny? Czy tzw. grzech świata? Czy chrzest nie
zmienia nic w tej sytuacji i pozostawia człowieka
z tą egzystencjalną pokusą?
V. V. — Chrzest, to jest śmierć i zmartwychwstanie,
umieranie i ożywanie. Chrzest zmienia sytuację czło
wieka w sensie eschatologicznym. Chrzest wypełni
się w zmartwychwstaniu i przez Sąd Ostateczny.
Wówczas -nastąpi zmiana definitywna. Na razie jest
to uczestnictwo w śmierci i zmartwychwstaniu Chrys
tusa, związane z daną nam obietnicą. Dla Niego już
się dokonało, ja natomiast jestem jeszcze w drodze,
trwam w oczekiwaniu i nadziei.
S. K. — Czy można powiedzieć, że w takim pojęciu
grzesznika tkwi możliwość grzeszenia tak długo, jak
długo jesteśmy w śmiertelnym ciele, a co już nje
będzie miało miejsca w rzeczywistości eschatologicz
nej?
V. V. — W ramach naszej duchowości myślimy nie
tyle o poszczególnych grzechach, co o postawie, o sa
mym dnie naszej egzystencji. To jest inne podejście
do problemu. Oczywiście, mogę powiedzieć, że to
czy tamto zrobiłem źle, chodzi jednak ,raczej o zło„
które rządzi w świecie i które mnie także przenika
w każdym momencie, bo »czy chcę, czy nie chcę —
jestem w tym świecie „zawarty” . Dlatego tyle mó
wiono u nas na temat niemożliwości wyliczenia
wszystkich swoich grzechów, bo choćbym je nawet
wymienił jako pojedyncze fakty, to i tak w głębi
pozostaję grzesznikiem wobec Boga.
S. K. — Skąd
1 człowieka?

pochodzi to zło przenikające świat

V. V. — Od szatana.
S. K. — Jest to więc jakieś królestwo zła, przeciw
stawiające się Królestwu Chrystusa?
V. V. — Tak, ale już zwyciężone przez Krzyż.
S. K. — Czyli dawna idea patrystyczna,
zwłaszcza przez ojców greckich.

głoszona

V. V. — Oczywiście. Walka szatana z Chrystusem.
Szatana, który został zwyciężony przez Boży „pod
stęp” . Szatan „pożarł” Jezusa z Nazaretu nie w ie
dząc, że jest to Syn Boży i że sam został przez
Niego zwyciężony. Problem grzechu jest głębszy niż
małe fakty dające się wyliczyć. Nasuwa się porów
nanie do góry lodowej: widać tylko jej wierzchołek,
ale cała ogromna reszta zanurzona jest w głębinie.
Nie wiem, w jaki sposób jestem grzesznikiem, ale
wiara mi mówi, że nim jestem. Chrzest natomiast
przemienia mnie definitywnie, dzięki zawartej w nim
obietnicy. Jestem dzieckiem Bożym. Początek jest
mi objawiony, ale trwam w stanie waliki i oczeki
wania.
S. K. — Jeśli określa się lo jako walkę między du
chem a ciałem, jak Ksiądz Profesor powiedział po
przednio, to chodzi raczej o ciało jako całą bytowość
śmiertelnej istoty człowieka. W katolickim pojęciu
największym grzechem jest pycha. Dlatego szatan
jest największym grzesznikiem, chociaż w jego na
turze nie ma elementu materialnego.
V. V. — „Staniecie się jak Bóg...” Postawienie się na
miejscu Boga, tzn.. poczucie absolutnej niezależności
— oto iistota pychy.
S. K. — Pewna moja znajoma, prawosławna, psychoanalityczka, mówiła mi kiedyś, że na nowo odkryła
sens pokuty i że spowiada się teraz z grzechów nie
świadomych.
V. V. — Właśnie tym rozpoczynamy swoją modlitwę.
S. K. — A jakie są jej dalsze formy?
V. V. — W wielkiej tradycji laterańskiej (przetrwała
modlitwa dawnego Kościoła sprzed podziału, miano
wicie modlitwa za świat połączona z dziękczynie
niem. Natomiast jeśli czegoś brak w naszej tradycji,
to postawy adoracji. Dopiero teraz zaczyna się to
u nas pojawiać.
S. K. — W czym Ksiądz widziałby różnicę między
modlitwą pochwalną a adoracją?
V. V. — Modlitwa pochwalna jest formułowana
w sposób świadomy, podczas gdy adoracja może być
bezsłowna. Pochwała jest bardziej aktywna. Adora
cja bardziej pasywna.
S. K. — A czym jest adoracja jako taka?
V. V. — Trudno mi 'to określić. Odwrócę pytanie:
z czym Siostrze kojarzy się termin „adoracja” ?
S. K. — Z postawą wobec fascynującej tajemnicy.
Wobec niepojętej głębi Dobra, Piękna i Frawdy.
Wobec Miłości uosobionej. Nie ma w tym lęku. Jest
zachwyt, uwielbienie. Także pewnego rodzaju zatar
cie siebie wobec Kogoś, kogo się adoruje. Poczucie
własnej małości wobec Jego dobroczynnej wielko
ści.V
.
V. V. — Kuter uznawał „Te Deum laudamus” 'za n aj
wspanialsze wyznanie wiary. Chciał, aby je trakto
wano na równi z wyznaniem apostolskim czy ni
cejskim. Ale wyrażaną tam postawę nazwałbym

właśnie pochwałą, nie adoracją. Tak, adoracja jest
raczej milczeniem i akceptacją Tajemnicy. Podzi
wem wobec Bożego Majestatu.
S. K. — Czy modlitwa luterańska zawiera także ele
menty kosmiczne?
V. V. — Owszem, w formie zachwytu światem. Lu
teranie cieszą się darami Bożymi. W naszych chora
łach i kantykach pojawia się całe stworzenie, za któ
re wychwalamy Stwórcę.
S. K. — Ale czy ten zachwyt światem nie jest przy
gaszony poczuciem własnej grzeszności, do której
trzeba bezustannie powracać?
V. V. — Muszę przyznać, że spotyka się u nas wielu
ludzi poważnych i smutnych. A le przecież obok
świadomości grzechu istnieje także radość, że Chrys
tus nas od grzechu wyzwolił. Uwolnił od całego cię
żaru, który płynie ze strony świata i który by mnie
zdruzgotał, gdyby nie Chrystusowe wyzwolenie.
S. K. — Dla luteranina szatan jest więc kimś bardzo
realnym, bardzo bliskim?
V. V. — Realnym, ale zwyciężonym. Zwycięzcą zaś
jest Chrystus. To jest zasadniczy motyw teologii lu
terańskiej. Szatan nie może już zniszczyć świata. Co
więcej — trochę to śmiało sformułuję — nawet przez
szatana Bóg może tworzyć dobro. Ile, na przykład,
egoizmu istniejącego w świecie Bóg obraca na dobro
człowieka. Posługuje się także swymi nieprzyjaciół
mi dla przeprowadzenia swoich planów. Stwierdzam
zresztą, że niekiedy więcej egoizmu istnieje wśród
chrześcijan niż wśród innych ludzi. Zadaję sobie py
tanie, co stałoby się ze mną, gdybym nie był wierzą
cy? Jakie moce szatańskie tkwią we mnie, choć
ukrócone faktem, że Chrystus we mnie żyje? Jako
chrześcijanin nie jestem lepszy od innych, ale jes
tem przemieniony, bo Chrystus wszedł w moje życie.
Dlatego są momenty, kiedy muszę działać wbrew
swojej woli, wiedząc, że inaczej .nie byłoby to zgod
ne z wolą Bożą. A jeżeli działam wbrew swojej
woli, czyli kiedy się umartwiam, jest to już dzia
łanie łaski. Jest także działaniem łaski i to, że zadaję
sobie pytanie, gdzie skończyłoby się moje życie bez
Boga, bez Chrystusa. Jest działaniem łaski moja w ia
ra, że bez Chrystusa i bez Ducha Świętego, pracu
jącego we mnie, byłbym zgubiony. Dlatego modlitwa
i usprawiedliwienie są ze sobą egzystencjalnie złą
czone.
!
S. K. — Czy można mówić o jakiejś ewolucji, prą
dach czy szkołach w ramach duchowości luterań
skiej?
V. V. — Reforma luterańska jest raczej konserwa
tywna. W pierwszym okresie posługiwano się dawną
liturgią, czytano pisma dawnych wielkich mistyków.
Potem, w X V II w., nastąpiło odnowienie duchowe
podobne do reformy Jana od Krzyża i Teresy z A w ili. Ich duchowość można odnaleźć i u nas. My także
mówimy często o ludziach modlitwy. Niedawno, w
czasie pewnego spotkania pastorów, jeden z nich po
wiedział o sobie: „jestem człowiekiem modlitwy” .
Twierdził, że od momentu, kiedy wszedł na salę,
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modli się bezustannie. Sam zresztą uznaję go za czło
wieka wielce „uduchowionego’’. Ja jednak pomyśla
łem wówczas, że o sobie nie mógłbym tak powie
dzieć. Nie jestem człowiekiem modlitwy. Kiedy się
modlę, korzystam z psałterza., z modlitewników,
z fc.rm.ul ułożonych przez innych wielkich łudzi. Ja
ko luteranie jesteśmy skłonni raczej przyjmować
modlitwy już sformułowane, niż nakładać na w ier
nych obowiązek modlitwy sw-cbc-dnej.
S. K. — A ja myślałam, że wy macie łatwość mo
dlitwy spontanicznej.
V. V. — Modlitwa spontaniczna nie jest wykluczona.
Odpowiem jednak Siostrze przykładem. Pewien mój
znajomy poeta mówił mi kiedyś, że nie jest się
dobrym poetą, jeśli zaczyna się twórczość poetycką
od formy dowolnej. Zanim stworzysz jeden naprawdę
piękny poemat w formie dowolnej, musisz przedtem
napisać 1000 sonetów. Dlatego u nas korzysta się
z wieóu modlitewników, z tekstów, które ułożyli inni,
przyjmując ich modlitwę za własną. Potem dcpiero
może pojawić się modlitwa spontaniczna. Taka jest
nasza szkoła. Jesteśmy bardziej konserwatywni niż

inni protestanci. N'p. we wspólnocie diakonis w W er
salu ozy w Pomeyrol, czy u braci w Taize używa
się nowych sformułowań,., praktykuje się modlitwę
spontaniczną. W naszym Kcściełe korzystamy z daw
nych liturgii, dawnych formuł, dawnych modlitw,
choćby np. Bernarda z Clairveau czy Franciszka
z Asyżu. Poszła natomiast w zapomnienie tradycja,
że ojciec jest kapłanem rodziny i w domu modli się
wraz z nią. Były u nas niegdyś w użyciiu zbiory
modlitw rodzinnych i krótkich domowych kazań,
tzw. postylle. Zmieniła ten zwyczaj i ogólna sekula
ryzacja, i rytm życia. Teraz prawie nigdy rodzina
nie spotyka się razem, a nie mamy zwyczaju co
dę i enn ej modlitwy w kościele.
S. K. — Nie kończmy jednak tak pesymistycznym
akcentem.
V. V. — Optymistyczne będzie stwierdzenie, że my
tu tylko rozmawiamy o modlitwie, a przecież modli
twa to przede wszystkim praktyka związana rz wiarą
i łaską,, a Duch tchnie, kędy chce.
Rozmawiała: s. Kinga Strzelecka

KS. HENRYK WERYŃSKI

Po prostu — grzech
Zagadnienie grzechu nie zmieniło się. Ludzie starali się zmienić
jego nazwę. Naklejono nowe nalepki na flaszkę trucizny... Ale
grzech został nie zmieniony.
B IL LY GRAHAM

Wasza stała rubryka pt. „Co w y
na to?” zawsze sugeruje, za
wsze izachęca, a czasem po
prostu prowokuje. Prowokuje
do wypowiedzi, do zareagowa
nia. I to jest jej zadanie i jej
niezaprzeczalna wartość dużej
miary.
W szczególniejszy sposób od
nosi się to do tego, co w tej
właśnie rubryce czytamy w
numerze październikowym z
ubiegłego roku. Żaden uważ
ny czytelnik nie może przejść
do porządku dziennego nad tą
Waszą wypowiedzią. Bo, jeżeli
gdzie, to właśnie w czasopiś
mie przeznaczonym dla rodzin
(a takim chyba ma być „Maga
zyn Rodzinny” ) nie wolno pod
ważać zdrowych zasad, na któ
rych opiera się cała struktura
życia rodzinnego. Chodzi —
oczywiście — o normy moral
ne, te podstawowe wiązadła,
które decydują o trwałości ła
du społecznego. Ci, którzy jpodjęli się smutnej roli podważa
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nia i rozluźniania ustalonych
na bazie przykazań Bożych
norm moralnych, orientują się
znakomicie, że — dla realizacji
tej smutnej roli — trzeba w y
kreślić ze słownika współczes
nego człowieka jedno słowo:
grzech.
Po prostu: g r z e c h .
Żeby tego dokonać, raz ośmie
szają to słowo, drugi raz pró
bują argumentować, że jest
ono wyznacznikiem bardzo za
cofanych pojęć i całkowicie
przestarzałych tradycji, że nie
mieści się w klimacie postępu
i rozwoju nauki i techniki, że
trzeba je po prostu odłożyć do
lamusa staroci.
Ponieważ grzech pleni się na
oczach wszystkich i nie można
zaprzeczyć jego egzystencjal
nej rzeczywistości, więc tę
rzeczywistość
przysłania
się
kamuflażem, wyna j duj ąc dla
niej najrozmaitsze nazwy za
stępcze. Słowa: kradzież, zło
dziejstwo, rabunek, mord —

znikają ze słownika. Zastępuje
się je innymi określeniami.
Kradzież to albo „organizowa
nie życia” , albo (jak to słusz
nie
zauważyliście)
niewinne
„przynoszenie do domu” z za
kładu pracy, z fabryki, z ma
gazynu, skąd się da. Notorycz
ne, poważne złodziejstwo — to
manko lub defraudacja. Rabu
nek i grabież — to gang,
„skok” . Mord — to akcja ter
rorystyczna. I tak dalej, i tak
dalej. A to po prostu: g r z e c h !
Nie byłoby tak bogatej kroniki
kryminalnej, gdyby od dzie
ciństwa uczono nas właściwej
nomenklatury, nazywania rze
czy po imieniu. I tu powrócę
do tego, co pisałem przed prze
szło czterdziestu laty:
„Pan Jezus każe nam zaprzeć
się samych siebie, dźwigać
krzyż na każdy dzień (Mat.
10:38 i 16:24). Sw. Paweł po
leca, byśmy ciało swe z jego
namiętnościami nieopanowany
mi ukrzyżowali (Gal. 5:24). A

wszystkie te zalecenia mają
nam uprzytomnić konieczność
walki na śmierć i życie prze
ciw panowaniu grzechu. Jest
to «głos z daleka», brzmiący
bardzo obco wśród nowoczes
nego oswajania się z grzechem
i fałszywego pojmowania wol
ności i swobody człowieka
dwudziestego wieku. Niedaw
no — ku memu zdumieniu —
jedna z rozgłośni Polskiego
Radia nadawała płytę z pio
senką ,,Niech żyje grzech!”
(...) Oczywiście audycję tę
(względnie ten jej szczegół)
można położyć na karb niedo
patrzenia ze strony kierownika
programu wspomnianej roz
głośni. A le przez świat 'dzi
siejszy idzie wołanie: Niech
żyje grzech!, które porywa za
sobą olbrzymie tłumy ludzi.
Jakże dobrze, że możemy w
ciszy kościołów skupić się na
chwilę i wsłuchać w ucho in
nej melodii, melodii płynącej
z zamierzchłych czasów apos
tolskich — na nutę: »Niech
zginie grzech« (ks. Henryk
Weryński:
,,W
apostolskiej
szkole” ).
Gdybym
opracował
kolejne
wydanie tej książki (dotychczas
ukazały się trzy), zmieniłbym
brzmienie ostatniego akapitu.
Bo zmieniły się czasy, zmie
niły się warunki społeczne i

PRZEGLĄD

polityczne. Dzisiaj nie wystar
czy potępiać grzech w ciszy
kościołów. Trzeba protestować
przeciwko niemu głośno i pu
blicznie — na łamach prasy,
na zebraniach, w telewizji.
Trzeba obnażać jego źródła i
korzenie. Trzeba zdzierać mas
ki, chociażby to było nawet
bardzo bolesne i odrzucać precz
całą eufemistyczną nomenkla
turę, którą grzech bywa osła
niany.
Zagrożenie jest zbyt wielkie,
by można ograniczyć się do
protestowania w ciszy kościo
łów. Ono rozrasta się do w y
miarów
globalnych,
świato
wych, międzynarodowych. Bo
na przykład płaszczyikiem dy
plomacji pokrywa się grzechów
tak wiele, że uzasadnione prze
rażenie
ogarnia
wszystkich
obiektywnych
obserwatorów
współczesnego świata. Jakże
słusznie pisał myśliciel w iel
kiego formatu: „Czyż nie wiesz,
że w ogromnych kotłach, w
których warzą się wielkie poli
tyczne
wypadki,
głównymi
częściami składowymi są kłam
stwa?” (Rabindranath Tagore:
„Dom 1 świat” ). Te kłamstwa
podaje się nam w ... staniolu
dyplomacji. A kłamstwo to po
prostu: grzech. Kto ma odwa
gę, by nazwać je po imieniu?
Siostrą syjamską dyplomacji
jest polityka. A w polityce —

EKUMENICZNY

9 Z okazji 20 rocznicy intronizacji
abp. Jakovosa, prymasa Grecko-Prawosławnej Archidiecezji Am e
ryki Północnej i Południowej, w
Brooklinie (USA) odbyło się sym
pozjum 85 teologów prawosław
nych, katolickich i protestanckich.
Uczestnicy ogłosili oświadczenie na
temat aktualnej sytuacji w ruchu
ekumenicznym. Występujące w nim
trudności potraktowali jako „nową
sposobność do osiągnięcia większe
go zbliżenia” .
# Ponad 7000 młodych ludzi z 26
państw uczestniczyło w Kongresie
Ewangelizacyjnym w Lozannie, po
święconym świadectwu i wierze.
Większość uczestników to Europej
czycy zachodni, lecz wśród nich

znajdowali się również
Amerykanie i Azjaci.

Afrykanie,

# W Budapeszcie odbyło się zgro
madzenie generalne Ekumenicznej
Rady Kościołów węgierskich. Prze
wodniczący Rady, bp Tibor Bartha
(ref.), powiedział w sprawozdaniu,
że w minionej 6-letniej kadencji
Kościoły węgierskie „pogłębiły po
znanie tajemnic Kościoła, który
służy” i dzięki temu (są o tym prze
konane) wzbogaciły ogólnochrześcijańską myśl teologiczną. Bp Barthę .ponownie wybrano na przewod
niczącego Rady, a ks. prof. dr. Karoly Prohle (lut.) — na sekretarza.
# Zjednoczony Kościół Metcdystyczny w USA, jedna z najwięk
szych wspólnot protestanckich w

jak uczy doświadczenie — też
nie obejdzie się bez grzechu.
Najostrzej chyba ocenił ją Fry
deryk II mówiąc: „Ponieważ
ludzie zgodzili się na to, że
oszukaństwo jest czynem pod
łym i zbrodniczym, wynalezio
no wyraz dla złagodzenia rze
czy. Tym wyrazem jest: poli
tyka ...” (por. S. Buszczyński:
„ Rękopis z przyszłego wieku” ).
Trzeba mieć odwagę, by przy
gwoździć w polityce oszukań
stwo, czyli po prostu — grzech.
Grzech rodzi się zawsze tam,
gdzie wola człowieka staje w
poprzek lub przeciw woli Bo
ga, przeciw Jego przykaza
niom. Konfrontację woli czło
wieka,
indywidualnego
czy
zbiorowego, z wolą Boga ob
serwujemy na wielkim pobo
jowisku grzechu. I musimy do
łożyć wszystkich naszych sił,
by — zawsze i wszędzie -—
zwyciężyła wola Boga.
Gdy w Modlitwie Pańskiej mó
wimy codziennie: „Bądź wola
Twoja” , nie powinniśmy my
śleć tylko o cierpliwym zno
szeniu tego, co nam każdego
dnia niesie zrządzenie Jego
woli. Jest to zbyt wąskie ro
zumienie tych słów. Trzeba
nam modlić się o zwycięstwo
woli Boga, przekazanej w Je
go przykazaniach. O zwycię
stwo nad grzechem.

tym kraju, liczy 9 650 000 członków.
W roku ubiegłym liczba ta zmalała
blisko o 80 000, ale wzrosła z kolei
iliczba paraifii (o 106). Jest ich obec
nie 38 576.
O
W Ad dis Abebie obradował
przez 8 dni Synod Etiopskiego Koś
cioła Ewangelickiego Mekane-Yesus. Prezydent Kościoła poinformo
wał w sprawozdaniu, że w ciągu
21 lat działania Kościoła liczba jego
członków wzrosła z 20 tysięcy do
pół miliona. W Synodzie brali udział goście zagraniczni, m.in. se
kretarz generalny Światowej Fede
racji Luterańskiej, ks. dr Carl Mau.
ф Cztery największe Kościoły na
Madagaskarze: katolicki, episikoipalny, luterański i Kościół Jezusa
Chrystusa — utworzyły tzw. Unię
Kościołów Chrześcijańskich i zapra
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szają do swego grona „każdy Koś
ciół, który uznaje Jezusa Chrystusa
za Pana i Zbawiciela zgodnie z Pis
mem świętym” . Zrzeszone w Unii
społeczności chcą blisko ze sobą
współpracować w sposób skoordy
nowany i składać jedno świadec
two chrześcijańskie.
% Wielkim* powodzeniem cieszy się
w Indiach film o Jezusie, zatytuło
wany „Ucieleśnienie łaski” . Nakrę
cił go znany aktor, wyznawca hin
duizmu, Vijay Chander, przy współ
pracy franciszkanina, o. Christophera Coelho. Film ukazuje Pana Jezu
sa poprzez 5 postaci Nowego Testa
mentu: uleczonego ślepca, Baraba
sza, Judasza, Marię Magdalenę i Ja
na.
% W
Lieibfrauenbergu
(Francja)
obradował od 11 do 15 lutego tor.
Komitet Wykonawczy ŚRK. N aj
ważniejsze sprawy wśród -omawia
nych, to: stosunki z Kościołem ka
tolicki na, dyskusja nad dokumen
tami o Chrzcie, Eucharystii i urzę
dzie kościelnym, wspólnota męż
czyzn i kobiet w Kościele. Na za
kończenie obrad wydano deklara
cję „Zagrożenie pokoju” wzywa
jącą do kontynuowania .polityki
odprężenia.
# Światowa
Rada
Kościołów
i
Kościół Rzymskokatolicki pragną
pogłębić współpracę w dziedzinie
społecznej. Taka jest wymowa ko
munikatu
opublikowanego
po
spotkaniu
watykańsko-genewskiej
Wspólnej Grupy Roboczej w Mar
sylii (od 13 do 2i21I tor.). Różnice
strukturalne nie powinny stanowić
w tym przypadku przeszkody, pod
warunkiem, że obie strony wyka
żą dobrą wolę. Wspólna Gnupa
Robocza zleciła utworzonemu przez
Watykan i ŚRK Komitetowi do
spraw Społeczeństwa, Rozwoju i
Pokoju (SODEPAX), by do 1082
ocenił swoje doświadczenia i przed
stawił propozycje przyszłej pracy.
W czasie spotkania skonstatowano
z zadowoleniem, że różne Kościoły
z coraz większym zrozumieniem
traktują
„wspólne
świadectwo
wszystkich chrześcijan dla Chrys
tusa” . Wkrótce zostanie opubliko
wane studium na ten temat. Zda
niem uczestników posiedzenia bę
dzie to poważny wkład do Świa
towej Konferencja Misyjnej, która
zbiera się w maju br. w Melbo
urne (Australia). Grupa watykańsko-genewska oceniła pozytywnie
dokument „W stronę wspólnego w y 
znania w iary” , opracowany na jej
prośbę przez Komisję „Wiara i
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Ustrój” . I ten dokument będzie
wkrótce opublikowany. Dialog z
innymi reliigiami uznano w Marsy
lii za pilną ikon i ec znoś ć dla wszyst
kich iK ości ołów.
# Na Cyfprze (24—>29 II tor.) odby
ło się posiedzenie Komisji Kościo
łów do spraw Międzynarodowych
ŚRK, poświęcone rozbrojeniu, military zmówi i wyścigowi zbrojeń.
Uczestnicy postanowili zwrócić 'się
do Komitetu Naczelnego ŚRK z
prośbą, aby zagadnienia te (potrak
towane zostały jako pierwszopla
nowe podczas V I Zgromadzenia
Ogólnego, które w 1:933 r. ma się
zebrać w Vancouver (Kanada). Z
Polski
w
obradach
uczestniczył
prezes Polskiej Rady Ekumenicz
nej, ks. prof, dr Witold Benedyktcwicz.
# Sekretarz generalny ŚRK, dr F i
lip Potter, stwierdził w wywiadzie
prasowym, że w większości krajów
świata Kościoły ściśle związane
są z bogatymi, co powoduje, że sta
ją się one celem ataków ze strony
łudzi biednych, którzy stanowią
dwie trzecie całej ludności Ziemi.
# W Addis Atoebie przedstawicie
le ŚRK spotkali się z władzami
Etiopii. Przedmiotem rozmów było
przestrzeganie praw człowieka i
wolności religijnej. Reprezentanci
rządu wyrazili
pragnienie,
alby
Kościoły w sposób aktywny brały
udział w rozwoju kraju. Różne
organizacje kościelne etiopskie i
międzynarodowe obiecały dostar
czyć 1 600 000 dolarów na rozwój
gospodarczy Etiopii.
# Katolicki arcybiskup Ol indy i
Recife (Brazylia), Don Helder Ca
mara, znany jako obrońca bied
nych i uciskanych, złożył wizytę
w siedzibie ŚRK i przeprowadził
szereg rozmów. Podczas konferen
cji prasowej ustosunkował się on
rn.in. do problemu praw człowieka
i współpracy ekumenicznej. W yra
ził nadzieję, że papież Jan Paweł
II podczas tegorocznej w izyty w
Brazylii odwiedzi jego diecezję,
gdzie będzie miał okazję zapoznać
się z problemami ludzi biednych.
# Od 2 do 8 II I tor. trwała w
Sztokholmie konsultacja na temat
stosunku Kościoła do rasizmu. W zię
ło w niej udział 130 oficjalnych
delegatów kościelnych oraz przed
stawicieli dyskryminowanych m niej
szości w Europie. Z Polski cfoecnl
byli: dr Jan Anehimiuk (prawosł.),
ks. Adam Kuczma (met.) i ks. Jó
zef Pośpiech (augsto.). Rezultatem

obrad jest dokument wzywający
Kościoły do walki z przejawami
rasizmu w całej Eurcpie.
ф Z okazji niedawnego posiedze
nia watykańskiego Sekretariatu do
s,praw Jedności Chrześcijan papież
Jan Paweł II wyraził nadzieję, że
„początek trzeciego tyciąclecia uj
rzy jedność wszystkich chrześcijan
w jednym Kościele” . Papież zwró
cił uwagę na rolę Konfesji Augs
burskiej, podstawowej księgi w y 
znaniowej luteranizmu, w dysku
sjach
międzywyznaniowych.
Po
wiedział, że „dokładniejsza ocena
historyczna” tego dokumentu mo
głaby być „istotnym krokiem na
drodze do jedności” .
9 Jan Paweł II w liście do se
kretarza generalnego Kościoła Prezbiteriańskiego w Irlandii, A. Jacka
Weira, stwierdził, że należy popie
rać rozmowy między różnymi Koś
ciołami, ale sam dialog ekumenicz
ny nie wystarczy do przezwycięże
nia „długiej historii wzajemnych
pomówień i braku zaufania” . Cho
dzi o to, by ludzie wierzący mieli
możność zapoznania się z wynika
mi rozmów międzywyznaniowych,
prowadzonych na płaszczyźnie świa
towej, i aby wspólnie składali
świadectwo w duchu pojednania.
# W Zagorsku obradował Kom i
tet Wykonawczy Ekumenicznej Ra
dy Młodzieży w Europie. Uczest
nicy opracowali tekt listu — ape
lu, skierowanego do organizacji
studenckich i młodzieżowych w
Europie, alby mimo wzrostu napię
cia po<litycznego na śwlecie „pod
jęły każde działanie, które zmie
rza do usunięcia strachu i nieuf
ności między państwami, naroda
mi, a zwłaszcza młodzieżą” .
# Kościół Reformowany w Austrii
zwróci się niebawem do Kościoła
Rzymskokatolickiego w tym kraju z
propozycją podjęcia dialogu. Uchwa-*
łę w tej sprawie podjął Synod. Pod
stawą rozmów mają się stać do
kumenty
opracowane
wspólnie
przez Światowy Alians Kościołów
Reformowanych i watykański Se
kretariat do spraw Jedności Chrześ
cijan.
# Po niemal trzyletniej przerwie
wznowiono oficjalny dialog między
przedstawicielami Kościoła Rzym
skokatolickiego w Irlandii i protes
tantami zrzeszonymi w Irlandzkiej
Radzie Kościołów. Rozmowy kon
centrują śię na problemie terroru
w Irlandii Północnej oraz na za-

gadrńeniiach ekumenicznych (kwest
ia małżeństw mieszanych).
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Istniejąca
od
reku mieszana
gru(pa luterańsko-katolicka w Nor
wegii cdlbyła już trzy spotkania
dyskusyjne nad problemem wza
jemnej
relacji
międ.zy
Pismem
świętym a Tradycją. (W najbliż
szym czasie grupa ogłosi ipierwsze
sprawozdanie.

9

Prawosławny metropolita Irene
usz, roztaczający z ramienia Patriar
chatu Konstantynopola opiekę dusz
pasterską nad prawosławnymi w
RFN, oświadcz)'!, że tamtejsi pra
wosławni, mimo większej bliskości
dogmatycznej z katolicyzmem, szu
kają w równym stopniu dialogu z
Rzymem, co z Kościołami ewange
lickimi.

9

Prymas Greckiego Kościoła Pra
wosławnego, abp Serafin, oświad
czył, że Kościół nie będzie się już
dłużej sprzeciwiał powołaniu przez
rząd urzędów stanu cywilnego. Jest
to dalszy krok w kierunku rozluź
nienia zbyt ścisłych powiązań Koś
cioła z państwem.

9

Uroczystościami w Moskwie, na
Syberii i Alasce Rosyjski Kościół
Prawosławny
zainaugurował
100
rocznicę śmierci swego największe
go misjonarza — Innckenrija Po
powa, apostola Kamczatki, wysp
Aleuckich
i
obszarów
Ameryki
Północnej, które w X IX należały
do Rosji. Ostatnie 10 lat życia spę
dził Popow pełniąc urząd metro
polity Moskwy.

9 Zdecydowaną większością
sów (niemal 80°/0) Szwajcarzy
powiedzieli się w referendum
ciwko rozdziałowi Kościoła cd
stwa.

gło
w y
prze
pań
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Oddział Chrześcijańskiej Konfe
rencji Pokojowej w Czechosłowacji
wypowiedział się za utworzeniem
w Lidicach międzynarodowego cen
trum wychowania w duchu poko
ju i rozbrojenia. Podczas okupacji
niemieckiej Lidice zostały zrówna
ne z ziemią.
9 „Jako obywatele Stanów Zjed
noczonych Ameryki wyznajemy, że
popełniliśmy ciężkie grzechy wo
bec narodu irańskiego” — tak za
czyna się modlitwa, którą Rada
Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego w USA zaleciła 10 milionom
wiernych. Wyznanie winy zatytu
łowano: „Wezwanie do żalu i mo
dlitwy za Iran 1 Stany Zjednoczo
ne” .

Z KRAJU
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W Warszawie, pod przewodnic
twem ks. abp. Eozyilego, metropo
lity Warszawy i całej Polski, obra
dował 18 marca br. Synod Bisku
pów
Polskiego
Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego. •Omówio
no bieżące sprawy Kościoła oraz
zajęto się problemem ekumenicz
nych kontaktów z innymi Kościo
łami w Polsce i na świecie. Syncd
poprzedziła konferencja księży dzie
kanów z wszystkich czterech die
cezji Kościoła prawosławnego-.

9 W siedzibie Polskiej Rady Eku
menicznej w Warszawie odbyło się
20 marca br. kolejne posiedzenie
Podkomisji do spraw Dialogu, po
święcone
zagadnieniu
małżeństw
mieszanych. Obecni byli teologowie
katoliccy oraz z Kościołów zrze-

szonych w Polskiej Radzie Ekume
nicznej. Dyskutowano nad projek
tem „Instrukcji w sprawie dusz
pasterstwa małżeństw o niejedno
litym
wyznaniu” ,
przygotowanej
przez Episkopat Polski. Dyskusja
będzie kontynuowana ,podczas na
stępnego spotkania (8 maja br.) i
zakończona
opracowaniem
uwag,
które zostaną przekazane Episko
patowi. Podkomisja ma nadzieję,
że uwagi te zostaną uwzględnione
w ostatecznej wers/ji „Instruikcji” .
Przypominamy, że Podkomisja do
spraw Dialogu została utworzona
pod koniec 1977 r. przez Komisję
Mieszaną Polskiej Rady Ekume
nicznej i Komisji Episkopatu do
spraw Ekumenizmu. Ma ona na ce
lu Inicjowanie rozmów na tema
ty doktrynalne. Obecne spotkanie
było szóstym z kolei.

ZDARZENIA I LUDZIE

Bo przecież wy, ewangelicy...
Aż nazbyt często w życiu spo
tykałam się z takim niby-stwierdzeniem, a niby-zarzutem, że my, ewangelicy, „nie
lubimy Matki Boskiej i papieża“ . Używano zawsze tego, nie
fortunnego w danym przypad
ku, słowa. Wkrótce po pobycie
Jana Pawła II w Polsce rozma
wiałam ze znajomą i w tej roz
mowie wymieniałyśmy radosne
spostrzeżenia na temat papie
ża. Stwierdzałyśmy zgodnie, ja
ka to radość dla nas Polaków,
że podobny człowiek zasiadł na
tronie papieskim. Na zakończe
nie rozmowy usłyszałam zno
wu: „Jak się cieszę, że ty tak
myślisz, bo przecież wy, ewan
gelicy...“
Wyjaśniłam
doku
mentnie mej rozmówczyni, że
słowo „lubić” zupełnie tu nie
pasuje i wygłosiłam mały refe
rat uświadamiający.
A więc: po pierwsze, że nasz
głębszy stosunek uczuciowy,
taki, jaki mamy do Boga, pew
nych ludzi czy idei wyraża się
innymi słowami. Nasz język
zna wiele słów dla różnych sta
nów uczuciowych. Mówimy, że
np. Boga, Ojczyznę kochamy,
czcimy czy wielbimy, a róż
nych ludzi także lubimy lub
kochamy, ich poglądy zaś sza
nujemy, cenimy lub uznaje
my.

Po drugie, stwierdziłam, że na
leży rozróżniać pomiędzy pa
piestwem
a
poszczególnymi
ludźmi, którzy ten urząd pia
stowali, pomiędzy problemem
maryjnym a samą Matką Chry
stusa.
Żaden chrześcijanin nie może
zaprzeczyć temu, że Maria, w y 
brana przez Boga na Matkę
Zbawiciela, zasługuje na spe
cjalne wyróżnienie. W „Jednocie“ nr 8/9 z 1974 r. czytamy
na stronie 15: „Marię, Matkę
naszego Pana, czcimy jako bło
gosławioną między niewiasta
mi...” A więc czcimy. W tym
słowie zawiera się duży ładu
nek uczuciowy. Nie tylko nie
możemy jej „nie lubić“ , lecz
winniśmy miłować i myśleć o
Marii z miłością i wdzięcznoś
cią, gdyż z woli Bożej ona w y 
dała na świat Zbawiciela.
Kult Matki Boskiej jest, we
dług mnie, psychologicznie uzasadniony, gdyż dla pozostałej
po śmierci Jezusa garstki ucz
niów stała się ona tą jedyną,
najbliższą ich sercu osobą. A że
kult ten, naszym zdaniem, roz
rósł się nadmiernie, to już inna
sprawa.
Pomyślmy obiektywnie o ludz
kim życiu Chrystusa i Marii,
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o tym, czym byli dla siebie.
Spróbujmy wczuć się w prze
życia Matki, której ukochany
Syn odchodzi pewnego dnia z
rodzinnego domu, ażeby już
nigdy doń nie powrócić. Przy
pomnijmy sobie, jakie chwile
przeżyła Matka Jezusa pod
krzyżem i jak musiała cierpieć,
kiedy zdjęto jej Syna i pocho
wano Go. Wierzymy wszakże,
że Bóg dawał jej zawsze siły,
a radość Zmartwychwstania
przesłoniła wszystkie minione
cierpienia. Uświadomijmy so
bie także, jak wielką miłość,
przerastającą wszystkie nasze
ludzkie uczucia, musiał mieć
Jezus dla swej Matki. Ale jed
nak (i tu opieramy się na Bi
blii) zrównywał ją w jakiś spo
sób z innymi ludźmi i to nie
jednokrotnie: dziwił się, że nie
rozumie, iż ,,w tym, co jest Oj
ca mego, ja być muszę“ '(Łuk.
2:49); na weselu w Kanie Gali
lejskiej odezwał się słowami,
które wskazywałyby na to, jak
bardzo daleka była wtedy Ma
ria od zrozumienia swego Syna,
Zbawiciela: ,,Czego chcesz ode
mnie, niewiasto“ (Jan 2:4).
Najsilniej przemówił wszakże
w momencie, gdy powiedziano
Mu, że Jego matka i bracia
chcą z Nim mówić (Mat. 12:46

— 50 i Mk 3:31— 35): „I po
wiódł oczyma po tych, którzy
wokół Niego siedzieli i rzekł —
oto matka moja i bracia moi“ .
Musimy miłować Matkę Chrys
tusa, ale nie modlimy się do
niej. Posłużyła ona wszakże i
do dziś służy jako natchnienie
artystom. I to jest piękne. Jan
Sebastian Bach, ewangelik, na
pisał przecież swoje sławne
,,Magnificat“ , tylu malarzy sta
rało się oddać swym pędzlem
oblicze Chrystusa i Marii.
Stosunek nasz do papieży jako
ludzi nie jest tym samym, co
stosunek do papiestwa. Może
my nie zgadzać się z poglądem
na nieomylność papieża w
sprawach wiary i moralności,
wszakże stosunek do poszcze
gólnych ludzi piastujących tę
godność musi być całkowicie
obiektywny. Papieżami nie zo
stają jacyś zwykli ludzie. To są
ludzie szukający ze wszystkie
go serca Boga, ludzie, których
wszelkie życiowe cele zostają
podporządkowane temu jedne
mu. Nas porywa świat i do
Boga przedzieramy się z wiel
kim trudem i poczuciem zagu
bienia. Nie twórzmy barier po
między ludźmi, każdy z nas ma
jakąś inną, własną drogę zba
wienia.

Synod 1980
Dokończenie ze s. 7
półkach naszych biblioteczek. A przecież co rcikiu
ukazuje się po kilkanaście książek w bratnich Koś
ciołach. Są jeszcze księgarnie katolickie.
7. Wołanie o braku literatury, wzorców działania,
form działania, wreszcie także osób i umiejętności
w zakresie prowadzenia ewangelizacji 'było po
wszechne, ale czy usprawiedliwione? Różne jest zro
zumienie tego zagadnienia. Różnie przystępuje się do
reailizacji, aile warto sobie iparę 'rzeczy przypomnieć:
— „Jednota” ogłosiła kilka dat temu rok ewangeli
zacji i poświęciła temu zagadnieniu wystarczająco
dużo materiału, więc nie można twierdzić, że go
brak;
— nasi pastorzy współpracują w
ramach sekcji

Wśród papieży było wielu mąd
rych i świątobliwych ludzi. O
świetlanej postaci Jana X X III
pisałam w „Jednocie” nr 7/8 z
1968 r. Mamy prawo sądzić, że
Jan Paweł II, który podbił już
serca tylu ludzi, pójdzie tą sa
mą drogą, co jego poprzednicy.
Czemuż więc mielibyśmy ,,nie
lubić“ papieży? Istnieją na
szczęście tacy ludzie, jak Gandhi, Schweitzer, Matka Teresa
z Kalkuty i ostatni trzej papie
że, którzy pozwalają nam za
chować równowagę i wiarę w
to, że boski pierwiastek w czło
wieku jest silniejszy od w ro
dzonych mu skłonności. Że mi
mo pozorów chaosu i bezna
dziei
współczesnego
świata,
moc Boża przemawia do nas
poprzez ludzi i każe nam ufać
i patrzeć spokojnie w przysz
łość.
Winniśmy wszyscy modlić się
za Jana Pawła II nie tylko dla
tego, że jest naszym bratem w
Chrystusie, a do tego jeszcze
rodakiem, lecz dlatego, że cią
żą na nim obowiązki i utrapie
nia, które mogą czasem przera
stać jego ludzkie siły.
A L IN A WERNER

ewangelizacyjnej PRE z innymi Kościołami, wym ie
niają tam poglądy, zdobywają doświadczenie, orga
nizują ewangelizacje dla innych środowisk;
— ci, którzy twierdzą, że ewangelizacja to moment,
w którym jeden żebrak informuje drugiego żebraka,
gdzie można dostać chleib, mogą to czynić każdego
dnia wokół siebie;
— ci, którzy słyszą debrę zdanie o pracy w Dzięgielowie, mogliby tam sami pojechać;
— ci, dla których ewangelizacja to po prostu gło
szenie Słowa Bożego, mogłiby gremialnie uczestni
czyć w e wszelkiego rodzaju studiach biblijnych;
— czy przypadkiem nie jest tak, że nawet wtedy,
gdy pozytywnie odpowiadamy na pytanie „czy rozpo
częliśmy już nowe życie” — boimy się postawić so
bie pytanie następne: co wynika dla mnie z tego
faktu w każdym n o w y m
dniu życia? Każdym
kolejnym dniu, który daje mi mój Pan?

Wydawca: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w PRL. Re
daktor naczelny: ks. Bogdan Tranda, sekretarz redakcji: Barbara Stahl.
Adres redakcji i administracji: al. Świerczewskiego 76a, 00-145 Warszawa.
Telefon: 31-23-83 — Redakcja, 31-45-22 — Administracja. Prenumerata w
kraju: roczna — 92 zł, półroczna — 46 zł. Zagraniczna roczna — 181 zł.
Cena numeru pojedynczego — 8 zł.
Konto: PKO Warszawa VIII OM, nr 1586-3854-136. Do nabycia we wszyst
kich placówkach Kościoła. Materiałów nie zamówionych redakcja nie
zwraca.
RS W ,,Prasa-Książka-Ruch” Zakł. Graf. W -w a, z. 168-80/0. 0-41. Nakł.

Cena 8 zł
1800.

