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CO WY NA TO?

Rada a Kościoły
Polska Rada Ekumeniczna powstała jeszcze w czasie wojny, w konspiracji. 
Działa więc już od wielu lat i chlubnie wpisała się w powojenne dzieje 
polskiego chrześcijaństwa. Na jej koncie można zapisać wiele osiągnięć 
przede wszystkim w dziedzinie zbliżenia między Kościołami w naszym 
kraju i między Polakami a innymi narodami. Ma wybitne zasługi również 
w innych dziedzinach wchodzących w zakres jej działalności, na przykład 
na polu ewangelizacji przez organizowanie kampanii Billy Grahama i Stan- 
leya Mooneyhama albo w zakresie akcji charytatywnej, zwłaszcza w ostat
nim kryzysowym czasie, przez koordynowanie pomocy dla Kościołów 
członkowskich, domów opieki (również państwowych), szpitali i domów 
dziecka. To PRE prowadziła, uwieńczone sukcesem, negocjacje z władzami 
państwowymi i z Polskim Radiem w sprawie transmisji nabożeństw i na
dal przez odpowiednią komisję ustala roczny kalendarz nabożeństw.
W związku z tym właśnie kalendarzem nasunęły nam się pewne uwagi na 
temat PRE. Zjawisko, które mamy na myśli, powtarza się również przy 
innych okazjach. Otóż maszynopis tego kalendarza podaje, a „Pielgrzym 
Polski” za nim powtarza stwierdzenie, że chodzi o „nabożeństwa radiowe 
Polskiej Rady Ekumenicznej”. Tymczasem w porozumieniu zawartym przez 
Radę i Polskie Radio prawidłowo stwierdzono: „Na podstawie wystąpienia 
PRE i zgody władz państwowych w Polskim Radiu nadawane będą nabo
żeństwa Kościołów należących do PRE”.
Kolejnym przykładem jest Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan, co
rocznie organizowany między 18 a 25 stycznia. Od czasu, kiedy do obcho
dów Tygodnia włączył się również Kościół Rzymskokatolicki, pojawił się 
osobliwy termin „nabożeństwo centralne”. Osobliwy nie tylko dlatego, że 
użyto nie najlepszego w tym wypadku przymiotnika „centralne” (lepiej 
byłoby „główne”), ale przede wszystkim dlatego, że sugeruje jakoby nabo
żeństwa odbywające się w różnych Kościołach były nabożeństwami Pol
skiej Rady Ekumenicznej. A tak przecież nie jest. Jeśli jedno z nabożeństw 
rzymskokatolickich nazwie się głównym (czy centralnym, jeśli ktoś już ko
niecznie tak chce), to wszystko jest w porządku. Nabożeństwa ekumeniczne 
odbywają się bowiem w wielu różnych kościołach parafialnych i nie tylko 
parafialnych, tego samego wyznania, jedno więc wyznacza się jako główne, 
co jest całkiem zrozumiałe. Jeśli zaś chodzi o Kościoły inne niż rzymsko
katolicki, to k a ż d e  nabożeństwo jest jednakowo ważne, każde jest głów
ne. Do PRE należy osiem Kościołów i każdy z nich jest w pełni niezależny, 
i choć żaden — ani ten największy z nich, prawosławny, ani ten najmniej
szy, reformowany — nie może z Kościołem katolickim równać się co do 
liczebności i znaczenia społecznego, to jako Kościół jest jednostką pełną 
i samodzielną.
I wreszcie trzeci przykład. Dotyczy on mylnego przekonania, jakoby Polska 
Rada Ekumeniczna reprezentowała Kościoły członkowskie i miała prawo 
w ich imieniu zabierać głos. Bierze się ono zapewne z bliskiej współpracy 
Kościołów na terenie Rady Ekumenicznej i załatwiania wielu spraw wspól
nie. Niezależnie jednak od jego przyczyny, dociera ono do opinii publicznej, 
która je podziela. Nawet ludzie bezpośrednio zaangażowani w prace Rady 
(a może szczególnie oni?) zdają się również ulegać wrażeniu, że reprezen
tując Radę, reprezentują również jej Kościoły członkowskie, gdy tymczasem 
osoba delegowana przez Radę reprezentuje wyłącznie tę Radę i nikogo 
innego.
Kościoły należące do Rady zachowują bowiem pełną niezależność od niej 
i nie są związane żadnymi jej uchwałami. Aby takie uchwały mogły obo
wiązywać również w łonie któregoś z Kościołów członkowskich, musiałyby 
przez odpowiedni dla danego Kościoła organ zostać zaakceptowane. Po
dobnie delegat Rady musiałby być przez odpowiednie organy kościelne za
twierdzony, aby można było powiedzieć, że również te Kościoły reprezen
tuje. Albowiem jest to Rada Kościołów, a nie Kościoły Rady.

C O  W N U M E R Z E ?
W otwierającej bieżący numer „Je- 
dnoty’ rubryce Co wy na to? po
ruszamy sprawę związków istnieją
cych między Polską Radą Ekumeni
czną a jej Kościołami członkowski
mi.
Na s. 3 zamieszczamy kazanie Pój
dźmy do Jezusa śp. ks. bpa Jana 
Niewieczerzała, który przypomina 
m.in.: „...Jezus pragnie autorytatyw
nie stwierdzić, że wbrew pozorom 
mogącym świadczyć o powodzeniu 
tych, co idą przebojem przez życie 
i osiągają swój cel kosztem innych, 
w ostatecznym rozrachunku zwycię
ży istotna wartość i skromność, a 
nie pycha” .
Modlitwę zaproszonych na wiecze
rzę publikujemy na s. 4. W związku 
ze zbliżającym się VI Zgromadze
niem Ogólnym ŚRK w  Vancouver 
rozpoczynamy druk zarysu Studiów 
biblijnych (s. 5), które będą podsta
wą codziennych rozważań uczestni
ków Zgromadzenia i mogą zainte
resować również Czytelników.
Ks. prof. Olle Engstrom, dziekan Se
minarium Teologicznego w Sztok
holmie przebywał niedawno w Pol
sce jako jeden z przedstawicieli 
SRK wizytujących jej Kościoły 
członkowskie w naszym kraju. Roz
mowę z nim zamieszczamy na s. 8. 
Miłośników historii i wszystkich 
współwyznawców zainteresuje zape
wne artykuł Zofii i Janusza Sękow
skich na temat dawnych dziejów 
Zboru żychlińskiego (s. 11) oraz od
budowy jego zabytkowych obiek
tów.
O bratnim Kościele reformowanym 
w Mozambiku piszemy na s. 16. 
Informacje o nadesłanych książkach 
publikujemy na s. 17.
Więcej znalazłam niż zostawiłam 
s. 18) to tytuł, a zarazem konkluzja 
kolejnej rozmowy siostry Kingi 
Strzeleckiej z cyklu Dawidowe ko
rzenie przeprowadzonej tym razem 
z siostrą Paulą, Żydówką polskiego 
pochodzenia z Jerozolimy.
Refleksje Bogdana Nowaka o Teś
ciowej drukujemy na s. 20.
Problem braku na krajowym ryn
ku wydawniczym popularnonauko- 
kowych publikacji poruszających 
problemy polskiego ewangelicyzmu 
porusza Grażyna Kubica-Klysztz w 
artykule Pisać o protestantyzmie 
(s. 21).
Informacje o najważniejszych wyda
rzeniach w Kościołach chrześcijań
skich zamieszczamy w Przeglądzie 
ekumenicznym na s. 22.

Do tekstu notatki zamieszczonej w 
Przeglądzie ekumenicznym („Jedno- 
ta” nr 8—9/82) zakradł się błąd, mia
nowicie p. dyrektor Barbara Enholc- 
-Narzyńska jest przedstawicielem 
Polskiej Rady Ekumenicznej w Ko
mitecie inicjującym PRON, a nie o- 
bserwatorem.
Przepraszamy za to p. dyr. B. En- 
cholc-Narzyńską i Czytelników.

N A S Z A  O K Ł A D K A
Kościół i plebania w Żychlinie
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KS. JAN NIEWIECZERZAŁ <t)

Pójdźmy do Jezusa

Błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym

Podobieństwo w Wielkiej Wieczerzy należy do 
najbardziej znanych podobieństw ewangelicz
nych. W Ewangelii św. Łukasza następuje ono 
po wypowiedzi Jezusa o pokorze i gościnności. 
Jezus znajdował się wówczas w domu jednego 
z przedniejszych faryzeuszy i widząc, jak go
ście starają się zajmować co najlepsze miejsca 
przy stole, wykorzystał tę sytuację, aby wyja
śnić, na czym polega właściwe dostojeństwo 
i pokora. Jest to uwaga na temat ludzkiej 
skłonności do wywyższania się, do zarozumia
łości, jakże łatwo wystawionej na pośmiewi
sko w obliczu prawdziwej wartości. Słyszymy 
przy tym bardzo wyraźne ostrzeżenie: „Każdy 
bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, 
a kto się poniża, będzie wywyższony” . W sło
wach tych Jezus pragnie autorytatywnie 
stwierdzić, że wbrew pozorom mogącym świad
czyć o powodzeniu tych, co idą przebojem przez 
życie i osiągają swój cel kosztem innych, w 
ostatecznym rozrachunku zwycięży istotna war
tość i skromność, a nie pycha. Bóg bowiem nie 
ma względu na osobę — powie później ap. 
Piotr (Dz. 10:34) dodając, że Bogu jest miły 
w każdym narodzie ten, kto się Go iboi i po
stępuje sprawiedliwie (Dz. 11:35).

Podobieństwo o Wielkiej Wieczerzy może być 
dla współczesnego człowieka czymś egzotycz
nym i nierealnym, nawet cokolwiek bajkowym. 
Wiemy, że narody wschodnie jeszcze dziś ob
chodzą szczególne okazje życiowe wydając wy
stawne przyjęcia i uczty. W naszym cywilizo
wanym i zracjonalizowanym świecie coraz 
mniej jest tych okazji i możliwości. Ludzie za
mykają się w swoich ciasnych kręgach rodzin
nych, zawodowych i społecznych, izolują się 
od siebie, żyją raczej dla siebie. Często warun
ki materialne i lokalowe nie pozwalają na za
praszanie gości. Jednakże fakt, że Jezus wy
głasza podobieństwo o Wielkiej Wieczerzy, na 
którą przecież nie mógł sobie pozwolić także 
przeciętny mieszkaniec Palestyny, nie jest bez 
znaczenia. Jezus chce w ten sposób podkreślić, 
że czowiek nie żyje i nie może żyć sam, bez 
łączności i związków z innymi ludźmi; że czło
wiek nie może zamknąć się w czterech ścia
nach i samolubnie w osamotnieniu-pędzić ży
wota.

Obrazem Wielkiej Wieczerzy Jezus pragnie 
unaocznić i nam tę prawdę, że ktoś, kto ma 
prawo wkraczania w nasze życie, może kiedyś 
wezwać nas przed swoje oblicze. Tym kimś 
jest sam Bóg w osobie Jezusa Chrystusa. Ta
kie zaś wezwanie ma niesłychanie ważne zna-

(Łuk. 14:15b)

czenie, o czym dość często zapominamy. Wez
wanie Boże to wielki przywilej i zaszczyt.
I jeszcze coś więcej: wyraz bezgranicznej łaski 
Bożej, dar ofiarowany ludziom, za który mo
żemy jedynie być nieskończenie wdzięczni. Da
rem tym jest bowiem najwyższe szczęście ży
cia na ziemi przed obliczem Boga, a po ukoń
czeniu pielgrzymki ziemskiej — życie w Jego 
wiecznym Królestwie. Czy zdajemy sobie z te
go sprawę i czy właściwie łaskę Bożą, objawio
ną w Jezusie Chrystusie, przyjmujemy? 
Podobieństwo .o Wielkiej Wieczerzy ma nam 
uzmysłowić pierwsze prawdy naszej wiary, 
prawdy o decydującej iroii zbawczego dzieła 
Chrystusa dla naszego życia. Jezus to nie ty l
ko uosobienie mądrości, prawdy i miłości; to 
nie tylko dobry pasterz i miłosierny Samaryta
nin, ale przede wszystkim Pan życia, odwiecz
ny sędzia i jedyny ratunek przed wiecznym 
zatraceniem i ciemnością.
Uczta, o której Jezus mówi w podobieństwie, * 
to nie jest zwykłe przyjęcie. Zauważmy, że 
jest mowa o w i e c z e r z y .  Wieczerza zaś to 
ostatni posiłek dnia. Po nim już tylko noc 
i czas snu. Może to być wieczerza ostatnia i sen 
wieczny. O tym myślał Jezus (kreśląc przed 
oczyma słuchaczy obraz tego wieczornego przy
jęcia, na które, jak czytamy, było wielu zapro
szonych. Kim byli owi zaproszeni? Słuchacze, 
którymi byli faryzeusze, uczeni w Piśmie, ka
płani, bogaci obywatele i szanowani przyjacie
le gospodarza wiedzieli, że Jezus mówi obrazo
wo i że to ich ma na myśli, ich — szanowa
nych przedstawicieli narodu wybranego, ludu 
Izraela, którzy z góry -uważali siebie jak gdyby 
za zaproszonych, za tych, którym z racji reli- 
gii, historii i obietnic Bożych przeznaczone by
ły miejsca przy biesiadnym stole. Uważali to 
nie tylko za przywilej, ale i za należne im pra
wo. Na myśl im nie przyszło, że mogłoby być 
inaczej. Według tego też mniemania ustosunko
wują się do zaproszenia na ową wieczerzę. 
Przyzwyczajeni do owego przywileju, do jak 
gdyby prawem zagwarantowanego miejsca, 
które na nich czeka, lekceważą zaproszenie 
i byle pretekstem usprawiedliwiają swoją nie
obecność. Jeden wymawia się kupnem gruntu 
i koniecznością objerzenia go, drugi nabyciem 
wołów, jeszcze inny małżeństwem. Inni zapro
szeni podawali także różne powody albo nawet 
nie uważali za stosowne usprawiedliwić nie
obecności. Jakże to znane i jakże ludzkie! Ileż 
to razy i my usprawiedliwiamy się naiwnie, 
gdy mamy do spełnienia jakąś ważną a nie
wygodną funkcję!
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Faryzeusze wiedzą, że Jezusowi nie chodzi 
o zwykłą wieczerzę, wiedzą, że to bardzo wy
raźna aluzja do postępowania ludzi, którzy w 
swej zarozumiałości i pysze odtrącają i lekce
ważą dobroć i łaskę samego Boga. „Błogosła
wiony ten, który będzie spożywał ehleb w Kró
lestwie Bożym” —  powiedział jeden ze współ
biesiadników w domu faryzeusza. Zaprawdę, 
uczestnikami owej Wieczerzy nie będą pyszni, 
zarozumiali i pewni swych przywilejów w do
czesności i wieczności. Okazuje się, że sądy 
Boże są inne niż sądy ludzkie. Wbrew (bo
wiem przekonaniu wielu ludzi przyzwyczajo
nych do pierwszeństwa — także przywilejów 
wiary, religii i historii — Bóg ocenia wartość 
człowieka nie według ludzkiej, ale według 
swojej miary. Może się więc zdarzyć, że przy 
stołach na Wielkiej Wieczerzy Baranka Bożego 
gładzącego grzechy świata nie zasiądzie wielu 
tych, którzy są pewni swego prawa, owi wiel
cy i bogaci w swym mniemaniu, i że ich miej
sca zajmą całkiem nieoczekiwanie tacy, którzy 
w pokorze ducha najmniej mogliby się tego 
spodziewać. W podobieństwie o Wielkiej Wie
czerzy Jezus udziela bardzo wyraźnej lekcji 
o wierze i pobożności. Także lekcji o naszej 
wierze i naszej pobożności. Lekcję tę możemy 
ująć w pewne stwierdzenia:
1. Bóg jest Panem naszego życia i w Jego mo
cy jest każdy nasz dzień i każda noc.
2. Bóg sam w swej łasce każdemu człowiekowi,

niezależnie od tego kim jest, zapewnia miejsce 
pośród zaproszonych do Jego domu, tj. do 
wiecznego Królestwa sprawiedliwości, miłości 
i pokoju.
3. Bóig w  Jezusie Chrystusie kiemiije swoije za
proszenie do każdego, kto posłuszny Jego woli 
w skromności i wdzięcznym sercem przyjmuje 
dar zbawienia w Jego Synu, który sam siebie, 
swoje życie, cierpienie i śmierć na krzyżu 
ofiarował za nasze grzechy i przewinienia.
4. Bóg w swej dobroci nie wyklucza prawa do 
obywatelstwa w Królestwie Bożym nikogo, kto 
szczerze i z wdzięcznością wysłucha Jego wez
wania, by radować się społecznością i blisko
ścią Jezusa.
5. Bóg wreszcie i dzisiaj kieruje swoje słowo 
usprawiedliwienia, swą dobroć i obietnicę ży
cia w promieniach Jego łaski do całego wzbu
rzonego świata, a więc i do nas, abyśmy w Je
zusie Chrystusie żyli życiem pełnym, pięknym 
i błogosławionym.
Kieruje swe Słowo i do nas, byśmy skorzystali 
z zaproszenia na Jego Wieczerzę: „Pójdźcie do 
mnie wszyscy, którzyście spracowani i obcią
żeni, a ja wairn sprawię odpocznienie” . Jutro*, 
gdy to wezwanie usłyszymy (od Stołu Pańskie
go), nie wymawiajmy się, lecz przyjmijmy Je
go zaproszenie.

* Kazanie to zostało wygłoszone w sobotę 24 II 79 
na otwarcie obrad Synodu.

Modlitwa zaproszonych na Wieczerzę
Zapraszasz nas, Ojcze, na Wielką Wieczerzę 
w Królestwie Dobra, Miłości, Pokoju.
Niczego nie pragniesz w zamian — 
oprócz nas samych u Twego Stołu.
Droga jest tak prosta, 
droga jest tak trudna — 
przez krzyż Twego Syna.
Lecz serca nasze pełne są grzechu 
zarozumialstwa, pychy, próżności, pogardy. 
Wzmocnij więc, Ojcze, swą łaską i siłą 
nasze pragnienia, wolę i czyn.
Pozwól nam nie wywyższać się nad braci, 
surowo oceniać własne postępowanie 
i czujnie wypełniać Twoje przykazania.
Daj nam, o Panie, wyrozumiałość na ludzkie błędy 
i umiejętność bezinteresownego niesienia bliźnim 
darów naszych serc, rąk i umysłów*.
Wspomóż, o Boże, nasze postanowienie 
wgłębiania się pilnie w Słowo Twoje, 
abyśmy wciąż na nowo, wnikliwiej i lepiej 
poznawali Twą wolę 
i z pokorą przyjmowali Twoje wyroki.
Utwierdź w nas wiarę, nadzieję i miłość,
abyśmy w każdej chwili
gotowi byli przyjąć Twioje wezwanie —
gdy wieczór życia nadejdzie
i zechcesz z Wieczności wyciągnąć rękę,
aby nas poprowadzić do swego Stołu
na Wielką Wieczerzę
w Królestwie Dobra, Miłości, Pokoju.
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VANCOUVER 1983

O b ra z y  życia
W  dniach od 24 VII do 14 V II I1983 w Vancouver (Kanada) odbędzie 
się VI Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów. W  związku 
z tym ważnym ekumenicznym wydarzeniem proponujemy Czytelnikom 
zapoznanie się z cyklem studiów biblijnych, które będą podstawą codzien
nych rozważań na Zgromadzeniu. Poniżej zamieszczamy wstęp i pierwszy 
z tekstów studiów teologicznych.

Wędrując przez wisie i miasta- Palestyny Jezus wnik
liwie obserwował otaczającą Go rzeczywistość. Zau
waża! wszystko — kiełkujące zboże poprzerastane ką- 
kolem, siejącego wieśniaka, bawiące się i kłócące 'dzie
ci, kobietę dodającą zaczynu 'do mąki. Ani bogaty 
Zacheuisz siedzący na drzewie, ani ubodzy, [pozba
wieni ziemi robotnicy .rolni, oczekujący 'godzinami na 
pracę nie uchodzili Jego uwagi.
.Sytuacje ii fakty zaczerpnięte z rzeczywistości i życia 
toczącego się -na tym świecie przetwarzał w przypo
wieści na temat zbliżającego się Królestwa Bożego, 
w obrazy życia, które Bóg pragnie -dać dzieciom, ko
bietom ii mężczyznom, całemu swemu stworzeniu. 
W Nowym Testamencie życie to nazywane jest często 
życiem wiecznym” . Zaczyna się ono tutaj i teraz, ale 

jego gramie nie wyznacza tutejsza' i teraźniejsza rze
czywistość. Wykracza nawet poza ostateczny aikt “życia 
biologicznego, jakim jesit śmierć. Dzięki swej jakości 
i znaczeniu staje się (integralną częścią Bożego planu 
zbawienia i końca świata.
Celem studiów biblijnych, których zarys przedsta
wiono w  tej jpracy, jest’ poszukiwanie 'pomostu między 
przekazem (biblijnym a współczesnym światem ii uzys
kanie noweigo spojrzenia na nas samych d świat, 
w którym żyjemy. Świat ten jest pełen sprzeczności. 
Istnieje w  mim jeszcze piękno 1— piękno kwiatów., 
ptaków, -raf koralowych, piękno miłosnego gestu., dzieł 
sztuki i architektury, stworzonych dzięki (inteligencji 
ludzkiej istoty. Ale istnieje też brzydota i Okrucień
stwo, z którym coraz częściej się spotykamy: /miliony 
głodujących ludzi, skażone wody rzek., dzieci i .mło
dzież, których sytuacja życiowa jest ibez wyjścia lub 
dla których życie nie przedstawia żadnych wartości 
1 znaczenia, masy wyzyskiwanych kobiet (i mężczyzn 
pragnących wyzwolenia., wyzwoliciele, którzy sami 
stają się ciemiężcami, rosnący wskutek strachu i chci
wości potencjał wojskowy, grożący rozpętaniem wojny 
światowej. Niie mamy prawa zamykać oczu na te 
fakty, które dzieją się ma naszych oczach i stanowią 
określoną część naszego życia.; jesteśmy powołani -do 
spojrzenia na nie w nowy sposób. Wskazane jest 
przeto, abyśmy rozpoczynali nasze studia modlitwą 
o umiejętność nowego spojrzenia na świat i abyśmy 
w miej mie ustawali.
Przekaz biblijiny dociera ido mas w różnych formach. 
Część tego przekazu składa się z opowiadań, które 
ukazują -nam sposób działania Boga. w  całym stwo
rzonym przez N iego. świecie, historię narodów, szcze
gólnie wędrówki ii błędy ludu izraelskiego, oraz roz
wój pierwotnego Kościoła.
Możemy z bliska obcować z głęboko wierzącymi 
ludźmi. Słyszymy ich rozpaczliwe wołania, -ich mod
litwy -i hymny 'pochwalne. Wola Boża objawia- się

w postaci napomnień proroków,, praw strzeżonych 
przez kapłanów ,i rad mędrców. Widzimy prowadzą
cych dyskusje apostołów, (którzy pragną posiąść umie
jętność zachowania prawdziwej wiary, śledzimy ich 
wysiłki mające na celu- przygotowanie młodych Koś
ciołów do rozwijania działalności i zachęcanie ich -do 
dawania świadectwa, do służby i do męczeństwa. 
Dzięki .wielkim prorokom Starego .i- Nowego Testamen
tu 'maimy wizję ostatniego aktu dramatu historii 
świata, wizję -strachu ii nadziei, wyroki potępienia 
i obietnice ostatecznego zwycięstwa. Przede wszyst
kim jednak otrzymujemy Dobrą Nowinę dzięki świa
dectwu czterech ewangelistów, z których każdy na 
swój sposób rejestruje i Interpretuje czyny i nauki 
Jezusa, drogę, (która zaprowadzi Go na krzyż, oraz 
tajemniczy falkt Jego izmartwychwstania.
Bogactwo form i środków przekazu biblijnego 'zainspi
rowało nową metodę studiów nad tym przekazem, 
według której zostały opracowane szkice studyjne 
tutaj przedstawione.
Punktem wyjścia tradycyjnych studiów biblijnych 
j-est tekst, którego znaczenie bada się analizując jego 
elementy składowe — słowa, wyrażenia, zdania. Pro
ponowana tu metoda- polega zaś na tym, że za punkt 
wyjścia przyjmuje się obraz życia zaczerpnięty z Bi
blii. Przedmiotem analiizy jest zatem najpierw obraz, 
a dopiero potem — po -zastanowieniu się nad nim — 
tekst. W naszych studiach rozważać (będziemy sens 
i znaczenie przekazu 'biblijnego oraz wpływ, jaki 
może on wywrzeć w -dzisiejszych czasach na nasze 
życie, bez względu na sytuację, w  jakiej się znaj
dujemy.
Od czasu wynalezienia -druku Biblia- stała się dla 
większości chrześcijan książką. Dlatego też obrazy 
docierają do n-ais w  formie tekstów drukowanych. Nie 
możemy jednak zapominać, że to, co dzisiaj czytamy 
w tej księdze, było początkowo przekazywane ustnie. 
I nawet po spisaniu całego biblijnego świadectwa 
manuskrypty nie stanowiły zbioru tekstów przezna
czonych do cichej lektury i- indywidualnych rozważań. 
W pierwotnym Kośc-i-ełe, a także rw środowiskach 
-chrześcijańskich w  późniejszych wiekach, Biblia była 
przekazem przeznaczonym do słuchania przez całą 
wspólnotę. Opowiadania biblijne były głośno recyto
wane, uczono się ich na pamięć, rozważano je. 
Obrazy i gesty musiały odgrywać ważną rolę w  ust
nym przekazie i w  studiowaniu Biblii. W naszym 
studium nawiązujemy do tamtej tradycji. Obraizy czy
nią przekaz bardziej plastycznym i sugestywnym, 
służąc wskrzeszaniu przeszłości -i -pomagając w  zapa
miętywaniu. Zapadają głęboko w  zakątki naszej pa
mięci i wydobywają z nii-ej — pozornie zapomniane — 
myśli i doświadczenia, wywołują w naszym umyśle
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całe serie skojarzeń d nowych obrazów, zaczerpniętych 
zarówno z 'powszedniego życia, ja!k i ze skarbów bi
blijnego świadectwa. Ustanawiają więź pomiędzy Sta
rym- a Nowym Testamentem, pomiędzy Biblią a obec
nym doświadczeniem. Obrazy, a także symboliczne 
znaki i gesty, nadając określony kształt przekazowi 
biblijnemu i konkretyzując go, pomagają rozumieć 
słowo. 'Przestaje być ono dla nas pojęciem' abstrak
cyjnym, staje się zaś niejako słowem widzialnym. 
Posługiwanie się obrazami, a nie tylko samymi sło
wami, powinno też pomóc dostrzec 1 ocenić bogactwo 
myśli zawarte w pojęciu „życie” i przybliżyć nas do 
tematu wybranego na Zgromadzenie w Vancouver: 
„Jezus Chrystus życiem świata” . Życie, chociaż, jest 
udziałem każdego z nas., pod wieloma względami sta
nowi tajemnicę. Nie 'tylko dzieci stawiają na ten te
mat wiele ciekawych, a naweit zadziwiających pytań, 
wielcy filozofowie, uczeni i teologowie również nie 
potrafią wyjaśnić jeigo istoty. Być może, że sugestyw
ny wpływ obrazów i ich zdolności wskrzeszania 
przeszłości -lepiej pomogą nam w wyjaśnieniu tej ta
jemnicy niż analityczne traktaty uczonych. 
Posługiwanie się obrazami ■— jako metoda studiowa
nia Pisma św. — kryje w sobie jednak pewnć nie
bezpieczeństwo. Obrazy biblijne wywoływać mogą talk 
różnorodne skojarzenia i przywodzić na myśl tak 
różne interpretacje, że zaciemniony zostanie zrozu
miały przekaz słów Jezusa czy Jego ewangeliczne 
nauki. Aby uniknąć tego niebezpieczeństwa, przedsta
wionym tu szkicom studiów biblijnych nadano okreś
loną formę. Na wstępie każdego studium ukaza
no konkretny obraz biblijny, który będziemy rozważać 
pod kątem skojarzeń, jakie budzi w ludziach należą
cych do różnych kultur. Następnie będziemy badać 
różne aspekty tego obrazu zawarte w Starym 1 w No
wym Testamencie^, po czym będziemy analizować tekst 
biblijny, w którym ten obraz odgrywa zasadniczą rolę. 
Obraz stanowi punkt wyjścia każdego studium, które
go uczestnicy powinni -dzielić .się swoimi spostrzeże
niami i refleksjami na temat samego obrazu d związa
nych z nim skojarzeń.
Nie mamy możliwości bezpośredniego przejścia od ob
razów życia do pełnej znajomości Tego, który, daje 
prawdziwe życie! W rzeczywistości 'bowiem wszystkie 
obrazy życia,, stanowiące podstawę przedstawionych 
studiów,, mogłyby być równocześnie obrazami śmier
ci. Temat Zgromadzenia w  Vancouver, ustanawiający 
związek między życiem świata a życiem Ukrzyżowa
nego i zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, napro
wadza inas ma sposób, w  jaki można pojąć tę tajem
nicę. „On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierwo
rodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w  Nim zo
stało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, 
rzeczy widzialne i niewidzialne” (Kol. T :T5—(16). Pierw
si chrześcijanie kierowali' to śmiałe wyznanie wiary 
prized-e wszystkim do Boga, później zaś zawierali je 

' w modlitwie, którą wspólnie wypowiadali- podczas 
liturgii. Wiedzieli, że mogą dawać świadectwo o życiu 
Boga jedynie wtedy, gdy sami, będą podlegali mie- 
usta-nn ym przemianom.
Apostoł Paweł mówił o tym w różnorodny sposób. 
Zwracając się do Koryntian podkreślał, że cała nasza 
istota podlega zmianom, które stanowią owoc kon
templacji Chrystusa: „My wszyscy tedy, z odsłonię
tym obliczem, oglądając jak w  zwierciadle chwałę 
Pana, zostajemy przemienieni w  ten są-m obraz,

z chwały w chwałę” (II Kor. 3:18). Zwracając się do 
Rzymian zaznaczał raczej konieczność przemiany 
umysłu,, abyśmy umieli rozpoznawać wolę Boga i kro
czyli Jego drogą (Rzym. 12:2). Oba te elementy są 
niezbędne. Studia biblijne, których szkice zostały tu 
przedstawione, opracowano z nadzieją,, że pozwolą one 
•wi-elu grupom i jednostkom nie tylko pogrążyć się 
w kontemplacji ukrzyżowanego i zmartwychwstałego 
Pana, lecz również żyć w sposób ukazany przez 
Chrystusa, starając się zarazem czuć i modlić talk, jaik 
On nas tego nauczył: niechaj to nie nasza, ale Boża 
wola się stanie.
Isitnieje' wielka liczba obrazów biblijnych związanych 
z powstaniem, jakością i sensem życia, które -daje Bóig 
i które zostaje potwierdzone w ukrzyżowanym 
i zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie.
Wybraliśmy siedem następujących obrazów, które 
będą służyć jako podstawa naszych studiów: 1. Droga 
życia, 2. Narodziny, 3. Dom z żywych kamieni, 4. Chleb 
życia, 5. Skarb życia, 6. Korona życia., 7. Woda życia. 
Ci, którzy już zastanowią się nad tymi obrazami, 
m-oże zechcą poszukać innych obrazów i innych teks
tów, które otworzyłyby przed nimi nowe perspektywy,, 
miałyby dla nich większe znaczenie i umożliwiłyby im 
lepsze zrozumienie sytuacji, w  jakiej się znajdują. Ci. 
zaś, którzy 'dostrzegają w  obrazach codziennego życia 
wymiary życia wiecznego danego przez Boga, zechcą 
może posunąć się nieco -dalej i zanalizować obrazy 
współczesnego życia, które — jeśili nawet nie znajdują 
-swego odbicia w  Biblii — mogą uwypuklić -nowe 
aspekty życia ofiarowanego ' światu przez Jezusa 
Chrystusa.
I STUDIUM BIBLIJNE

D R O G A  Ż Y C I A  
O b r a z  „ d r o g i ”

-W każdej kulturze niezwykle ważne znaczenie ma. 
obraz „drogi” .
1. Jakie obrazy, zgodne z twoim kręgiem kulturowym,, 
powstają w  t-wym umyśle, gdy słyszysz słowo „droga” ?
2. Opowiedz o swoich doświadczeniach i przeżytych 
sytuacjach, kiedy starałeś się znaleźć 'drogę — w sen
sie dosłownym, gdy zdążałeś z jednego miejsca w dru
gie, albo w sensie przenośnym, gdy pragnąłeś znaleźć 
wyjście z jakiejś sytuacji, a-lbo też przeciwnie, gdy 
chciałeś osiągnąć jakiś celi. Opisz, jak ito było, i w y
jaśnij dlaczego tak ważne było znalezienie właściwe} 
drogi.
3. Czy znajdowałeś się w sytuacji, w  której droga była 
otwarta, albo w takiej, w -której była zamknięta?

P r z y p o m n i en i e  r ó ż n y c h  d r ó g  op i s a -  
nych  w B i b l i i
W wielu opowieściach zawartych w  Starym Testa
mencie historia ludu związana jest z 'drogą, np:
— wędrówka patriarchów, szczególnie Abrahama, któ
ry „wędruje” ze sw-oiim Bogiem i odkrywa Jego rze
czywistą obecność (opowieści I księgi Mojż.);
— wędrówka ludu przez pustynię pod przywództwem 
Mojżesza po wyjściu z Egiptu-: ilud przeżywa wówczas 
na swej drodze wiele doświadczeń i trudności (II 
Mojż. 1)5 :2i2i—/27), poznaje, czym jest życie dane przez 
Boga, otrzymuje mannę z nieba- (II Mojż. 16:1—18) 
i zawiera przymierze z Bogiem (II Mojż. 19:1—9). 
V księga Mojżeszowa przypomina, jak przykazania da
ne przez Boga ukazują drogę życia (V Mojż. 30:15—20);
— drogi wiodące na wygnanie ido Babilonu i obietnice
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proroków dotyczą-ce powrotu z niewoli (Izaj. 40:3—4; 
49:11—13).
W Nowym Testamencie obraz drogii jesit ściśle zwią
zany z Jezusem., ale 'każda Ewangelia inaczej go na
świetla.
U Marka <(1:1—3) Ewangelia Jezusa Chirysitusa przed
stawiona jest jako wypełnienie prorockiej w izji „dro
gi Pańskiej” (por. Izaj. 40:3>—4). W takim ujęciu droga 
Jezusa na krzyż jest wydarzeniem w historii świata. 
W pierwszych rozdziałach swej Ewangelii Marek opo
wiada, jak Jezus, wędruje drogami Galilei, głosząc 
•wszędzie i wszystkim imiiłość Bożą (zauważmy, jak 
wiele miejscowości wspomina autor). W drugiej części 
.Ewangelii Jezus idzie drogą wiodącą Go na krzyż, 
wskazujący .na wypełnienie się obietnicy zbawienia. 
Łukasz w  swojej Ewangelii podkreśla znaczenie drogi 
wiodącej Jezusa do Jerozolimy (por. szczególnie Łuk. 
9:51—62), która jest miejscem ostatecznej konfronta
cji. Wedle tego autora droga Jezusa odbiega od utar
tych szlaków, na których obowiązują bezpieczne pra
wa i stare zwyczaje. Dla Jezusa wędrówka do Jero
zolimy stanowi konieczne wypełnienie się Jego dzieła 
zbawienia, kltóre polega właśnie na kroczeniu iza Jezu
sem drogą wyrzeczenia się samego siebie (9:23—24). 
Dzieje Apostolskie ukazują nam, w  jaki sposób pierwsi 
chrześcijanie, a szczególnie apostołowie, idą drogą w y
tyczoną przez Mistrza; właśnie „droga” -stanowi jedną 
z nazw, jakie -nadawał sobie Kościół pierwotny (Dz. 
(9:2; 16:17; 18:25—26; 24:14—22).
W Ewangelii Jana najbardziej znanym fragmentem 
jest rozdział 14, wiersz 6, gdzie Jezus mówi: '„Ja jes
tem tą drogą i prawdą, i życiem. I tylko dziięki mnie 
można dojść 'do Ojca” . Jak na to wskazuje kontekst, 
w -którym Jezus wypowiada te słowa, droga wiodąca 
do Ojca jest tą samą drogą, która prowadzi ma krzyż 
(por. Jn 13:33; 14:12). Sam Jezus znajduje się na tej 
drodze i On zarazem jeslt tą drcgą. Znaczenie, jakie 
ma krzyż, przeznaczenie drogi Jezusa mogłoby wice 
nam pomóc w zrozumieniu, dlaczego tylko 'dzięki Nie
mu można dojść do Ojca. Wyłącznie krzyż stanowi ten 
charakterystyczny element, który należy do 'drogi sa
mego Jezusa.

D r o g a  ż yc i a
Tekst: Mat. 7:13— 14

Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka brama 
i wygodna droga prowadzi do zguby, a wielu nią idzie. 
Natomiast ciasna brama i wąska droga prowadzi do 
życia, ale niewielu ją znajduje.
W tym fragmencie Ewangelii Mateusza .połączonych 
jest kilka aspektów obrazu życia. I tutaj droga w ie
dzie ma krzyż, jak na to wskazuje kontekst, ponieważ 
Kazanie na Górze jest wezwaniem do naśladowania 
Jezusa. Ale Kazanie na Górze jest także nową formą 
wykładania prawa; należy więc uznać wezwanie do 

‘ przejścia przez ciasną bramę za nową interpretację 
wezwania Izraela, aby wybrał drogę wiodącą go do 
życia. W tekście tym obraz drogi przedstawiony jest w 
formie trzech antynomii:
a) W ą s k a  d w y g o d n a :  dla Jezusa być Jego 
uczniem oznacza podróżowanie wąską drogą; przez to 
porównanie podkreśla On, jak trudny jest wybór, iktó-* 
ry musi zostać w konsekwencji dokonany.
Inne fragmenty kazania na górze mogą nam pomóc 
w  lepszym zroz-umieniu istoty tego wyboru i w  okreś
leniu postawy prawdziwego ucznia.

Spróbujmy sprecyzować różne rodzaje zachowań 
przedstawione w następujących fragmentach: Mat. 
5:3>9—44; 6:24; 6:19—21 lub 7:21. W tych dwóch ostat
nich .tekstach Jezus ukazuje przeciwstawne drogi. Ja
kie wnioski powinni wyciągnąć z tego Jego słuchacze?
b) N i e w i e l u  i w i e l u :  z tego obrazu wynika lo
giczny wniosek,, że niewielu jest ludzi, którzy wybie
rają wąską drogę. Odpowiadający itemu fragment 
z Ewangelii Łukasza jest nieco inny (Łuk. 13:22'—24): 
Jezus nie udziela odpowiedzi na pytanie o liczbę tych 
ludzi, natomiast podkreśla wagę wysiłku, którego na
leży dokonać, aby .„wejść” przez wąską bramę. W in
nym fragmencie Kazania na Górze Jezus mówi do 
uczniów, że ich -postawa będzie wyróżniać ich -spośród 
otoczenia (Mat. 5:46!—47; 6:5). Czego ten fragment 
uczy nas na temat dawania w praktyce świadectwa 
ucznia Jezusa? W jaki sposób możemy zachować 
nonkonfc-rmistyczną postawę ii nie -popaść w sekciar
stwo?
c) D r o g a  w i o d ą c a  -do ż y c i a  i droi ga p r o -  
w a d z ą c a  do z g u b y :  do jakiego życia prowadzi 
wąska droga? I tutaj także inne fragmenty Kazania 
na Górze mogą nam dostarczyć wskazówek. Przeczy
tajmy te, które już zostały .zacytowane. Należy rów
nież pedikreślić, że chociaż bycie uczniem Jezusa zobo
wiązuje do kroczenia wąską' drogą, to nie -narzuca 
ograniczonego spojrzenia na życie; wręcz przeciwnie: 
prowadzi nas to do zrozumienia, że Boże słońce świeci 
dla dobrych i dla złych (Mat. 5:45);
— uwalnia nas to od1 niepokoju o nasze życie (Mat. 
6:25—33);
— powstrzymuje nas to od sądzenia innych ludzi 
(Mat. 7:1»—5).

P y t a n i a  do d y s k u s j i :

1. Czego dotyczą dwie bramy i -dwie drogi zaryso
wujące się: a) -w twojej -sytua-cji? >b) w  t-woim umyś
le? *c) w  twojej wspólnocie? d) w  stosunkach między
narodowych? e) w  stosunkach między mężczyznami 
i kobietami? Co ci pozwala zrozumieć, na czym pole
gają różnice między nimi? Czy odczuwasz trudności 
w określeniu tych różnic?
2. Jakie konsekwencje dla twego osobistego życia 
i życia twej wspólnoty pociąga za sobą wybór wąskiej 
drogi,, która wiedzie do życia? Czy wezwanie Jezusa 
do pójśc-ia tą wąską drogą oznacza .zaniechanie wałki
0 uwodnienie ludzi od głodu i ucisku?
3. Wezwanie do 'kroczenia -drcgą wiodącą do życia 
dotyc-zy nie tylko pojedynczych osób, lecz także Koś
ciołów. Jakie z tego wyboru wynikają konsekwencje 
dla twojej wspólnoty?
4. W Kazaniu na Górze Jezus wzywa uczniów, aby 
szli wąską drogą, ale zarazem ostrzega ach prized po
kusą uznawania się za -sprawiedliwych i sądzenia in
nych. W jaki sposób możemy przyjąć 'to we.zwan.ie
1 przekazać je innym (misja) nie sprawiając wrażenia, 
że wydajemy sąd? Jaik formułować to wezwanie, nie 
zawierając w nim potępienia?
5. Czy istnieją w  twojej kulturze pieśrii 'lub piosenki
ludowe, które przedstawiają życie jako drogę? Do -cze
go służy taki obraz? Gzy w  t a kii sarn sposób jes-t on 
narysowany w tekście Mateusza? Czy przedstawiona 
w nich „droga” -uznana jest jako środek wiodący do 
celu? Czy to właśnie rozumiemy mówiąc, że Jezus 
jest drogą? Tłum. I. N.
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Reformowani w Szwecji

Rozmowa
z ks. proł. Olle Engstrómem 

dziekanem Seminarium 
Teologicznego^w Sztokholmie

REDAKCJA: Serdecznie witamy Księdza Pro
fesora. Miło nam, że możemy Księdza wi
dzieć w Warszawie, tym bardziej że kontakty 
między naszymi Kościołami były dotychczas 
bardzo niewielkie, choć jesteśmy sąsiadami 
przez Bałtyk. Korzystając z wizyty Księdza 
chcielibyśmy uzyskać dla naszych czytelników 
trochę informacji o bratnim Kościele w Szwe
cji.

Ks. OLLE ENGSTROM: Zapewne w Polsce 
wiadomo, że od czasów Reformacji, a dokład
nie od roku 1527, Szwecja jest krajem w prze
ważającej mierze luterańskim. Wystąpienie 
z Kościoła luterańskiego było dla obywatela 
szwedzkiego niemożliwe bez prawnych kom
plikacji aż do 1 stycznia 1952, kiedy wprowa
dzono u nas nowe prawo dotyczące wolności 
religijnej. Każdy Szwed stawał się bowiem 
członkiem Kościoła luterańskiego przez uro
dzenie. Nasz Kościół, jedna z największych 
społeczności wolnych, powstał w r. 1878 jako 
dość niezwykła mieszanina tradycji luterań- 
skiej i reformowanej. Początkowo miał cha
rakter przede wszystkim luterański, bo w ta
kim środowisku żyliśmy. Dopiero później za
znaczyły się silne wpływy reformowane z 
Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Od 
samego pouczątku, kiedy przyjęliśmy nasze 
prawo wewnętrzne, staraliśmy się stworzyć 
pomost między tradycyjnym luterańskim 
chrztem niemowląt a chrztem wiary, wówczas 
bardzo dyskutowanym w Szwecji. Kościół 
baptystów już wtedy istniał w naszym kraju. 
Staraliśmy się obie tradycje chrztu połączyć 
w  jednym Kościele. Praktykujemy zarówno 
chrzest niemowląt, jak i chrzest wiary, ale 
warunkiem przynależności do naszego Koś
cioła jest osobiste wyznanie wiary w Jezusa 
Chrystusa. Nasze podstawy doktrynalne są 
dość szerokie, zarówno jeśli chodzi o chrzest, 
jak i o problem odkupienia, bardzo żywy w 
czasie, gdy nasz Kościół powstawał, o sposób 
interpretowania Biblii, a także o wiele innych 
spraw. Silne wpływy w  naszyrp środowisku 
ma też tradycja pietystyczna. Jednocześnie od 
samego początku wiele miejsca w  naszej dzia
łalności zajmują zagadnienia kulturalne, spo
łeczne i polityczne, dzięki czemu nasz Kościół 
przez całe dziesięciolecia był stosunkowo bar
dzo licznie reprezentowany w  parlamencie.

W pewnym okresie mieliśmy aż 38 deputowa
nych na ogólną liczbę 380. W niesocjalistycz- 
nym gabinecie, który działał do ubiegłego ro
ku, trzy spośród najważniejszych stanowisk 
ministerialnych obejmowali członkowie nasze
go Kościoła. Były to ministerstwa finansów, 
kultury i prący.

RED.: Można więc powiedzieć, że Kościół wy
wiera wpływ na życie polityczne, społeczne 
i gospodarcze Szwecji.

Ks. O. E.: Tak, i jesteśmy z tego zadowoleni, 
choć nie przeceniałbym tego wpływu. Faktem 
jest, że w przeciwieństwie do Kościoła lute
rańskiego, który na skutek swej nauki o dwu 
królewskich nigdy nie angażował się w sprawy 
polityczne ani nie zachęcał swych członków do 
brania w nich udziału, Kościoły wolne, a 
zwłaszcza nasz Kościół, sporo zdziałały w tej 
dziedzinie. Nie widzę w tym jednak żadnego 
powodu do dumy, lecz raczej do poczucia 
wdzięczności, że możemy coś zrobić dla szwedz
kiego społeczeństwa. Wielu polityków w róż
nych partiach —  od konserwatywnej poprzez 
ludową, liberalną, socjaldemokratyczną aż po 
komunistyczną nawet — należy do naszego 
Kościoła. Działają oni w radach miejskich i 
wiejskich.

RED.: Panuje wśród chrześcijan dość rozpow
szechnione przekonanie, że polityka jest rzeczą 
brudną.

Ks. O.E.: Jest to przekonanie fałszywe, a na
wet niebezpieczne, ponieważ inicjatywę w  
sprawach politycznych pozostawia w rękach
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ludzi, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa. 
W naszym społeczeństwie polityka jest sposo
bem kształtowania przyszłości i teraźniejszoś
ci społeczeństwa. Jakże chrześcijanie mogliby 
trzymać się od tego z dala? Jest to rodzaj 
ucieczki, której stanowczo się przeciwsta
wiam.

RED.: Wydaje się jednak, że władza wywiera 
na ludzi ją sprawujących wpływ negatywny, 
wypacza ich. Jezus wyraźnie przestrzegał 
przed tym, gdy w  czasie kuszenia na pustyni 
odrzucił oferowaną Mu przez diabła władzę 
nad światem. Ta scena ma głęboką wymo
wę.

Ks. O. E.: Tak, porusza ksiądz bardzo ważną 
sprawę. Władza jest rzeczą niebezpieczną, dla 
Kościoła zaś szczególnie niebezpieczną wtedy, 
gdy zbyt blisko zwiąże się z władzą państwo
wą. Mamy w historii wiele przykładów wiąza
nia się Kościoła z pańswem za pomocą kon
kordatów, które dawały mu możność udziału 
w  sprawowaniu władzy, przy czym nie odby
wało się to bez prześladowań. Kościół musi być 
nadzwyczaj ostrożny, aby nie dać się wciągnąć 
w  tryby władzy, nie dać się wypaczyć ani mani
pulować sobą. To jest jedna strona tego zagad
nienia. Z drugiej zaś strony można i należy po
sługiwać się władzą dla wykonywania sprawie
dliwości, zachowywania wolności, kształtowania 
życia na ziemi w  sposób godny człowieka.

W niektórych szwedzkich środowiskach koś
cielnych pojawiła się tendencja traktowania 
polityki jako sprawy brudnej. Odpowiadamy 
na to — jak można szkoły, instytucje społecz
ne i inne ważne sprawy pozostawiać ludziom, 
którzy nie mają na nie chrześcijańskiego punk
tu widzenia? Uważamy, że nie uchylając się 
od pracy na tym polu współdziałamy ze 
Stwórcą.

RED.: Ale wasz Kościół jest oddzielony od 
państwa?

Ks. O. E.: Oczywiście. Jednakże mamy liczne 
związki z państwem, tak jak wszystkie insty
tucje. Staramy się przy tym stworzyć pewną 
przeciwwagę dla Kościoła luterańskiego, właś
nie Kościoła państwowego, który utrzymuje 
się z tak zwanego podatku kościelnego, a któ
rego biskupów mianuje rząd.
W zeszłym roku wyszła ustawa, która pogłę
bia jeszcze ten charakter Kościoła państwowe
go, co bardzo nas zaskoczyło. Taki rozwój sy
tuacji należy zawdzięczać działalności grup 
konserwatywnych. Dzięki uprzywilejowanej 
pozycji Kościoła luterańskiego również my 
otrzymujemy od państwa kilka milionów ko
ron rocznie. Chociaż jest to suma raczej sym
boliczna, to jednak stanowi pewną pomoc przy 
budowie nowych kościołów, wspieraniu ma
łych i słabych zborów, pokrywaniu części kosz
tów pracy młodzieży oraz badań.

RED.: Czy pracują w  waszym Kościele kobie
ty jako pastorzy?

Ks. O. E.: Naturalnie. Na ogólną liczbę 660 
pastorów mamy około 50 ordynowanych ko
biet. Z ich służby jesteśmy bardzo zadowole
ni. Jest to dla nas dowód, że dotychczas w 
Kościele chrześcijańskim za mało z tego źró
dła czerpaliśmy. Jakkolwiek wielu ludzi z ra
dością przyjmuje służbę kobiet, to ciągle w spo
łeczeństwie szwedzkim panuje przekonanie, że 
kobieta nie powinna sprawować funkcji du
chownego ze względu na swą słabość, na okre
sy ciąży i różne komplikacje, które mogłyby 
z tego wyniknąć. Tego rodzaju przesądy 
wprawdzie stopniowo zanikają, ale nadal wie
lu przeżywa wahania, czy kobieta może obej
mować funkcję głównego pastora w zborze. 
W naszym Kościele ordynacja kobiet nie sta
nowiła nigdy poważnego problemu, podczas 
gdy Kościół luterański jest przez to tragicznie 
podzielony. Powstał tam na tym tle ostry 
konflikt, który trwa do dziś od 1958 roku. Jest 
to prawdziwa tragedia, bo Kościół ma tyle 
innych trudnych problemów do rozwiązania.

RED.: Stawiam to pytanie nie bez powodu. 
Otóż w  naszym Kościele toczy się dyskusja na 
ten temat. Interesuje nas, jak rozumiecie teks
ty biblijne, które są uważane za zakaz spra
wowania funkcji duchownego przez kobietę. 
Mam na myśli słynne teksty św. Pawła, który 
nakazuje kobiecie milczeć w  kościele.
Ks. O. E.: Uważamy, że teksty te powstały w 
bardzo specyficznej sytuacji. Na ich treść rzu
towały na przykład obyczaje panujące w ów
czesnym Koryncie. Słowa Pawła odnoszą się 
więc do określonych czasów i warunków, nie 
mają natomiast znaczenia jakiejś ogólnej in
strukcji, która byłaby obowiązująca i w przy
szłości. O wiele ważniejszy jest dla nas fakt, 
że w otoczeniu Jezusa było wiele kobiet, które 
przekazywały innym poselstwo. W całym po
stępowaniu Jezusa wobec kobiet przejawiała 
się wyzwalająca moc, a przecież działał On w 
społeczeństwie, w którym właśnie mężczyźni 
odgrywali roilę zasadniczą. Sądzę, że to wyz
walające działanie i słowa Jezusa mają w tej 
sprawie decydujące znaczenie. Nie kładziemy 
przy tym nacisku na teologię feministyczną, 
która jest obecnie w modzie. Nie można jej 
wprawdzie lekceważyć, choć jest może zbyt 
jednostronna, ale pewne idee muszą być jed
nostronne, jeśli mają ludzi obudzić.

RED.: Międzynarodowa Rada Kongregacjonal- 
na i Światowy Alians Kościołów Reformowa
nych połączyły się w  jedną organizację na 
Zgromadzeniu Ogólnym w Nairobi w  1975 
roku. Od tego czasu nasze Kościoły pozostają 
w jednym związku wyznaniowym. Czy ze
chciałby Ksiądz kilka słów powiedzieć o W a
szym stosunku do Aliansu?

Ks. O. E.: Od dawna łączyły nas bliskie sto
sunki z brytyjskimi kongregacjonalistami i
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dlatego bardzo chętnie przystąpiliśmy do Rady 
Kongregacjonalnej. Potem nastąpiło połączenie 
z Aliansem, przed czym nieco wahaliśmy się, 
ponieważ nie mieliśmy w Szwecji żadnej 'tra
dycji reformowanej. Mamy wprawdzie jeden 
zbór reformowany, ale jest to zbór francuski. 
Poza tym niektóre cechy tradycji reformowa
nej nie bardzo nam odpowiadały. Mieliśmy na 
przykład obawy przed zbyt rygorystyczną kal
wińską doktryną o predestynacji. Nasz sprze
ciw budzi także preżbiteriańska organizacja 
Kościoła, która sprawia, że synod może mieć 
zbyt duży wpływ na życie i działalność zboru, 
a tego nie możemy uznać ani przyjąć. Dalej — 
istnieje sporo Kościołów reformowanych, któ
re mają charakter ludowy, narodowy, a myś
my właśnie zerwali z 'tradycją luterańskiego 
Kościoła narodowego, jaki mamy w Szwecji. 
Przekonaliśmy się jednak, że właściwie nale
żymy do tej samej rodziny, dlatego uczestni
czyliśmy w Zgromadzeniu Ogólnym w Nairobi 
i dlatego nasz Kościół przystąpił do Aliansu. 
Radzi jesteśmy ze względu na cały ruch eku
meniczny, że mamy koło siebie naszych „ku
zynów” , którzy wspierają nas w szerszej 
działalności ekumenicznej. Tak więc jesteśmy 
bardzo zadowoleni z członkostwa w Aliansie 
i ze zbliżenia z Kościołami reformowanymi.

RED.: Chciałbym jeszcze zapytać, jak to się 
stało, i dlaczego wystąpiliście z Kościoła lu
terańskiego?

Ks. O. E.: Muszę tu skomentować słowo 
„wystąpienie” . W rzeczywistości około 80% 
członków naszego Kościoła nadal należy do 
Kościoła szwedzkiego po prostu przez urodze
nie. Jeśli jedno z rodziców jest wyznania lu
terańskiego, dzieci stają się automatycznie 
członkami tego Kościoła, nawet jeśli nie zo
stały ochrzczone. W rezultacie obecnie około 
pięciuset tysięcy członków Kościoła luterań
skiego nie jest ochrzczonych, co jest zjawiskiem 
dość osobliwym. Cudzoziemcom, którzy przy- 
jedżają do naszego kraju, system ten wydaje 
się bardzo dziwny.
Jedną z przyczyn rozłamu, jaki doknał się w 
1878 roku, był obowiązek uczestniczenia każ
dego Szweda w Komunii świętej przynajmniej 
raz w roku. Każdy, kto chciał być uważany za 
wzorowego obywatela, musiał więc ten obo
wiązek wykonać. Pociągało to za sobą pewne 
konsekwencje, mianowicie kto zamierzał ob
jąć państwowy urząd, zostać na przykład nau
czycielem, musiał spełnić ten obywatelski 
obowiązek. Były to praktyki, które zdaniem 
naszych przodków prowadziły wprost do 
ukształtowania się chrześcijaństwa czysito no
minalnego, formalnego. Chcieliśmy z tą prak
tyką zerwać, a także przeciwstawić się prze
konaniu, że naród może być Kościołem. Koś
ciół to jest przecież wspólnota tych, którzy 
wierzą w Jezusa Chrystusa, również według 
Augustany, konfesji Kościoła luterańskiego. 
Było więc rzeczą konieczną stworzyć nowy 
Kościół. Trzeba jednak powiedzieć, że nasze 
stosunki z państwowym Kościołem luterań-

skim układają się całkiem poprawnie, łączy 
nas ścisła współpraca. Trzy razy do rokp. zbie
ra się „Komitet czterech” , przedstawicieli obu 
Kościołów, aby rozważyć wspólne problemy 
i zadania.

RED.: Ilu członków liczy Kościół?

Ksł O. E.: Osiemdziesiąt dwa tysiące dorosłych 
osób.

RED.: A  co z dziećmi?

Ks. O. E.: Dzieci nie uwzględniamy w statysty
ce, ponieważ jak wspomniałem, podstawą 
członkostwa jest świadome wyznanie wiary. 
Łącznie z dziećmi jest nas około stu osiemdzie
sięciu do dwustu tysięcy. Kościoły wolne sta
nowią około 10% ludności. Największym 
Kościołem wolnym w naszym kraju jest Koś
ciół rzymskokatolicki, który liczy około stu 
tysięcy członków, razem z dziećmi, oczywiś
cie.

RED.: Jeżeli liczyć dzieci, a musimy przyjąć 
kryterium jednakowe, to wyjdzie na to, że 
wasz Kościół jest jednak dwukrotnie więk
szy.

Ks. O. E.: Tak, ale my w statystyce dzieci nie 
podajemy. Z tych stu tysięcy tylko pięć ty
sięcy to Szwedzi, a wszyscy inni są imigran
tami. Struktura społeczeństwa szwedzkiego 
bardzo się zmieniła w ciągu ostatnich pięć
dziesięciu lat. Co ósmy mieszkaniec naszego 
kraju urodził się za granicą, to znaczy, że jed
ną ósmą społeczeństwa stanowią imigranci.

RED.: Na zakończenie chciałbym jeszcze pro
sić o kilka słów na temat Ogólnego Zgroma
dzenia Światowej Rady Kościołów w  Vancou
ver.

Ks. O. E.: Nasz Kościół należy do Światowej 
Rady od samego początku jej istnienia, to jest 
od pierwszego Zgromadzenia w Amsterdamie 
w 1948 r. i dość czynnie uczestniczy w ruchu 
ekumenicznym. Zawsze ktoś z nas jest człon
kiem Naczelnego Komitetu. Obecnie ja pełnię 
tę funkcję od 1968 r. Z zainteresowaniem 
oczekujemy kolejnego Zgromadzenia w Kana
dzie. Razem z trzema innymi osobami z róż
nych krajów i Kościołów przyjechałem do Pol
ski jako przedstawiciel Światowej Rady Koś
ciołów. Podobne ekipy udają się do innych kra
jów. Chodzi o nawiązywanie kontaktów z 
miejscowymi Kościołami i o inicjowanie przy
gotowań do Zgromadzenia na szczeblu lokal
nym Kościoła. Pobyt w Polsce zaliczam do waż
nych przeżyć. Mieliśmy możność przedyskuto
wać z członkami różnych Kościołów pytanie, 
co to znaczy, że Jezus Chrystus jest życiem 
świata, tak bowiem brzmi temat Zgromadzenia 
w Vancouver, gdzie zbierze się około tysią
ca delegatów z całego świata. Oprócz tego będą

(dokończenie na s. 15)



ZOFIA i JANUSZ SĘKOWSCY

Zbór żychliński
Jedyną .parafią ewangelidko-reformowaną, jaika za
chowała się do -dnia dzisiejszego od czasów polskiej 
Reformacji, jest parafia w Żychlinie 'koło Konina. 
Innym, powstałym w  XV I wieku, nie było dane prze
trwać t nudność i, które niósł ze sobą okres kontrrefor
macji i w  ogóle wiiek XVII. Naweit .te, które stanowiły 
niegdyś centra polskiego kalwinizimu, upadły i nie 
zostały nigdy wskrzeszone. Wszystkie dzisiejsze pa
rafie., poza życ Mińską, pochodzą z czasćiw później
szych — ^najstarsze” swą historię rozpoczynają 
w wieku XVIII.
Parafia życMińska posiad-a spójny i jednorodny zespół 
architektoniczny, uznany za zabytkowy, a składający 
się z: budynku kościelnego, (dzwonnicy, cmentarza, 
plebanii i mauzoleum. Wszystkie wymienione obiekty 
powstały w końcu X V III i w pierwszej ćwiartce 
X IX  wieku.

HISTORIA

Wieś Żychlin była gniazdem rodzinnym Żychlińskich 
prawdopodobnie już od końca X IV  w. Kolejny poto
mek tego rodu, Stefan Żychliński, z końcem wieku 
XVI lub na początku następnego przyjął wraz z oko
liczną szlachtą wyznanie „kalwińskie” . Odtworzenie 
konkretnej daty założenia zboru jest dziś bardzo trud
ne. Można jedynie podać kilka dat z początku wieku 
XVII, które wskazują na działalność znacznie wcześ
niejszą. Wydarzenia i daty podajemy według przed
wojennego opracowania (niedoskonałego) Księgi Ak
tów y Usług Kościelnych Zboru Zychlińskiego y W ol
skiego od Roku 1630 aż do Roku 17941. Niestety, ory
ginał zaginął w czasie ostatniej wojny. W części opi
sującej inwentarz kościelny pierwsza inwentaryzacja 
zamieszczona jest pod datą: rok 1623 (niezgodność 
z tytułem). Jest to istotny sygnał, że nieruchomości 
istniały co najmniej kilka lat wcześniej. W części za
tytułowanej Register Dziatek tych które się porodziły 
y okszczone są przy Zborze Zychlińskim opracowanie 
podaje datę chrztu Zofii Kurnatowskiej w roku 1636, 
sygnalizując jednak, że nie jest to pierwsza data 
w tej części dokumentu. Część Spisanie krótkie Aktów 
Comuniu lub społeczności świętych, które się w tym 
Zborze odprawiały rozpoczyna się od świąt Bożego 
Narodzenia roku 1630. Pierwszy pochówek zapisany 
jest natomiast pod datą 29 maja 1630 roku i dotyczy 
zmarłej Katarzyny Żychlińskiej.
Istotą genezy zboru były nie tylko czynniki natury 
wyznaniowej — ogromna przewaga „kalwinów” wśród 
miejscowego społeczeństwa. Jego utworzeniu sprzyjał 
również fakt wydzielenia pod nieruchomości sakralne 
terenów z prywatnych posiadłości rodziny Żychliń
skich, a także brak w Żychlinie kościoła katolickiego. 
Nie pozostało to bez wpływu na losy zboru i w przysz
łości, wszelkie bowiem próby przemianowania kościoła 
na katolicki były skazane na niepowodzenie. Jedno
cześnie ofiarność miejscowych rodzin szlacheckich:

Front kościoła. Widoczne zwieńczenie attyki kamie 
niami ciosanymi z zamku konińskiego

Wojnowskich, Chlebowskich, Potworowskich, Trepków, 
Piotrowskich, Lipnickich, Rozbickich, Twardowskich, 
Bielskich, Wierzchaczewskich, Kałuskich i innych, 
wspomagana regularną i konkretną ordynarią przeKa- 
zywaną na rzecz parafii przez kolejnych panów na 
Żychlinie, zapewniała prawidłowe utrzymanie para
fialnych nieruchomości.
Parafia przeżywała rozkwit (podobnie zresztą jak cały 
polski ruch protestancki) do najazdu Szwedów na 
Rzeczpospolitą w roku 1655, a później w końcu w ie
ku XVIII. Po pierwszym okresie rozkwitu nastąpiło 
połączenie zboru żychlińskiego z pobliskim zborem 
w Woli Potworowskiej i przez szereg lat kościół wol
ski pełnił funkcję filii Żychlina. Kilka lat wcześniej, 
bo w roku 1644, Stefan Żychliński, skarcony przez 
seniorów swego wyznania za okrutne obchodzenie się 
z poddanymi, zagroził, że przekaże kościół luteranom. 
Konflikt zażegnano, ale już w czasach potopu szwedz
kiego wojsko polskie podchodząc pod Konin zrabo
wało i dwór, i kościół, a ówczesny pastor Daniel Cep- 
has ledwo uratował życie. W 1714 roku Aleksander 
Żychliński zaciągnął dług u duchownego katolickiego, 
dając w zastaw budynek kościelny. Dług został w ter
minie zwrócony, ale sprawa ciągnęła się latami i tylko 
działaniom Kurnatowskich i Unrugów oraz ich koli
gacjom należy zawdzięczać, że kościół pozostał przy 
prawowitym właścicielu. W 1769 roku zamordowano 
ówczesnego pastora zboru, ks. Joachima Samuela Ma
jewskiego. Jak więc widać, życie parafii płynęło nie 
bez trudności i były momenty poważnego zagrożenia. 
Pod koniec wieku X V III nastały dla niej znów lepsze 
czasy, o czym świadczy, na przykład, notatka zamiesz-

1 Jednota, 1931 r., rocznik; VI, nr 9.
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czona w cytowanym już dokumencie pod datą 27 mar
ca 1786 roku. Jest to informacja o chrzcie Rafaela 
Xsawera Bronikowskiego wraz z listą chrzestnych, 
których nazwiska zajmowały dwie strony zapisane 
drobnym pismem. Figurowali na niej kasztelanowie, 
szambelanowie, kawalerowie Orderu Orła Białego i in
ne znakomitości. Wymieniony przykład dotyczy syna 
już nowego właściciela Żychlina. Majątek został bo
wiem w roku 1754 sprzedany przez kapitana JKM 
Andrzeja Żychlińskiego za cenę 103 000 złp Adamowi 
Bronikowskiemu. Nowy właściciel — również ewan
gelik reformowany — wraz z okoliczną szlachtą wy
znania kalwińskiego w końcu wieku X V III i na po
czątku X IX  wybudował wszystkie do dziś istniejące 
obiekty tworzące wyposażenie parafii. Szczególną pro
tektorką i opiekunką kościdła była żona Bronikow
skiego, Joanna Florentyna z Potworowskich. Na pa
miątkę ofiarności obojga małżonków do dnia dzisiej
szego wiszą w kościele ich portrety.
Ostatnie zdanie wymienianego dokumentu zamieszcza 
po notatce o pochówku 7 grudnia 1794 roku młynar
czyka Wilhelma Ehrenfielda następujące słowa: „...od
tąd patrż pochowanych w Księdze Kościelnej Niemiec
kiej.” . W wieku X IX , po okresie rozkwitu spowodo
wanego działalnością Bronikowskich, nastał czas, który 
tak opisuje Karol Łodzią: „...Z licznych polskich ro
dzin szlacheckich, jakich nazwisk pełno w księdze 
(Księga Aktów y Usług Kościelnych... — Z.J.S.), za
ledwie dwa czy trzy dotarły w wierze swych przod
ków i to bynajmniej nie w liczbie wszystkich swych 
przedstawicieli. Czego nie dokonały »zawieruchy y na
paści« w X V II i X V III wieku, dokonały w X IX  obo
jętność i nierozumienie tej ogromnej roli kulturalnej 
i moralnej, jaką i w przyszłości ma do odegrania 
w Polsce nauka Kalwina”2. Wyznanie swych przodków 
zachowała jednak w sporej części miejscowa społecz-

Wnętrze kościoła. Kazalnica umieszczona centralnie. 
Po obu stronach ołtarza widać fragmenty epitafiów

ność i w roku 1898 ks. Władysław Semadeni podawał 
następującą statystykę: ilość dusz — 279, chrztów — 
14, ślubów — 1, zmarłych — 23, konfirmowanych — 
63. Pod tym względem zbór żychliński odpowiadał 
przeciętnej w stosunku do innych parafii w skali ca
łego Kościoła. Od początku swego istnienia z małymi 
przerwami do początków II wojny światowej zbór 
posiadał swych stałych pastorów bądź kantorów. Po 
stratach osobowych poniesionych w czasie tej wojny 
do zboru żychlińskiego pastor dojeżdża co dwa tygod
nie. Powrót do sytuacji wcześniejszej przewidziany 
jest po zakończeniu remontu całego zespołu, czyli od 
roku 1984. Z zadaniem przygotowania i przeprowa
dzenia prac budowlano-remontowych Kościół delego
wał do Żychlina jednego z autorów tego artykułu.

OBIEKTY ZABYTKOWE

K o ś c i ó ł  budowano w latach 1821 i 1822. Po
święcony został 12 października 1822 r. W Archiwum 
Głównym Akt Dawnych w Warszawie zachowały isię 
sprawozdania dotyczące postępu robót, pisane przez 
entreprenera budowy, pastora Jana Scholtza. Budynek 
kościelny stanowi prostopadłośoienna bryła z wszel
kimi atrybutami surowego klasycyzmu, przykryta 
trzyspadowym dachówkowym dachem. Przy budowie 
niemało trudności pokonać musiał ks. Scholtz, bo jak 
pisał: ,.,..j(projekt kościoła — przyp. Z jJjS.)... (poprawio
ny, większych wymagał kosztów, Materyałów, dosko
nalszej i wcale nie zwyczajnej roboty. Żaden z zdat
niejszych Architektów nie chciał się iey podiąć za 
koszta wyanszlagowane... powierzyłem robotę mularską 
za dodatkiem 1000 ca złotych nad Anszlag biegłemu 
Architektowi, który się dosyć wsławił zabudowaniem 
maiętności Biskupie... Gdyby stopniowanie w Facyacie 
(na zdjęciu attyika widoczna nad tympanonem — 
przyp. Z J jS.) murowane by bydź miało z cegieł, toby 
talkowe musiało bydź także blachą pokryte, o którey 
iednak w Anszlagu nie mogło bydź wzmianki... Udało 
mi się ieszcze drugą porcyą Kamieni ciosowych z sta
rego Zamku konińskiego kupić i zamiast cegły całe to 
stopniowanie w  Facyacie tymi Kamieniami wymuro
wane zostało, które nowo obrobione ialk naypiękniey 
się wydawaiią, żadnego nie potrzebuią pokrycia, gdy 
nawelt ząb czasu im nic wykruszyć nie zdoła...”4. Jed
nak zdołał. Prowadząc prace remontowe przewidziane 
na rok 1:962, do których przede wszystkim należał 
gruntowny remont dachu, musieliśmy poprawić rów
nież tę attykę od strony niewidocznej na zdjęciu. Oka
zało się przy tym, że z kamieni wykonano tylko grube 
licowanie od strony zewnętrznej., resztę szerokości 
attylki wypełniając cegłą. Wszystko to pod wpływem 
warunków atmosferycznych (bo blachy rzeczywiście 
nie położono) zaczęło się rozpadać. Po gruntownej na
prawie attyki od strony wewnętrznej przykryliśmy 
całość zbrojoną płytą betonową. Sam dach po napra-

2 Jednota, 1931 r., rocznik VI, nr 9.
3 Jw.
* AGAD Warszawa, Akta Centralnych Władiz Wyznaniowych, 

vol. 1389 lub fragmenty w: Katalog Rysunków Architekto
nicznych z Akt CWW, opracowała Maria Łodyńska-Kosiń- 
ska, W -wa 1981, PWN, s. 180-481, poz. 477—479.
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Dzwonnica. Po rekonstrukcji dach będzie kryty blachą

wie więźby dachowej pokryliśmy siarą dachówką 
uzupełniając jej ibraki dachówką uzyskaną z rozbiórek 
starych budynków. Nowa dachówka nie daje, niestety, 
żadnej gwarancji wytrzymałościowej, jest krzywa 
i uniemożliwia fachowe -położenie -dachu, a poza tym 
różniłaby się znacznie od dachówki odzyskanej ze sta
rego dachu. Rutynowany dekarz korzystaijąc z bez- 
des zczowego lata 1982 wolno, ale niezwykle starannie, 
ułożył nowy -dach. Zastosowaliśmy, mimo że nie prze
widywała tego dokumentacja historyczna, rynny. Było 
to konieczne ze względu na ochronę budynku przed 
wilgocią. Ten sam argument przesądził o podjęciu 
decyzji założenia w  roku 1983 opaski odwadniającej 
wokół budynku. W tym samym roku będzie wykona
na elewacja kościoła. W czasie tej, pracy zostaną wy- 
spoinowane od zewnątrz „kamienie ciosowe” wieńczą
ce attykę, przeiprowadzono naprawy murarskie, poło
żona nowa dachówka na gzymsie wieńczącym tympa
non oraz zrobiona elewacja z zachowaniem boniowa- 
mia i gzymsu kołeczkowego. We wnętrzu kościoła, dość 
w tej chwili zrujnowanym, zakładana jest instalacja 
elektryczna, która będzie zasilała dyskretne, ale moc
ne -boczne oświetlenie. Przewidywane są poza tym ko
lejno następujące prace: wykonany zostanie nowy 
sufit według 'zaniechanej już w przeciętnym budow
nictwie techniki — z podkładem trzcinowym,, zostanie 
przełożona podłoga z wykonaniem nowych legarów, 
słupków i podsypki. Przewiduje się skrupulatny od
zysk starych desek, które mimo swego wieku prze
wyższają dzisiejsze. Ubytki uzupełnimy deskami 
z podłogi empory, a tylko na górnej kondygnacji bę
dzie położona nowa podłoga. Ekspertyzę wszystkich 
elementów drewnianych całego zespołu przeprowadzili 
bezpłatnie pracownicy ZZG „Inco” . Zakupione od nich 
impregnaty są już stosowane. Wnętrze, jak tego w y
maga doktryna naszego Kościoła,, musi naturalnie 
spełniać kilka warunków, z których najważniejszym 
jest stromność i prostota. Stąd też taki wygląd całości 
z zewnątrz (im.in. brak wieży) i wewnątrz. Całe wnę
trze będzie wraz z ławkami pomalowane na biało 
i zostanie przeprowadzony maksymalny odzysk natu
ralnego koloru drewna. Bez wątpienia uda się to na 
słupach i balustradzie empory. Ołtarz z centralnie 
umieszczoną kazalnicą otrzyma barwę kości słoniowej 
z uzupełnieniem dyskretnych złoceń. Takie zresztą 
umieszczenie kazalnicy, jak również konstrukcja em
pory, -podyktowane jest jak największym ułatwieniem 
słuchania Słowa Bożego. Kazanie stanowi 'bowiem -naj
ważniejszą (prócz ewentualnie udzielanego jednego 
z dwóch sakramentów) część nabożeństwa ws-zystkich 
protestantów. Wiszące w kościele do niedawna, 
wspomniane już, portrety dobroczyńców parafii znaj
dują się aktualnie w konserwacji. W kościele są rów
nież -dwa epitafia: „Teodor Pretwic, b. podpółkown-ik 
Wojsk Polskich, żył lat 61, -umarł dnia 1 grudnia 
1836 roku” , oraz urna metalowa z napisem: „Kurna
towski Wiktor zachował .tutaj, serce swojej, żony, Me
lanii z Bronikowskich Kurnatowskiej, -ur. 16 lipca 
1811 zmarł. 31 października 1834” . Zabytki ruchome 
uzupełniają dwa dziewiętnastowieczne świeczniki i sto
jący krzyż, kute przez wiejskiego kowala.
Za budynkiem kościelnym stoi na kamiennym, -pod
piwniczonym cokole drewniana d z w o n n i c a .  Zo

stała postawiona prawdopodobnie w ostatnim dwu- 
dzdestopięciołeciu X V III wieku. Czterospadowy dach 
przykrywa prostopadłośćienną i zwężającą -się 'do góry 
bryłę, zwieńczoną miedzianą sztycą z chorągiewką. 
Niestety, ekspertyza specjalistów z „Inco” wykazuje, 
że przeszło 70% materiału kwalifikuje się do wymiany. 
W związku z tym przyjęliśmy model -budowy nowej, 
dokładnie takiej, samej 'dzwonnicy na odnowionym 
cokole. Będziemy jednak próbowali odzyskać choć 
kilka istotnych elementów ze starej budowli. Po -dość 
długo trwających poszukiwaniach udało się znaleźć 
cieślę, który wie, jak takie budowle się wznosi, i pod
jął się wykonania tej pracy.

C m e n t a r z  znajduje się około ośmiuset metrów 
od pozostałych obiektów zespołu. Utrzymując charak
ter XIX-wieczny posiada jednocześnie wiele elemen
tów charakterystycznych dla naszego wyznania. Mimo 
małych rozmiarów (16 arów) stoją na nim aż 4 -duże 
grobowce rodzin szlacheckich: Żychlińsikich, Potwo
rowskich, Chlebowskich i Opitzów oraz liczne groby 
właścicieli ziemskich lub członków ich rodzin. Od
zwierciedla to naocznie prawidłowość historyczną,, że 
luteran-izm przyjmowany był przez mieszczan, a kal- 
winizm przez szlachtę. Na grobach starszych z rzadka 
spotyka się stojące krzyże, przeważnie natomiast ich 
wizerunki przedstawione w  płaskorzeźbie. Szczególnie 
interesujący jest -tu zespół grobów rodzinnych Fibi- 
chów, zwłaszcza że wyposażony jest jeszcze' w  płyty 
inskrypcyjne umieszczone na murze cmentarnym. Ten 
ostatni przykład jest charakterystyczny w ogóle dla 
cmentarzy ewangelickich. Wśród całego szeregu na
grobków z płaskorzeźbami krzyży najciekawszy jest 
nagrobek z 1825 roku Frederyki z Reitzenstynów Hel-
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Zespół grobów rodziny 
pastora Scholtza. Jego 
grób po lewej stronie

bichs. Duża płaskorzeźba krzyża z przewieszonym ca
łunem, mimo niemieckiego brzmienia nazwiska zmar
łej, opatrzona jest inskrypcją w pięknej polszczyźnie. 
Bardzo pięknym i charakterystycznym- nagrobkiem 
jesit miejsce spoczynku entreprenera budowy kościoła, 
pastora Scholtza. Grób jest zwieńczony rzeźbą w 'bia
łym marmurze otwartej Biblii. Na całym cmentarzu 
brak, tak jak i w kościele, wizerunków boskich, świę
tych, aniołów dtp. Jest to, jak wiadomo, literalnym 
odczytaniem przykazania o nieczynieniu sobie obra
zów Rzeczy Świętych. Ciekawe są też nagrobne płyty 
z piaskowca., prawie wszystkie położone były w  pierw
szej połowie X IX  wieku. Cmentarz jest ładnie poło
żony, co dodaje mu walorów estetycznych. Remont 
tego obiektu,, który powinien być ukończony w 1982 
rolku, można podzielić na kilka etapów. Podstawowy 
jest murarski, gruntowny remont czterech głównych 
grobowców i muru cmentarnego. Kolejną sprawą są 
drobne naprawy poszczególnych grobowców. Trzeci 
etap to powtórne osadzenie płyt nagrobnych z pias
kowca. Ostatnim), najefektowniejszym momentem bę
dzie montaż, zamówionych już u doświadczonych ko
wali, elementów metalowych. Stare zostały w czasie 
ostatniej wojny zabrane przez Niemców. Nowe od
tworzyliśmy z pamięci starszych osób oraz na zasadzie 
analogii. Zabezpieczeniem antykorozyjnym wszystkich 
elementów metalowych wystawionych na działanie 
warunków atmosferycznych zajmuje się całościowo 
Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.

P l e b a n i a  wzniesiona była zapewne bezpośred
nio po zakończeniu budowy kościoła. Jest to klasycys- 
tyczny budynek, lekko stylizowany na id worek z jedną 
małą oficyną. Niestety, nosi na sobie ślady różnych, 
na szczęście małych, przeróbek. Najistotniejszą jest 
zabudowanie ganku i usunięcie profili wieńczących 
jego kolumienki. Niemałą pracą będzie przywrócenie 
boniowania na całej płaszczyźnie elewacji. Szczęśliwie

dysponujemy dość dokładnymi zdjęciami, na których 
wyraźnie widać nie istniejące już elementy.
Na sąsiedniej posesji,, będącej własnością państwa, 
znajduje się m a u z o l e u m  rodziny Bronikowskich. 
Budynek jest niemalże miniaturą kościoła. Zbudował 
igo w roku 1840 marszałek Rafał Oppeln Bronikowski5. 
Mauzoleum wymaga w zasadzie niedużego remontu. 
Przeznaczone zostanie prawdopodobnie na miejsce eks
pozycji poświęconej zespołowi, ponieważ charakter re
ligijny straciło po usunięciu przez Niemców szczątków 
przodków Bronikowskich.

Ciekawym elementem zespołu jest nie w pełni sy
metryczny mur stanowiący przedłużenie frontu koś
cioła po jego obu stronach (nie oddaje tego efektu 
zdjęcie). Również na jego płaszczyźnie odtworzymy 
boniowanie, założymy odtworzone czapy oraz dodamy 
zniszczone przez czas elementy. Wgłębienie utworzone 
przez mur przed samym frontem kościoła zamknięte 
zostanie łańcuchami wychodzącymi z sześciu słupków. 
Nie można nie doceniać znaczenia tego detalu. Zwró
cił na to uwagę już pastor Scholtz, pisząc w swoim 
sprawozdaniu z budowy kościoła: .Drugą koniecz
ną odmianę wymagało położenie kościoła który Fa- 
cyatą w  srzodku gruntu kościelnego przy samey dro
dze stoi. Potrzebne tedy było iakowe ogrodzenie tych 
dwóch .mieysc na każdey stronie Kościoła w długości 
25 łokci pozostałych. Drewniany płot nie stosowałby 
się do ozdobnej Facyaty... dałem murowany parkan 
w tym sposobie ...Mieysce próżne przed wnyiściem do 
Kościoła będzie łańcuchami opatrzone...”6. Niejasny do 
końca tekst pastor Scholtz uzupełnił na szczęście od
ręcznym rysunkiem, dzięki któremu wiemy dokładniej, 
jak ma to rozwiązanie zostać odtworzone.

* Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów  
słowiańskich, Bronisław Chlebowski, W-wa 1895, s. 877—878.

6 Patrz przypis 4
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Mauzoleum Bronikow
skich. Tu będzie ekspo
zycja historyczna poś
więcona zespołowi

Wszystkie zdjęcia w 
tym artykule: Jan Jac
kowski

PRZYSZŁOŚĆ I (PERSPEKTYWY

Poza zabiegami remontowo-konserwacyjnymi przewi
dziane są w niedalekiej przyszłości również prace
0 innym charakterze, posiadające jednak ważne zna
czenie dla zboru. Należy dó nich zagospodarowanie 
otoczenia w  taki sposób, aby był kontrolowany dostęp 
do wszystkich obiektów zespołu. Praca taka jest już 
zaprojektowana i przewidziana do realizacji pod ko
niec całego remontu. Drugą sprawą jest unaocznienie 
polskiego charakteru zboru. W przeciwieństwie do pa
rafii laterańskiej w Koninie, w  Żychlinie — jak się 
zdaje — były słabe wpływy obce i to nie niemieckie, 
ale raczej czeskie, szkockie i holenderskie. Z tych też 
narodowości wywodzą się obce nazwiska niektórych 
żychllińskich parafian. Do dzisiaj w  okolicy zachowały 
się nazwy miejscowości sygnalizujące obce osadnictwo 
wyznaniowe ciążące do polskich kalwinów. Celowi 
temu będzie służyć ekspozycja umieszczona w daw
nym ‘mauzoleum rodziny Bronikowskich. Eksponować 
będziemy tam między innymi X IX  i XX-wieczne tab
lice trumienne. Po ach konserwacji .powinny być do
statecznie czytelne # nazwiska polskich wojskowych
1 arystokratów. Przyszłość zespołu .zależy naturalnie 
w  dużym stopniu od funduszów przekazywanych na 
konto jego remontu. Z pełnym zrozumieniem i kon
kretną pomocą podchodzi do tego koniński Wydział 
Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego. Współpraca 
między nim a pełnomocnikiem Konsystorza Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego w PRL, również łożącego 
środki finansowe, może służyć za przykład innym. 
Wojewódzki konserwator, prócz przyznawania środ
ków finansowych, udostępnia wszelkie znane sobie 
kontakty i możliwości. Na przykład ostatnio rysuje 
się realna możliwość przesłania niektórych elementów 
kamiennych do gruntownej konserwacji na Uniwersy
tet Toruński. Podobnie rzecz się ma z niezwykle szpe
cącymi zespół przewodami elektrycznymi, które dzięki

konserwatorowi będzie pewnie można w przyszłym 
roku poprowadzić pod ziemią.
Wyremontowany zespół będzie służył przede wszyst
kim swemu prawowitemu właścicielowi, czyli naszej 
parafii w Żychlinie. Po zakończeniu remontu zjedzie 
już na stałe do Żychlina młody pastor. Po prawie 
czterdziestoletnim Okresie pewnego letargu parafia 
uzyska wszystkie możliwości swego ponownego rene
sansu. O randze zabytku, jakim jest zespół żychlińskd, 
decyduje nie tylko wiek obiektów, ale również jego 
cechy charakterystyczne, unikalne w skali kraju. 
Przywrócenie zespołowi jego dawnej postaci z zacho
waniem cech unikalnych służyć będzie jeszcze jedne
mu celowi, poza stnioto religijnym, mianowicie kultu
ralnemu. Żychlińsiki unikat tym łatwiej będzie funk
cjonował w kulturze naszego narodu,, że ma 'dogodne 
położenie —  tylko trzy kilometry dobrej asfaltowej 
szosy dzielą go od międzynarodowej trasy E-8.

(Dokończenie ze is. 10)

tam oficjalni goście, konsultanci, eksperci^ cały 
sztab współpracowników i wiele innych osób. 
Łącznie licziba uczestników wyniesie od trzech 
do czterech tysięcy. Mamy nadzieję i modlimy 
się o to, żeby to było zgromadzenie pełne ra
dości, odwagi, siły, mądrości i żeby znalazło 
drogi, którymi Światowa Rada podąży w przy
szłość. Żyjemy w czasach niezwykle niebez
piecznych, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę 
zagrożenie nuklearne całej naszej egzystencji. 
Mamy nadzieję, że coś ważnego zostanie tam 
przez Kościoły wypowiedziane na ten temat.

RED.: Dziękując za rozmowę pragnąłbym wy
razić życzenie, żeby nasze Kościoły nawiązały 
ściślejszy kontakt i w  nim pozostawały.
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Kościoł reformowany w Mozambiku

Podczas ostatniego Zgromadzeni^ Ogólnego Światowego Aliansu Kościo
łów Reformowanych w Ottawie korespondent „Reformed Press Service” 
uzyskał od jednego z delegatów informacje o Kościele prezbiteriańskim 
(reformowanym) w Mozambiku i opublikował je w nr. 210 swego biulety
nu (styczeń 1983). Sądzimy, że te pierwsze informacje, jakie do nas dotarły 
o dziejach i pracy bratniego Kościoła w Afryce, z zainteresowaniem będą 
przyjęte przez Czytelników w Polsce.

Redakcja

G E O G R A F I A

Parafie Kościoła reformowanego (oficjalna naz
wa: Presbyter!ain Church of Mozambique) po
łożone są głównie w południowych prowincjach 
Ludowej Republiki Mozambijskiej, tzn. Mapu
to, Gaza i Inahambane, ale współwyznawcy na
si żyją również w diasporze, rozproszeni po ca
łym terytorium tego kraju. Gdyby dwadzieścia 
lat temu -pozwolono Kościołowi głosić Ewange
lię bez ograniczeń i restrykcji ze strony rządu 
kolonialnego oraz bez ingerencji Kościoła ka
tolickiego, misja ewangelicka dotarłaby dalej 
na północ.
W krzewieniu ewa.ngelicyzmu Kościół współ
pracuje z Mozambijską Radą Kościołów oraz 
z tymi Kościołami, które przeniknięte są du
chem i nauką ewangelicko-reformowaną, jak 
np. Church of Christ (Chrystusowy) w Beiira, 
w Nampilii i w Zambezi.

S T A T Y S T Y K A

Truidno dokładnie śtwierdzić, ilu liczy on człon
ków, a to ze względu na migrację ludności z 
terenów rolniczych do przemysłowych, migra
cję mężczyzn do kopalń izłota w Afryce Połud
niowej i, wreszcie, nieustanny ruch robotników 
państwowych, przerzucanych z jednego miej
sca na drugie. Według na j wiarygodnie jszych 
danych liczba wiernych wynosi od' 15 do 20 
tysięcy.

Z A R Y S  H I S T O R I I

Kościół reformowiany w Mozambiku powstał 
w II połowie ubiegłego wieku. Był to wiek 
wielkich misji chrześcijańskich i wiek podbo
ju kraju -przez armię portugalską. Szczęśliwie 
jednak dla losów przyszłego Kościoła miejsco
wa ludność umiała bezbłędnie odróżnić praw
dziwych misjonarzy od kolonizatorów i ludzi 
interesu. Bardzo serdecznie przyjęła i zaakcep
towała zwłaszcza ks. Ernesta Creuxa i Paula 
Berthouda. Był rok 1872, gdy ci dwaj młodzi 
słudzy Słowa Bożego dotarli do misji kościel
nej w Lesoto. Już w r. 1875 założyli Kościół 
PreiZbiteniiański Tsonga w Afiryoe Południowej 
i w dwa lata później dotarli do Lourenoo Mar
ques (Maputo), kładąc podwaliny Kościoła re
formowanego.

Były to czasy, gdy Mozambik ciągle jeszcze 
pozosta wał pa ńst wem niepodleg łym. Ostatni 
władca, król Gungunhan, udostępniał swoije 
dwory i pałace dla pracowników misji, którzy 
leczyli miejscową ludność i zapoznawali ją z 
Ewangelią. Działo się to około r. 1894. Gd tej 
ichwili Kościół dokładał starań, by nieść lu
dziom pomoc we wszystkich ich problemach, 
to znaczy postępował za przy kładem Jezusa: 
leczył chorych i głosił Dobrą Nowinę. Otwiera
no szkoły kościelne, szpitale, zakładano bursy, 
rozwijano szkolnictwo! zawodowe. Pracę tę Ko
ściół prowadził do r. 1975, tzn. do czasu pow
stania republiki.
Taka działalność Kościoła nie spotykała się z a- 
probatą władz kolonialnych. Niedawne to prze
cież czasy, gdy Kościół reformowany w Mo
zambiku był prześladowany. Już po podpisa
niu przezeń Konwencji z Wydziałem Misji 
Szwajcarskiej (1970), z polecenia rządu aresz
towano i uwięziono 31 ewangelików reformo
wanych, w tym czterech księży i ewangelistów. 
Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego 
Synodu (odpowiednik prezesa Konsystorza w 
strukturze polskiego Kościoła reformowanego) 
ks. Zedequiasa Manganhelę oraz ewangelistę 
Jose Sidemmo zamordowano w więzieniu w 
grudniu 1972.
25 czerwca 1975 r. Mozambik odzyskał niepod
ległość. Utworzono republikę ludową. Przed 
Kościołem stanęło trudne zadanie dotarcia z 
Dobrą Nowiną do braci, którzy nie mieli do
tychczas okazji zetknąć się z Ewangelią Chry
stusową. I na tej właśnie pracy skupia teraz 
Kościół cały swój wysiłek i tę pracę wykonuje.

N A U C Z A N I E  T E O L O G I C Z N E

W r. 1917 Kościół przystąpił do kształcenia 
kandydatów na przyszłych duchownych spo
śród miejscowej ludności. W tym celu otwo
rzono szkołę teologiczną w centrum reformo
wanym w Ricatla. Do te j pory jedynie nauczy
ciele i ewangeliści mieli przygotowanie teolo
giczne. Niestety, w r. 1940 rząd kolonialny 
zamknął wspomnianą szkołę i władze kościelne 
musiały przenieść ją, jak się później okazało 
na 18 lat, do Lo-urenoo- Marques. W r. 1958 
Kościół ref ormowany — wraz z metodystycznym, 
kongregacjonalnym i Chrystusowym w Beira 
— powołał do życia Seminarium Teologiczne
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właśnie w Ricatla. Do dziś kształcą się w nim 
przyszli duchowni różnych wyznań ewange
lickich.
Zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami wy
znawców Kościół prowadzi od 21 lutego 1982 
r. kursy teologiczne dla pracujących, z siedzi
bą w Khovo. Studiujący, w liczbie 23, zdoby
wają tu średnie wykształcenie teologiczne. Nie
którzy z nich są już absolwentami uniwersy
tetu i pracują na odpowiedzialnych stanowi
skach w Ministerstwie Sprawiedliwości, Oświa
ty, Transportu, Zdrowia itp., pełniąc zarazem 
urząd starszych w Kościele. Są członkami ko
legiów parafialnych i różnych komisji, np. ds. 
kobiet czy młodzieży. Na wspomnianym kur
sie kształcą się cztery kobiety.
Kościół prowadzi również dwa cykliczne kur
sy biblijne dla świeckich (w Antiq>uia, 160 km 
na północ od Maputo). Zajęcia odbywają się 
w dwóch grupach (osobno kobiety, osobno 
mężczyźni) i trwają przez dwa tygodnie.

F I N A N S E

Podczas ubiegłorocznego Synodu, w ńiedzielę 
18 lipca, zebrano w ciągu dwóch godzin sumę 
odpowiadającą wartości 3000 dolarów US. Po 
raz pierwszy udało się w tak krótkim czasie 
zebrać tak dużo pieniędzy. Kiedy ta wiadomość 
dotarła do synodująeych, ludzie zareagowali 
żywiołową radością, jak to tylko Afrykanie po
trafią. Wydaje się, że Kościół reformowany w 
Mozambiku jest na najlepszej drodze do osiąg
nięcia ważnego celu, mianowicie niezależności 
finansowej.

O R G A N I Z A C J E  K O B I E C E

Praca tych organizacji (komisji) sprzyja i po
maga odnowie Kościoła. W maju ub. roku 90 
niewiast z bratniego Kościoła Tseng a odwie
dziło Kościół reformowany w Moizaimlbiku. 
Wspólne spotkania kobiet i wspólne studia 
trwały przez trzy dni, w -niezakłóconej atmo
sferze radosnego' święta. Była już mowa, że 
obydwie te organizacje kościelne zostały -zało- 
żonę przez tych samych -misjonarzy. Pierwsza 
w r. 1875, druga w r. 1887.
Członkinie kobiecych organizacj i kościelnych 
odwiedzają się wzajemnie i pomagają sobie 
przezwyciężać kłopoty w pracy parafialnej.

P R A C A  W Ś R Ó D  M Ł O D Z I E Ż Y

Kościół przykłada wielką wagę do chrześcijań
skiego' wychowania młodzieży, która najłatwiej 
ulega wpływom różnych ideologii. Wiadomo 
jednak, że .ta sama młodzież nie daje się zwieść 
frazesom i fałszywym obietnicom, umie my
śleć realistycznie.
Pracą ewangelizacyjną zajmują się Szkoły Nie
dzielne w każdej parafii, a dla nastolatków or
ganizowane są specjalne studia biblijne (do
datkowo).

C O D Z I E N N E  Ś W I A D E C T W O

Kiedy całą działalność społeczną Kościoła' prze
jęło państwo, wielu chrześcijan nie kryło swe
go niepokoju i obaw. Ale to właśnie Kościół 
pomógł im dostrzec i zrozumieć, jak ważną rô - 
lę może spełnić ten fakt w zwiastowaniu lu
dziom Ewangelii. Otóż nauczyciele, ewangeliści 
i księża, zatrudnieni obecnie w szkołach pań
stwowych lub w  innych instytucjach o -charak
terze społecznym, nieustannie składają świa
dectwo O) Chrystusie i utwierdzają ludzi w wie
rze. Dzisiaj już nie dziwi nikogo fakt, że w 
państwowych gospodarstwach rolnych odbywa
ją się chrześcijańskie śluby, chrzty, nabożeń
stwa i inne uroczystości religijne. Kościół za
puszcza korzenie wolno, ale głęboko.
Warto na koniec powiedzieć, jak niektórzy 
przywódcy Kościoła reformowanego w Mozam
biku składają w życiu powszednim swoje 
świadectwo. I tak oto prezydent Komitetu Wy
konawczego -Synodu,, ks. Isaias Funizamo, .prze
wodniczy organizacji Czerwonego' Krzyża; ks. 
Oriente Silbane jest wicedyrektorem szkoły 
rzemieślniczej dla zaniedbanej młodzieży; 
ewangelista Abner Sidumo jest działaczem 
Błękitnego Krzyża (organizacja walcząca z al
koholizmem) i bliskim współpracownikiem Mi
nisterstwa Zdrowia. Inny duchowny reformo
wany, ks. A. Baltazar Zita, z wykształcenia 
również jurysta, pracuje w Ministerstwie 
Sprawiedliwości. Wtsizyscy oni i wielu innych, 
tiu nie wymienionych, ludzi Kościoła swoją 
pracą i postawą daje praktyczne świadectwo 
Chrystusowej nauki.

Oprać. Barbara Stahl

Ksigżki nadesłane
Louis Bouyer: Wprowadzenie do życia duchowego. Za
rys teologii ascetycznej i mistycznej. Tłum. Lucyna 
Rutowslka. Warszawa 1982, Instytut Wydawniczy PAX, 
s. 224, egz. 10 330, cena zł 220.

Roman Brandstaetter: Jezus z Nazarethu. T. l i  2. Wyd. 
6. Warszawa 1982, Instytut Wydawniczy PAX, s. 528, 
egz. 20 000, cena vol. 1/2 zł 700.

Alexandre Ganoczy: Stwórczy człowiek i Bóg stwórca. 
Tłum. Paweł Pachciarek. Warszawa 1982, Instytut 
Wydawniczy PAX, s. 208, egz. 10 000, cena zł 120.

Norbert Lothfink: Pieśń chwały. Tłum. Jan Doktór. 
Warszawa 1982, Instytut Wydawniczy PAX, s. 172, egz. 
5 000, cena zł 120.

Pielgrzymka do ojczyzny. Przemówienia i homilie O j
ca Świętego Jana Pawła II. Wstęp, diariusz i aneksy 
Ada i Zdzisław Szubowie. Fot. barwne Ryszard Rze
pecki. Wyd. 3. Warszawa 1982, Instytut Wydawniczy 
PAX, s. 316, egz. 30 0000, cena zł 650.

Tomasz Suchar: Kieszenie pełne myśli. Wrocław 1981, 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich — Wydawnictwo, 
s. 36, egz. 1 500, cena zł 15.
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D A W I D O W E  K O R Z E N I E

Więcej znalazłam, niż zostawiłam
Siostra Paula —  Żydówka polskiego pochodzenia, benedyktynka 
z klasztoru na Górze Oliwnej w Jerozolimie.

SIOSTRA KINGA — Czy mogłaby Siostra powiedzieć 
coś o modlitwie?

SIOSTRA PAULA — Mówić o modlitwie jest trud
no, a jeszcze trudniej dobrze się modlić. Nawet w 
klasztorach kontemplacyjnych ludzie wolą pracować 
niż spędzić godzinę czy choćby kwadrans w milcze
niu przed Bogiem. Niejednokrotnie zastanawiałam się, 
dlaczego tak się dzieje. Sw. Paweł mówi, że „w Bogu 
żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz. 17:28). Bóg 
jest jak powietrze, a modlitwa — jak oddychanie. 
Nie czujemy powietrza, kiedy oddychamy, jest ono 
czymś prostym, naturalnym, mamy je na co dzień. 
I dopiero, kiedy pojawiają się trudności, kiedy po
wietrza brakuje albo coś złego dzieje się w płucach, 
zauważamy, jak oddychanie jest dla nas ważne. Boga 
nie może nam nigdy zabraknąć — On jest wszędzie 
— a rolę „trudności w oddychaniu” odgrywa cierpie
nie. Kiedy cierpimy, Bóg staje się nam potrzebny 
i spontanicznie zwracamy się do Niego. Pewnie, są 
ludzie, którzy buntują się w cierpieniu i złorzeczą, 
ale to też jest „trudność” , która doprowadza do wnio
sku, że człowiek z cierpieniem sam sobie poradzić nie 
może. A cierpienie jest czymś dobrym. Czytam teraz 
Wigilie Jerozolimskie O. Dubois. Pisze on tam między 
innymi o pewnym dziecku żydowskim, które zapyta
ło matkę, dlaczego Żydzi tak cierpią? Odpowiedziała, 
że dopóki nie przyjdzie Mesjasz, będą cierpieć, aby 
odkupić świat. Szema Izrael wpajane jest Żydom od 
małego. Wierzenie, że Bóg jest jeden, wymaga wielu 
wyrzeczeń, a zatem cierpienia. Tak było od początku: 
Abraham dla wiary w  Jedynego Boga musiał porzu
cić ojczyznę, porzucić innych bogów, dokądś zdążać, 
czegoś szukać.

S.K. — Czy ten rodzaj cierpienia zna Siostra z włas
nego doświadczenia?

S. P. — Tak, owszem. Mogę przytoczyć pewien cha
rakterystyczny epizod ze swego życia. Było to 6 stycz
nia 1943 r. Szłam drogą z pewną dziewczynką, też 
Żydówką. Wybiegli chłopcy i zaczęli obrzucać nas 
kulami śniegowymi i gnać w kierunku skrzyżowania 
dróg. W każdej chwili mogli nadjechać Niemcy. Sio
stra wie, co to wtedy znaczyło... Uciekałam wołając: 
„Mamo, mamo!”. Na skrzyżowaniu stał krzyż. Przy
szła mi do głowy myśl, że jeśli przed nim uklęknę 
i zacznę się modlić, chłopcy pomyślą, że jestem Polką 
i zostawią mnie w spokoju. Pociągnęłam tamtą dziew
czynkę za sobą i uklękłyśmy pod krzyżem. Chłopcy 
przestali rzucać śniegiem i odeszli. Kiedy wstałam 
spod krzyża, byłam już kimś innym. Cierpienie Chry
stusa i moje ówczesne cierpienie nasunęło mi myśl, 
że jesteśmy do siebie jakoś podobni. A  to, że chłopcy 
dali nam spokój, uznałam za cud.

W jakiś czas potem ukrywałam się u pewnych ludzi. 
Siedziałam przez trzy miesiące w kopcu po ziemnia
kach. Samiuteńka. Miałam czas na rozmyślania. Po
czątkowo modliłam się po żydowsku, prosząc Boga
0 miłosierdzie. Potrzebowałam Boga w cierpieniu. 
Potem zaczęłam sobie zadawać pytanie, kim jest Jezus? 
Skoro przez Niego stał się ten cud, to znaczy, że jest 
Kimś. Słyszałam, że Polacy mówili o Nim: „Syn Bo
ży” . Znałam też chrześcijański pacierz, którego nau
czyłam się, żeby się nie zdradzić przed Ni?mcami. 
Teraz powiedziałam więc Panu Bogu: „Ja naprawdę 
nie chcę Cię zdradzić. Jeżeli wiesz, że Jezus nie jest 
żadnym Bogiem, ale bożkiem Polaków (dla mnie wte
dy Polak i chrześcijanin to było to samo), spraw, że
bym umarła. Niech mnie zabiją, pozwól tylko, żebym 
dużo nie cierpiała, ale wolę umrzeć niż Ciebie zdra
dzić” . Potem jakoś zupełnie zapomniałam języka ży
dowskiego i zaczęłam modlić się do Pana Jezusa. Ro
biłam sobie krzyżyki ze słomy. Złożyłam ślub, że jeśli 
przeżyję wojnę, będzie to znaczyło, że Jezus jest Bo
giem, a wtedy zostanę chrześcijanką i oddam się cał
kowicie Jemu. Będzie to też moja ofiara za Żydów, 
żeby znaleźli swój kraj. O to modliłam się jeszcze 
w getcie. Ale kiedy wyszłam z kopca, zwlekałam z 
przyjęciem chrześcijaństwa; bałam się nowego życia, 
nowego środowiska, bałam się, że zadam ból rodzi
com, że będę musiała z nimi zerwać, wszystko zo
stawić. I znów codziennie modliłam się o śmierć, o to, 
żeby nie wstać następnego rana. Nie chowałam się 
przed nalotami. Niemcy się dziwili, bo oni schodzili 
do schronów, do piwnic, a ja nie. Siedziałam na wozie
1 czytałam książkę — tak się bałam chrześcijaństwa 
i tego, że Pan Jezus weźmie mnie za słowo, że będę 
musiała spełnić swój ślub. Ale mówiłam sobie: zacze
kam, aż się wojna skończy, żeby ludzie nie mówili, że 
to dla chleba, dla życia przyjęłam chrzest, a tymcza
sem może coś się ze mną stanie.
Dopiero po wojnie (w 1945 r.) poszłam do księdza 
i powiedziałam, że jestem Żydówką. Był zdumiony. 
Dał mi mały katechizm, kazał mi przygotować się 
i ochrzcił mnie przy zamkniętych drzwiach. Petem 
wstąpiłam do klasztoru — miałam wówczas 16 lat. 
Nie było to łatwe, nie chciano mnie przyjąć właśnie 
dlatego, że byłam Żydówką. Mój postulat to była 
prawdziwa gehenna. Nie chciano, abym została zakon
nicą klauzurową, chciano, abym' była siostrą zew
nętrzną. Potem rodzina przyjechała po mnie i nie
chcący przyczyniła się do tego, że dopuszczono mnie 
do obłóczyn i przyjęto do klauzury. Rodzina szukała 
mnie przez dwa lata, ślad za śladem, chcąc znaleźć 
żywą albo umarłą. W Polsce wszyscy moi bliscy zgi
nęli, ale uciekło nas z getta dziesięcioro i z tego pię
cioro jeszcze żyje. Kiedy mnie odnaleziono, zaczęła 
się wojna z rodziną trwająca trzy lata; wreszcie, kie
dy powiedziałam kategorycznie, że zostaję w klasz
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torze, rodzina obraziła się na mnie i zerwała kontakt. 
Dopiero po 15 latach znów zaczęto mnie szukać.. Na
wiązaliśmy korespondencję. Teraz już i . ja sama by
łam dorosła, i w Kościele wiele się zmieniło. Nie 
starałam się ich nawracać, jak przedtem. Stosunki 
stały się bardziej serdeczne i bliskie, a nawet rodzi
na wystąpiła z prośbą, abym przyjechała do Amery
ki i 'Australii. Dziesięć lat trwały starania, wreszcie 
pojechałam. Wielka była radość, ale równocześnie za
wód, bo myślano, że to klasztor uratował mi życie 
i pozostałam w nim z wdzięczności. Kiedy więc do
wiedziano się prawdy, stosunki znów się oziębiły. 
Miałam jednak mówić o modlitwie. Otóż kiedy wstą
piłam do klasztoru jako młoda dziewczyna, wszystkie 
moje towarzyszki były ode mnie starsze. Mistrzyni, 
wprowadzając nas w modlitwę, posługiwała się książ
ką, którą głośno czytała. Nie mogłam za nią nadążyć, 
zatrzymywałam się na jakimś punkcie w milczeniu. 
Potem powiedziano mi, że dobrze robię. Moja modlit
wa zawsze była bardzo prosta. Jestem jak dziecko, 
które mówi matce wszystko: że skaleczyło się w pa
lec i krew mu leci, albo że zerwało kwiatek, który 
pachnie. Ja Boga nie szukam, On jest przy mnie — 
czy spotyka mnie cierpienie, czy radość. Bywają 
chwile, że mnie „porywa” i jest mi z Nim tak dobrze. 
To krótko trwa, ale na długo zostaje w pamięci. Po 
prostu wiem, że schyla się nade mną dobroć Boża. 
Może łatwość modlitwy wyniosłam z żydostwa, bo 
Żydzi naprawdę umieją się modlić. Pamiętam, choć 
byłam jeszcze małą dziewczynką, że w czasie wojny, 
gdy całe miasto stało w ogniu, mój tatuś w barakach 
odmawiał modlitwę poranną S z e m a  I z r a e l .  
Wszedł Niemiec. Wiadomo, czym to się mogło skoń
czyć. Ale Żydzi, kiedy modlą się, są bardzo skupieni, 
nie odwracają się, nie przerywają, nie uciekają, moż
na by ich wtedy zabić. Tatuś na pewno się bał, na 
pewno serce mu waliło, ale nie przerwał modlitwy. 
Kiedy skończył, był blady jak ściana. Nieraz mówi 
się, że dopiero chrześcijaństwo odkryło Boga jako 
Ojca, że dla Żydów był On Panem i Sędzią. To nie
prawda. Dla Żydów Bóg zawsze jest Ojcem. W cza
sie pobytu w Nowym Jorku zaproszono mnie do sy
nagogi. Było tam kazanie rabina, potem śpiewy chło
piąt, potem modlitwy i błogosławieństwo. A  między 
modlitwami w wolnych chwilach ludzie rozmawiali. 
Kiedy wyszliśmy z synagogi, pytano mnie, jakie wy
niosłam wrażenie z nabożeństwa. Przyzwyczajona w 
klasztorze do milczenia, byłam zaszokowana tymi 
rozmowami i powiedziałam, że przecież powinno się 
milczeć w obecności Bożej. A  na to pewna Żydówka 
odpowiedziała mi: „My w synagodze czujemy się jak 
w domu Ojca: chwalimy Go, śpiewamy, ale i rozma
wiamy, jak Jego dzieci” . A  przecież Pan Jezus też 
kazał nam być jak dzieci.

S. K. — Jak to się stało, że znalazła się Siostra w 
Izraelu?
S. P. — Kiedy byłam za granicą, O. Daniel Rufeisęn* 
wyjeżdżał z Polski do Izraela. Zaczęłam z nim ko
respondować. Myśleliśmy o zorganizowaniu jakiegoś 
centrum dla Żydów-chrześcijan. Ale ostatecznie dla 
mnie sprawa potoczyła się inaczej. Nawiązałam kon
takt z benedyktynkami w Jerozolimie i zapytałam 
czy przez jakiś czas nie mojgłabym u nich pozostać,

* Żyd polskiego pochodzenia, po II wojnie światowej 
żyje i działa w Izraelu.

żeby zorientować się, co robić dalej. Czułam, że moim 
powołaniem nie jest praca w żadnym ośrodku, ale 
modlitwa w ukryciu za mój kraj. Ja jestem jego 
cząstką — cząstką mojej ojczyzny. Kocham ją i dla
tego czuję się tu na miejscu i dopiero w Izraelu w 
pełni .odnalazałam się jako Żydówka. Zdałam sobie 
sprawę, że wszystko tu jest moje, że nic nie zostawi
łam stając się chrześcijanką, ale wprost przeciwnie 
— więcej znalazłam.

S. K. — Czy tu odnalazła Siostra także „izraelskość” 
Chrystusa?

S. P. — Mówi się czasem, że chrześcijaństwo to re- 
ligia odcięta od swoich żydowskich korzeni. Nie, one 
nigdy nie przestały być żywe, i choć w chrześcijań
stwie krążą nowe soki, czerpie je ono starymi ko
rzeniami. Kiedy w klasztorze zaczęłam się rozczyty
wać w Biblii i rozmyślać nad tym, kim jest Bóg dla 
Izraela i kim jest dla mnie, zaczęłam też myśleć, że 
Jezus jest Żydem, że Jego matka była religijną Ży
dówką i wraz z Józefem uczyła Go .pobożności. Cho
ciaż proroctwa wypełniły się w Chrystusie, nie wy
pełniły się jeszcze do końca. On jest kluczem, ale 
wiele rzeczy pozostaje jeszcze niejasnych, ukrytych. 
Czy 50 lat temu wiedziało się, że Żydzi wrócą do 
swych ziem? Czy 100 lat temu Kościół nie głosił, że 
Izrael został odrzucony przez Boga, czy nie modliliśmy 
się za „perfidnych Żydów” ? A przecież to Psalmy 
mówią o powrocie Izraela do swojej ziemi i Bóg mó
wi, że go ukarze, ale. ukarze także narody, które ka
zały mu cierpieć ponad dozwoloną miarę. To są w iel
kie tajemnice przekraczające nasze ciasne umysły. 
Bardzo byłam kiedyś zbolała czytając w pismach Oj
ców Kościoła wypowiedzi przeciw Żydom. Np. Jan 
Damasceński mówi, że Żydzi to psy, to jatki na mię
so. Podobnie św. Hieronim i inni. Już za ich czasów 
panował antysemityzm i myślano, że kiedy się Żydów 
wytępi, będzie spokój. Ale czy to było po myśli Jezu
sa? Czy On kiedykolwiek mógł przestać kochać swój 
naród, On, który z niego wyszedł? On, który jest 
urzeczywistnieniem wszystkich jego marzeń i tęsknot, 
czy mógłby ten naród odrzucić? Pierwsi chrześcija
nie — Żydzi — czekali na nawrócenie całego Izraela 
i nic chcieli stąd odchodzić, rozeszli się dopiero wsku
tek prześladowania. My nie rozumiemy działania Bo
żego w świecie. Moi kuzyni rzucają mi często: „Jak 
ty możesz w Jezusa wierzyć?” Nie wymawiają nawet 
Jego imienia, bo dla nich jest On jakimś przeklętym 
odszczepieńcem: „przez Niego myśmy tyle cierpieli” . 
To prawda; na czele pogromu Żydów zawsze szedł 
krzyż Chrystusa. Dlatego Żydzi boją się krzyża, który 
jest dla nich symbolem nienawiści i prześladowania. 
Weźmy choćby przykład naszego Korczaka; czyż nie 
wspomina, że kiedy był małym chłopcem, jakiś inny 
chłopiec z tej samej klatki schodowej wygrażał mu 
wołając: „Ty zabiłeś Pana Jezusa” . Podobnie wspo
mina Brandsteatter.
Nieraz myślę o tym, że Żydzi czekają na przyjście 
Mesjasza, a my czekamy na powrót Chrystusa. Czy 
to nie jest to samo? To jest wielka tajemnica — 
i dla Żydów, i dla nas. Czy rozumiemy teksty św. 
Pawła do Rzymian, gdzie mówi, że chce być odrzu
cony od Boga, byleby tylko Izrael przyjął Chrystu
sa? Ale mówi dalej, że Izrael ma zasłonę na oczach. 
A on sam — czy uwierzyłby w Jezusa bez specjal
nego, wyraźnego objawienia? Wybory Boże są nie
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odwracalne. Izrael jest źródłem, a my, chrześcijanie, 
rzeką, która z tego źródła wypływa. Ta rzeka rozla
ła się na cały świat, ale musi ciągle czerpać ze źródła. 
Chrystus tkwi w tym źródle. On nigdy nie wyszedł 
poza granice tej ziemi i nikogo obcego nie przyjął 
do grona swoich uczniów. Z Izraela wyszliśmy i do 
Izraela wracamy. Wyszliśmy głosząc jedynego Boga 
w świecie pogańskim, a wracamy do Izraela głosząc 
Trójcę Świętą. Dzięki nam Żydzi zaczynają patrzeć 
na Trójcę Świętą.

S. K. — Ale w Nią nie wierzą.

S. P. — Jeszcze nie, bo jeszcze nie przyszedł czas,

ale zaczynają myśleć, zaczynają czytać, zaczynają od
krywać Chrystusa jako Żyda, zaczynają odnajdywać 
wzmianki o Nim w Talmudzie, zaczynają o Nim pi
sać. Podobnie i chrześcijanie zaczynają widzieć Żyda 
w Chrystusie. My mówimy, że On cierpiał, że kiedyś 
cierpiał. Żydzi mówią, że Izrael cierpi — teraz, nie 
tylko w przeszłości — i uważają się za światło, z 
którego Mesjasz wyjdzie jako iskra, która oświeci 
świat. Oni też wierzą, że nastanie jedna owczarnia 
i jeden pasterz.

Rozmawiała s. Kinga Strzelecka, OSU

BOGDAN NOWAK

Teściowa
W waszej polskiej obyczajowości o nikim innym 
tak źle się nie mówi, jak o teściowej. Powszech
nie sądzi się, że nigdy nie ma zgody między 
teściową a synową, teściową a zięciem. Czy 
taka jest prawda? Czy słusznie obwinia się tę, 
która dała życie i tak pragnie, aby synowa lub 
zięć byli szczęśliwi? Przyjrzyjmy się, jak to 
było w domu Piotra, o czym można dowiedzieć 
się z Mateuszowej Ewangelii: „Gdy Jezus przy
szedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową le 
żącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka 
ją opuściła. Wstała i usługiwała M u” (Mat. 
8: 14— 15) .

Może i ty sądzisz, że twoją teściową trawi ja
kaś gorączka: zazdrości o dziecko, które zabrał 
ktoś obcy, niepokoju, że dziecku temu dzieje 
się krzywida, troski o wasze potomstwo, dla 
którego ona jest przesadnie tmśkliwą babcią... 
Może właśnie w waszej rodzinie potrzebny jest 
cud uzdrowieniu atmosfery, w której tyle nie
chęci, urazów ii zadawnionych żalów?

Przyjrzyj się dobrze tej kobiecie, która wycho
wała dla ciebie żonę albo jest matką twojego 
męża.
Skąd w niej ta gorączka zazdrości?
Może ubolewa, jak każda matka, nad odejściem 
ukochanego dziecka, które zaprzestało dzielić 
swe myśli tylko z nią. Może dotkliwie odczuwa 
samotność, a dom je j przypomina opustoszałe 
gniazdo, z którego odfrunęły pisklęta. Przeko
najcie ją, że wcale nie zabrano je j dziecka, że 
teraz wracacie do niej oboje, że jest podwójme 
bogata w miłość. Niech będzie pełnoprawnym 
członkiem waszej wspólnoty rodzinnej.

Skąd gorączka krytyki?
Może, tak jak inne matki, przecenia swoje 
dziecko. Może uważa, że nie jesteś godnym je j 
córki albo je j syna. Przekonaj ją swoją posta
wą chrześcijańską, że kochasz ją tak, jak to 
zalecił nam wszystkim Jezus Chrystus w swoim 
przykazaniu miłości.
A  gorączka niepokoju?
Może martwi się przesadnie, że źle wychowu
jecie wnuka, że za często choruje, że taki ane
miczny, że za je j czasów tak nie było. Podzię
kujcie z widzięcznością i za te rady, choć mo
gą okazać się nieprzydatne. Płyną bowiem z 
serca matczynej dobroci. Postąpcie t(ak, jak 
uczynił Piotr: zaproście Chrystusa do waszego 
domu i dajcie Mu stałe i najważniejsze miejsce 
w rodzinie. W  ten sposób w  wasz dom, w wa
sze życie wkroczy pokój i miłość, wa\rtości tak 
poszukiwane dzisiaj i tak oczekiwane *  przez 
świat.
Pojmiesz wtedy, że teściowa nie wtrąca się, 
lecz pragnie tylko uczestniczyć w waszym ży
ciu. Nie krytykuje, lecz mając bogate doświad
czenie troszczy się o wasze szczęście.
Odkryjesz, że nie jest to już „ta twoja matka”, 
jak mówisz o niej do żony, lecz —  nasza ma
ma.
Cud ten nie nastąpi natychmiast, bo na jego 
owoce trzeba cierpliwości.
Chrystus na pewno da wam dar cierpliwości, 
dobrą wolę, życzliwość, sztukę przebaczania. 
Trzeba tylko tego c h c i e ć .
A nade wszystko trzeba k o c h a ć ,  jak uczy 
sam Arcykapłan Jezus Chrystus na stronach 
przebogatej Ewangelii.
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WŚRÓD KSIĄŻEK

Pisać o prołesłanłyzmie
Czy jest to rzeczywiście tak trudne 
zadanie? Czy przedmiot tak nie
ogarniony? Czy może autorzy nie 
dorośli do tego zadania? Te pyta
nia zapewne postawili sobie czytel
nicy dwóch książek wydanych w 
popularnych oficynach: w „czarnej“ 
serii „Iskier“ ukazała się w 1980 
roku książka Andrzeja Tokarczyka 
Protestantyzm, a w serii „Religie 
świata“ Krajowej Agencji Wydaw
niczej — praca Stanisława Markie
wicza pod tym samym tytułem.
W zasadzie powinniśmy być zado
woleni, że wreszcie nas dostrzeżono 
i to naraz z dwu stron. Ta „ste- 
reofonia“ nie pociągnęła jednak za 
sobą zadowalającej jakości. Nieste
ty.
Nie chcę tutaj dokładnie analizować 
omawianych tekstów (dokonałam • te
go na łamach pisma pt. „Człowiek 
i Światopogląd“ 1981, nr 7—8, s. 
147—153 oraz w recenzji zgłoszonej 
dopiero do druku w „Kulturze i 
Społeczeństwie” ), lecz jedynie wska
zać na ich cechy charakterystyczne 
oraz zastanowić się, dlaczego — jak 
do tej pory — brak' nam mono
grafii z prawdziwego zdarzenia.
W obu omawianych pozycjach po
pełniono szereg grzechów bardzo 
podobnych. Zdarzają się poważne 
uchybienia merytoryczne (szczegól
nie w książce Tokarczyka), które 
oczywiście nie powinny w ogóle 
mieć miejsca. Następną, również nie 
podlegającą dyskusji kwestią, do 
której można mieć zastrzeżenia, 
jest sposób analizy i struktura obu 
prac. Niestety,, zbyt szeroko zato
czony krąg problematyki wpłynął 
na, jak to nazwałam, „niefrasobli
wą powierzchowność analizy“. Au
torzy przemykają się po powierzchni 
problemów nie zdając sobie często 
sprawy z głębi i mielizn znajdu
jących się pod nimi. Problematyka 
teologiczna nie należy do najpro
stszych, szczególnie gdy ma się am
bicje wyjścia poza katechizm. Na
stępnie — lapidarność stylu. Jest 
ona oczywiście konieczna, gdy chce
my w jednej książce zawrzeć kil
ka wieków historii Europy i Ame
ryki oraz streścić tonę rozpraw, któ
re w tym czasie napisano. Jednakże 
lapidarność , nie może oznaczać u- 
proszczeń. Lapidarność powinna być

cechą stylu unikającego rozwlekło
ści i powtórzeń, a nie cechą zawar
tości merytorycznej. Książka popu
laryzatorska powinna dotykać kwe
stii ważnych i trudnych, uprzystęp
niać je, a nie pomijać. Inna spra
wa to obiektywność analizy — za
równo jeżeli chodzi o bezstronność 
w doborze i analizie problemów, 
jak i o wyważenie proporcji mię
dzy poszczególnymi częściami tak, 
aby nie poświęcać zbyt wiele uwa
gi jednym sprawom kosztem in
nych. Książka popularyzatorska czy 
encyklopedyczna nie może być zbio
rem esejów czy szkiców (do czego 
sam przyznaje się Tokarczyk, a co 
można też znaleźć u Markiewicza), 
musi natomiast dostarczać rzetelnej 
informacji, informacji na dany te
mat, nie zaczynając od Adama i 
Ewy (czy od Maryi Terezy — jak 
się mówi w Cieszyńskiem), co nie 
zawsze wychodzi na zdrowie kla
rowności wywodu. Biorąc zaś pod 
uwagę pewne wymagania warsztato
we pracy naukowej, należy dodać, 
że autor nie powinien ograniczać 
się do literatury" przedmiotu w jego 
własnym języku, szczególnie gdy 
nie jest to język zbyt popularny i 
gdy nie napisano w nim zbyt wiele 
na omawiany temat. I ostatnia, 
choć nie mniej ważna kwestia: 
książka popularnonaukowa musi 
być ciekawa, czytelnik nie może się 
przez nią przedzierać jak przez 
dżunglę faktów, dat, postaci czy 
problemów, bo istnieje duże pra
wdopodobieństwo, że po kilku kro
kach — w takich warunkach — 
zrezygnuje. Pisanie w sposób inte
resujący jest darem, którym Stwór
ca obdarzył tylko niektórych i to 
też niezbyt szczodrze.
Uwagi powyższe dotyczą mniej w ię
cej równo obydwu wzmiankowa
nych książek (i dałyby się również 
zastosować' do większości wydawa
nych u nas opracowań popularno
naukowych). Celem moim nie była 
jednak tylko krytyka wydawanych 
w Polsce książek o protestantyzmie, 
lecz również ukazanie wymagań, ja
kim taka książka powinna odpo
wiadać, aby dobrze spełniała swo
je zadanie, to znaczy, by uprzystęp
niła kulturowe dziedzictwo prote
stantyzmu naszemu społeczeństwu,

w większości katolickiemu. Dlacze
go uprzystępnienie to jest tak istot
ne, nie trzeba chyba nikomu tłuma
czyć, każdy z nas bowiem spotyka 
śię z nieustannymi dowodami abso
lutnej ignorancji oraz głęboko za
korzenionych mitów i stereotypów 
na temat tego, kim są ewangelicy 
i co tu robią.
Obie omawiane książki w jakimś 
stopniu rozwiewają te mity, jednak
że —s- obciążone wadami — nie czy
nią tego do końca. Wydaje mi się, 
że jedynym rozsądnym wyjściem 
byłaby monografia napisana przez 
ewangelika czującego to, o czym 
pisze, i wiedzącego, które punkty 
najbardziej wymagają wytłumacze
nia. Jak do tej pory tylko jedna 
taka książka, napisana przez auto
ra z kręgów ewangelickich, wydana 
została w państwowym wydawnic
twie. Jest to Karola Karskiego Te
ologia protestancka X X  wieku, nie
stety, zbyt specjalistyczna dla szer
szego kręgu czytelników. Oczywiście 
można sporo przeczytać na temat 
polskiej Reformacji (Tazbir, Kos
man i inni), lecz protestantyzm nie 
skończył się przecież wraz z Refor
macją.
W świadomości przeciętnego Polaka 
istnieją dwa nurty myślenia o pol
skich ewangelikach: jeden to Re
formacja, fenomen „polskiej tole
rancji“ , „państwo bez stosów“, po
tem długo, długo nic i : „Polak to 
katolik“, „ewangelik to Niemiec“ 
ewentualnie „kociarz“ . W umysłach 
naszych współczesnych istnieje luka 
między dalekim okresem „złotego 
wieku“, funkcjonującym zresztą w 
formie zmitologizowanej (w czym 
duży udział szkoły i publikatorów) 
a współczesnością, gdzie nie ma „in
nych“, a przynajmniej nie powinno 
być (w czym także duży udział ww. 
instytucji). Ostatnie oficjalne usiło
wania wypełnienia tej luki będą 
miały, obawiam się, skutek odwrot
ny.
Cóż więc nam pozostaje? Reklamo
wać się samemu, pisać książki po
pularne i próbować je wydawać. 
Myślę, że najbardziej predyspono
wani do tego zadania są pracownicy 
i współpracownicy ChAT-u, choć o- 
czywiście nie tylko oni.

Grażyna Kubica-Klyszcz
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P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y
Z Z A G R A N I C Y

Q  Według danych opublikowanych 
przez Światową Federację Luter ań- 
ską, w  1982 r. było na święcie 68,9 
milionów luteran. Federacja zrzesza 
97 Kościołów z 54,4 min. wiernych. 
Pozostałe 14,5 min. luteran nie nale
ży do Federacji. Liczba luteran 
wzrosła w  Afryce i Azji, natomiast 
zmalała w  Europie i Ameryce Pół
nocnej. Statystyka wykazuje, że 
Kościół Ewangelicko-Augsburski w 
Polsce liczył w r. 1982 72 tysiące 
członków.
0  W stolicy Peru, Limie, odbyło 
się w  listopadzie 1982 r. konstytu
cyjne posiedzenie przedstawicieli 
ponad 100 Kościołów protestanckich, 
którzy postanowili utworzyć Radę 
Kościołów Ameryki Łacińskiej. Ra
da uważa się za „organizacje Koś
ciołów i ruchów, która ma popie
rać jedność, solidarność i współpra
cę wśród chrześcijan Ameryki Ła
cińskiej, składających świadectwo o 
swojej wierze” .
#  W drugiej połowie 1983 r. ma być 
znowu podjęty dialog między Koś
ciołem Rzymskokatolickim a wspól
notą Kościołów Anglikańskich. Jak 
poinformowało Radio Watykan, w 
tym celu trzeba będzie utworzyć 
nową komisję, która opracuje róż
nice doktrynalne między obywdoma 
Kościołami. Sprawozdanie pierwszej 
Wspólnej Komisji Anglikańsko-Ka- 
tolickiej (opublikowane w  1982 r. i 
zawierające rezultaty 12-letniej pra
cy) nie zostało przyjęte przez wa
tykańską Kongregację Doktryny 
Wiary, gdyż jego zdaniem w spo
sób niedostateczny wyakcentowało 
podstawowe punkty kontrowersyjne. 
Strona anglikańska natomiast nie 
wyraziła zastrzeżeń wobec sprawo
zdania.
#  Prawosławny patriarcha Konstan
tynopola, Dimitrios I, w imieniu 
wszystkich zwierzchników autoke
falicznych Kościołów prawosław
nych, wydał orędzie noworoczne, 
które przesłał papieżowi Janowi Pa
włowi II oraz zwierzchnikom wszy
stkich innych Kościołów i wyznań 
chrześcijańskich na świecie. Pa
triarcha zwraca w swoim orędziu 
uwagę na zagrożenie pokoju świa
towego przez nieład i wojny w róż-r 
nych punktach globu. Zdaniem Di- 
mitriosa I pokój będzie zagrożony 
poty, póki się będzie do niego dą
żyć z pominięciem takich wartości,

jak: miłość, prawda, wolność i spra
wiedliwość. Orędzie potępia wszel
kie formy przemocy i terroryzmu 
bez względu na to, skąd pochodzą 
i przeciw komu są skierowane. Di
mitrios I przypomina, że Patriar
chat ekumeniczny Konstantynopola 
wnosi wkład do „świętej sprawy po
koju“ przez angażowanie się w 
dzieło pojednania i jedności mię
dzy chrześcijanami oraz przez kon- 
kontakty i dialog z innymi wspól
notami chrześcijańskimi.
#  W dniach od 24 do 25 listopada 
1982 r. obradował w Moskwie Ko
mitet Kontynuacji Pracy Konferen
cji Światowej „Przedstawiciele re- 
ligii na rzecz ratowania świętego 
daru życia przed katastrofą nukle
arną“ (Konferencja ta odbyła się 
w maju 1982 r. w Moskwie). Przed
stawiciele poszczególnych krajów po
informowali o wpływie, jaki wy
warły na chrześcijan uchwały Kon
ferencji moskiewskiej. W deklara
cji na temat rozbrojenia nuklearne
go stwierdzono: „Mówienie o możli
wości . prowadzenia »»ograniczonej« 
wojny atomowej lub »wygrania« jej 
wywołuje poważne zaniepokojenie' 
na całym świecie. Potwierdzamy raz 
jeszcze nasze przekonanie, że woj
na atomowa, czy to ograniczona, 
czy nieograniczona, jest zawsze nie
moralna“.
#  W dniach od 7 do 10 grudnia 
1982 r. obradowało w New Delhi 
rozszerzone Prezydium Chrześcijań
skiej Konferencji Pokojowej. W 
obradach uczestniczyli przedstawi
ciele 22 krajów z całego świata. Z  
Polski obecny był ks. prof. dr W i
told Benedyktowicz, prezes Polskiej 
Rady Ekumenicznej. Prezydent 
ChKP, bp Karoly Toth, dokonał 
przeglądu sytuacji na świecie i naj
bardziej palących kwestii pokojo
wych. Zanalizował też niektóre naj
ważniejsze przyczyny, które powo
dują stałe pogarszanie się stosun
ków międzynarodowych. Sekretarz 
generalny, ks. dr Lubomir M ifejov- 
sky, przedstawił działalność ChKP, 
stwierdzając, że przedmiotem jej 
szczególnego zainteresowania są za
gadnienia związane z odprężeniem, 
rozwojem i rozbrojeniem. Przedsta
wił też plany na najbliższą przy
szłość. ChKP pragnie w dalszym 
ciągu koncentrować uwagę na sy
tuacji na Bliskim Wschodzie, a

zwłaszcza w Libanie, oraz na zja
wiskach rasizmu i apartheidu w Re
publice Południowej Afryki. Uczest
nicy obrad uchwalili deklarację po
kojową uwzględniającą punkt w i
dzenia kontynentu azjatyckiego oraz 
określili swoje stanowisko wobec 
sytuacji w  Ameryce Środkowej.

I# Dyrektor Programu Zwalczania 
Rasizmu Światowej Rady Kościo
łów, Anwar M. Barkat (Pakistan), 
i sekretarz Programu na Rzecz Re
alizacji Aktu Końcowego z Helsi
nek, Theo Tschuy (Szwajcaria), wez
wali Kościoły do przeciwstawienia 
się rosnącej fali rasizmu. W broszu
rze informacyjnej wydanej przez 
SRK A. M. Barkat pisze, że Euro
pa ignorując działalność i taktykę 
grup neofaszystowskich, daje im 
przyzwolenie na podjęcie publicz
nej działalności. Z kolei T. Tschuy 
ostrzega Europejczyków i ich Ko
ścioły przed bagatelizowaniem syg
nałów ostrzegawczych, wskazują
cych na rozszerzanie się nowej fali 
nietolerancji i rasizmu w Europie. 
Publikacja SRK podejmuje proble
my rasowe w Wielkiej Brytanii i 
Brazylii, zagadnienie ludobójstwa 
Indian w Gwatemali oraz trudno
ści Tamilów w Sri Lance.

#  Prezydentem Rady Kościołów A- 
meryki Łacińskiej, która ukonstytu
owała się w  listopadzie 1982 r., zo
stał bp Frederico Pagura (59 1.) z 
Kościoła Metodystycznego w Argen
tynie.

#  W listopadzie 1982 r. powstała 
Krajowa Rada Kościołów Chrześci
jańskich w Brazylii. W jej skład 
wchodzą: Kościół katolicki, Kościół 
ewangelicko-luterański, Kościół e- 
wangelicko-reformowany, Kościół 
metodystyczny i Kościół episkopal- 
ny. Utworzenie Rady poprzedziły 7-

. -letnie rozmowy, w których osią
gnięto porozumienie w sprawie wza
jemnego uznawania chrztu oraz do
puszczenia do Eucharystii w szcze
gólnych przypadkach (małżeństwa 
mieszane, spotkania ekumeniczne). 
Wymienione Kościoły wypracowały 
też wspólne stanowisko wobec ta
kich problemów, jak: przerywanie 
ciąży, rozwód, ponowne wstąpienie 
w związek małżeński rozwiedzio
nych. Wydano też wspólne oświad
czenie na temat sytuacji polityczno- 
-społecznej w Brazylii.

#  Anglikański arcybiskup Canter
bury, dr Robert Ruńcie, wezwał 
rząd brytyjski do zwiększenia po
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mocy dla krajów rozwijających się. 
Przemawiając do delegatów katolic
kiej konferencji poświęconej pro
blemowi ubóstwa na świecie, abp 
R. Ruńcie zaapelował do premiera 
Margaret Thatcher o opracowanie 
planu odbudowy krajów Trzeciego 
Świata. Wyraził ubolewanie, że bry
tyjska pomoc na rzecz rozwoju w 
ostatnich latach wyraźnie się zmniej
szyła.

0 Synod Patriarchatu ekumeniczne
go Konstantynopola podjął uchwałę 
w sprawie ustanowienia diecezji 
prawosławnej w Szwajcarii. Pierw
szym metropolitą został dotychcza
sowy kierownik ośrodka prawosław
nego w Chambesy k. Genewy, Da- 
maskinos. Jego obecny tytuł brzmi: 
metropolita Szwajcarii i egzarcha 
Europy. W Szwajcarii mieszka ok. 
10 000 prawosławnych Greków.

0 Synody obu Kościołów reformo
wanych Holandii, Hervormde Kerk
1 Gereformerde Kerken, zebrane na 
wspólnym posiedzeniu w Luteren, 
podjęły uchwały w sprawie ponow
nego zjednoczenia. Rozmowy na ten 
temat trwają od przeszło 20 lat. 
W 1986 r., dokładnie po stu latach 
od ostatecznego rozłamu, oba Koś
cioły pragną ogłosić, że znajdują 
się oficjalnie „w  stanie ponownego 
jednoczenia się“ . Ostatecznym ce
lem jest całkowite zjednoczenie. 
Heryormde Kerk ma 2 500 000 człon
ków, Gereformerde Kerken — 
850 000.

0 Znany teolog ewangelicki, prof. 
Wilhelm Niesel, ukończył 7 stycz
nia br. 80 rok życia. W latach 
1946—1973 był on przewodniczącym 
(moderatorem) Związku Reformowa
nego i członkiem Rady Kościoła E- 
wangelickiego w  RFN. W okresie 
narodowego socjalizmu należał do 
Kościoła Wyznającego i był osiem 
razy aresztowany. W latach 1964— 
1970 pełnił funkcję prezydenta Świa
towego Aliansu Kościołów Refor
mowanych. Był też przez wiele lat 
członkiem Komisji „Wiara i Ustrój,, 
Światowej Rady Kościołów. Jest au
torem i wydawcą wielu dzieł teolo
gicznych.

#  Nowym przewodniczącym Związ
ku Kościołów Ewangelickich w NRD 
został biskup Ewangelicko-Luterań- 
skiego Kościoła Krajowego w Sak
sonii, dr Johannes Hempel (1. 53).
1 grudnia 1982 r. przejął on tę funk
cję od bp. Wernera Krusche, który

przeszedł na emeryturę. Bp J. Hem
pel jest od 1975 r. członkiem Ko
mitetu Naczelnego Światowej Rady 
Kościołów. Nowym wiceprzewodni
czącym ZKE został prezydent Kon- 
systorza Kościoła Ewangelickiego 
Berlin-Brandenburg, Manfred Sto
pie (1. 46).

0 Z inicjatywy Związku Ekume
nicznego Teologów Trzeciego Świata 
w połowie stycznia br. odbyła się 
w Centrum Ekumenicznym w Gene
wie konsultacja na temat: „Upra
wianie teologii w podzielonym 
świecie“. Uczestniczyli w niej teo
logowie z krajów rozwijających się
1 uprzemysłowionych. Na zakończe
nie obrad uczestnicy konsultacji o- 
głosili deklarację, w której apelują 
do chrześcijan na całym świecie, 
aby wzięli w obronę narody ucis
kane, poznali drogę ich cierpienia 
oraz przeszkody, które utrudniają 
sprawiedliwość społeczną. Deklara
cja stwierdza dalej, że wszyscy teo
logowie „w  solidarności z naroda
mi, które walczą o wyzwolenie z 
różnych form ucisku“, muszą dą
żyć do stworzenia wspólnej teologii. 
Odrzucić trzeba „bożki“ współczes
nego społeczeństwa: ideologię kon
sumpcji, militaryzm, wolną gospo
darkę rynkową i bezpieczeństwo na
rodowe. Wystąpiono też z żądaniem 
przyjęcia nowych kryteriów dla lek
tury Biblii. W uzupełnieniu stwier
dzono, że Pismo święte wykorzy
stuje się jako instrument władzy i 
ucisku. Tak się dzieje w Afryce 
płd., gdzie służy ono usprawiedli
wieniu apartheidu, a także w in
nych częściach świata, gdzie ma u- 
sprawiedliwiać seksizm. Związek 
Ekumeniczny Teologów Trzeciego 
Świata powstał w 1976 r. na posie
dzeniu w Dar es-Salam (Tanzania). 
Obecne posiedzenie było pierwszym, 
w którym uczestniczyli również te
ologowie z Europy Zachodniej i 
USA.

0 Rada Ekumeniczna Kościołów 
Austrii wybrała 14 października 
1982 r. nowego przewodniczącego na 
dwuletnią kadencję. Został nim ks. 
nadradca kościelny, Peter Karner 
(reformowany), z Kościoła Ewange
lickiego Augsburskiego i Helweckie- 
go Wyznania. Jest on znany ze swej 
wieloletniej działalności ekumenicz
nej w Austrii i na arenie między
narodowej. Ks. P. Karner jest współ
przewodniczącym Komisji Katolic- 
ko-Reformowanej w  Austrii. Rada 
Ekumeniczna Kościołów w Austrii 
zrzesza luteran, reformowanych,

starokatolików, metodystów i pra
wosławnych. Kościół rzymskokato
licki jest w niej reprezentowany 
przez obserwatora.

0  W dniach od 26 do 28 paździer
nika 1982 r. odbyła się w Genewie 
26 doroczna Konferencja Chrześci
jańskich Światowych Wspólnot W y
znaniowych. Uczestniczyli w  niej 
przedstawiciele 18 Kościołów i mię
dzynarodowych organizacji chrześci
jańskich. Obradom przewodniczył 
ks. dr Edmond Perret, sekretarz ge
neralny Światowego Aliansu Koś
ciołów Reformowanych. Głównym 
tematem dyskusji był stosunek 
światowych wspólnot wyznaniowych 
do Kościołów, które zawarły unię. 
Podjęto również problem wolności 
religijnej, a anglikanie przedstawi
li szczegółowy opis swojej wspólno
ty. Przewodniczącym Konferencji na 
okres od 1982 do 1984 r. został se
kretarz generalny Światowej Rady 
Metodystów, ks. Joe Hale, sekreta
rzem — dr B. B. Beach z Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego. Na
stępna Konferencja doroczna odbę
dzie się w  Sofii.

0  Kontrowersyjny teolog katolicki, 
prof. Hans Kling, ponownie skry
tykował obecną formę papiestwa. 
W audycji telewizyjnej, nadanej w 
Wielkiej Brytanii, prof. H. Kling 
stwierdził, że jako teolog katolicki
1 jako chrześcijanin uznaje ważność 
i znaczenie Rzymu. Nie może jed
nak uznać nieomylności papieża i 
rzymskiego prymatu, który odrzuca
ją również anglikanie, protestanci i 
„nasi prawosławni bracia na Wscho
dzie“ . Tradycja rzymska oraz zwią
zek z apostołami Piotrem i Pawłem 
są zapewne istotnym elementem w 
łonie chrześcijaństwa, Kościół dzi
siejszy nie potrzebuje jednak „rzym
skiego imperium z rzymskim impe
ratorem, który miesza się do wszy
stkich Kościołów krajowych i wszy
stkich spraw“, lecz „prymatu du
chowego“, człowieka, który oferuje 
swą służbę i swoją radę. „Potrze
bujemy — stwierdził H. Kiing — 
katolickiej wspólnoty narodów, Koś
cioła o cechach narodowych, z ję
zykami narodowymi, lecz opartego 
na Ewangelii, Kościoła, który jest 
zarazem Kościołem katolickim i e- 
wangelickim, Kościoła, który jest 
naprawdę Kościołem chrześcijań
skim“.

0 W grudniu 1982 r. ukazał się 
pierwszy numer biuletynu informa
cyjnego przeznaczonego dla luterań-
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skich Kościołów mniejszościowych z 
Europy Wschodniej i Zachodniej. 
Jego wydawcą jest Światowa Fe
deracja Luterańska, a redakcja mie
ści się w  Budapeszcie. Przewodni
czącym kolegium redakcyjnego zo
stał Andrzej Wojtowicz, kierownik 
Wydziału Kontaktów Zagranicznych 
Polskiej Rady Ekumenicznej. Pierw
szy numer biuletynu przynosi sze
reg informacji o luterańskich Koś
ciołach mniejszościowych w Euro
pie, komentarze dotyczące przygo
towań do uroczystości związanych 
z obchodami 500-lecia urodzin Mar
cina Lutra w NRD oraz komentarz 
na temat stanowiska Kościoła E- 
wangelicko-Augsburskiego w Polsce 
wobec procesów społeczno-politycz
nych zachodzących w naszym kraju.

Z K R A J U
#  Na zaproszenie zwierzchnika Pol
skiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego przebywał w Pol
sce metropolita Barnaba z Greckie
go Kościoła Prawosławnego (9—14 X I 
1982) oraz abp Teodozjusz z Rosyj
skiego Kościoła Prawosławnego (1— 
15 X I 1982). Goście przeprowadzili 
w Warszawie rozmowy z metropoli
tą Bazylim i gronem jego najbliż
szych współpracowników oraz za
poznali się z pracą różnych instytu
cji kościelnych działających w  Pol
sce. W towarzystwie metropolity 
Bazylego odbyli podróż do Białego
stoku, głównego ośrodka prawosła
wia, i spotkali się tam z miejsco
wym biskupem Sawą, z duchowny
mi i wiernymi oraz zwiedzili budo
wę nowego kościoła. Wizytowali też 
parafię w Gródku. Pobyt w  Pol
sce obu hierarchów miał na celu za
poznanie się z życiem Kościoła Pra
wosławnego oraz z sytuacją spo
łeczno-polityczną w naszym kraju. 
0  Polski teolog prawosławny i eku- 
menista, doc. dr hab. Jan Anchi- 
miuk, otrzymał 9 stycznia br. w 
katedrze prawosławnej w  Warsza
wie święcenia kapłańskie z rąk ks. 
metropolity Bazylego. Tydzień 
wcześniej mteropolita udzielił mu 
niższych święceń duchownych. Ks. 
Jan Anchimiuk (ur. 1943) jest kie
rownikiem katedry egzegezy prawo

sławnej Nowego Testamentu w 
Chrześcijańskiej Akademii Teolo
gicznej w Warszawie i redaktorem 
kwartalnika „Wiadomości z Polskie
go Autokefalicznego Kościoła Pra- 
wosławnego” . Wielokrotnie repre
zentował swój Kościół a także Pol
ską Radę Ekumeniczną na różnych., 
międzynarodowych konferencjach, 
zgromadzeniach i sympozjach. V. 
Zgromadzenie Ogólne Światowej Ra-, 
dy Kościołów (1975) wybrało go na 
członka 134-osobowego Komitetu Na
czelnego, najwyższego gremium Ra
dy w okresie między zgromadzenia
mi. Bierze też udział w pracach 
przygotowawczych do Soboru Ogól- 
noprawosławnego. Czytelnicy „Jed- 
noty” znają go z publikacji, które 
zamieszczał na jej łamach.
#  Jedną z form przygotowań do VI 
Zgromadzenia Ogólnego Światowej 
Rady Kościołów, które odbędzie się 
na przełomie lipca i sierpnia br. w 
Vancouver (Kanada), są wizyty skła
dane przez kilkuosobowe zespoły, 
reprezentujące różne tradycje koś
cielne i regiony świata, Kościołom 
w poszczególnych krajach. Taki zes
pół przedstawicieli Kościołów człon
kowskich SRK przebywał w dniach 
od 13 do 25 stycznia br. w Polsce 
na zaproszenie Polskiej Rady Eku
menicznej. W jego skład wchodzili: 
ks. Olle Engstróm (Szwedzki Zwią
zek Misyjny, członek Komitetu Na
czelnego SRK), pani Sarnia Sadek 
(Kościół Prawosławny w Libanie), 
ks. Wolfgang Schmidt (Kościół E- 
wangelicki w RFN, członek sztabu 
SRK) i John Stubo (Zjednoczony

Kościół Metodystyczny w USA). 
Podczas blisko dwutygodniowego 
pobytu w naszym kraju goście mie
li możność odbycia wielu rozmów 
i spotkań z przedstawicielami Koś
ciołów i władz państwowych. Pro
gram przewidywał bliższe zapozna
nie się z życiem i działalnością Pol
skiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego, Kościoła Ewange
licko-Augsburskiego, Kościoła Staro
katolickiego Mariawitów i Kościoła 
Polskokatolickiego, tj. tych Kościo
łów polskich, które są członkami 
Światowej Rady Kościołów. Goście 
spotkali się również z przedstawi
cielami śląskiego, łódzkiego i wroc
ławskiego oddziału PRE, dzięki cze
mu uzyskali wgląd w pracę ekume
niczną prowadzoną w regionach. W 
Warszawie, a także w innych miej
scowościach, uczestniczyli w nabo
żeństwach z okazji Tygodnia Mod
litwy o Jedność Chrześcijan, prze
kazując zebranym pozdrowienia od 
swoich Kościołów. Złożyli też w i
zytę w Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej oraz bp. Władysławowi 
Miziołkowi, wiceprzewodniczącemu 
Komisji Episkopatu ds. Ekumeni
zmu. Ze strony władz państwowych 
delegację podejmowali kierownik 
Urzędu ds. Wyznań, min. Adam Ło
patka oraz wojewoda wrocławski. 
Na zakończenie wizyty odbyło się 
spotkanie z Prezydium Polskiej Ra
dy Ekumenicznej, podczas którego 
członkowie zespołu ekumenicznego 
podzielili się wrażeniami i obser
wacjami poczynionymi podczas po
bytu w naszym kraju.

O F I A R Y  N A  W Y D A W N I C T W O
E.K. — zł 500, Aurelia Krzywiec — zł 640, Rudolf Dominik — zł 640, R i
chard Bischoff — zł 640, Anna Giryng — zł 640, Mieczysław Skwierczyński 
— zł 120, Józef Hoffman — zł 140, ks. Paweł Anweiler — zł 1000,, Hajnną1 
Zimnoch — zł 140, Witold Loretz — zł 140, Matylda Kamińska — zł 340, 
Elżbieta Kowalik — zł 140, s. Magdalena Siebenkaes — zł 40, s. Aniela 
Bałoń — zł 50, Weronika Piórkowska — zł 140, Jakub Held — zł 640̂  
Maria Podgórska — zł 140, ks. Włodzimierz Nast — zł 640, ks. Jayiuwz 
Bańkowski — zł 560, Jan Kowalczyk — zł 140, Hans Boi — zł 12000, ks. bp. 
Stanisław Kowalski — zł 1600, Sergiusz Waszkiewicz — zł 140, Marta 
Czernielewska zł 140, Wanda Scholl — zł 640
Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Przypominamy, że ofia
ry na wydawnictwo „Jednota” przekazywać można na konto PKO VIII OM 
Warszawa, Nr 1586-3854-136 bądź przesyłać przekazem pieniężnym pod 
adresem: Administracja miesięcznika „Jednota”, al. Świerczewskiego 76a, 
00-145 Warszawa.

Wydawca: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w PRL. Re
daktor naczelny: ks. Bogdan Tranda, sekretarz redakcji: Barbara Stahl. 
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Konto: PKO Warszawa VIII OM, nr 1586-3854-136. Do nabycia we wszyst
kich placówkach Kościoła. Materiałów nie zamówionych redakcja nie

Cena 30 zł
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