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CO WY NA TO ? C O  W N U M E R Z E  ?
Jeśli nie potrafisz...

W  środkach informacji panuje ostatnio moda na wyznania mniejszościo
we —  i radio, i telewizja, i prasa poświęcają im sporo uwagi Jeśli wziąć 
pod uwagę milczenie, które do niedawna pokrywało grubą warstwą istnie
nie różnowierstwa w  Polsce, to ową modę trzeba uznać za objaw bardzo 
pozytywny. Społeczeństwo dowiaduje się bowiem o sobie samym pewnych 
rzeczy, dotychczas nie znanych szerszym kręgom. Chrześcijanie wyznań 
mniejszościowych stanowią nieliczną, lecz niekiedy liczącą się, cząstkę 
tego społeczeństwa. Informowanie ogółu o swoistych cechach, wierzeniach, 
tradycji i praktykach tych innych chrześcijan może spełnić rolę integrują
cą społeczeństwo, a także przyczynić się do rozwoju idei ekumenicznej 
i zbliżenia ludzi! różnych wyznań. Musi to być jednak robota rzetelna. 
Przykładem takiej rzetelnej roboty była seria filmów telewizyjnych o Koś
ciołach i religiach w Polsce, reżyserowanych przez Macieja Leszczyńskiego 
i Mieczysława Siemieńskiego. Żenujący był natomast wstęp do tych filmów 
w wykonaniu naukowo utytułowanego profesora Edwarda Ciupaka. 
Ograniczymy się tylko do paru zdań na temat tego, co prelegent powiedział 
o Kościele reformowanym. Słuchacze dowiedzieli się na przykład, że głów
ną doktryną tego Kościoła jest predestynacja, która polega na tym, że 
Bóg z góry jednych przeznacza do zbawienia, a drugich do potępienia. Pan 
Profesor powinien odróżniać zasadniczy rys doktrynalny od tego, co jest 
wytworem wyobraźni. Od dawna podniecano się sprawą kalwińskiej pre- 
destynacji jak wielką sensacją, ale mato kto ją rozumiał. Pan Profesor też 
sprowadził ją do wulgarnej tezy, nic mającej wiele wspólnego z istotą 
rzeczy. Wypadałoby, żeby człowiek z tytułem naukowym znał lepiej temat, 
o którym mówi publicznie przed kamerą telewizyjną. Wypadałoby też, 
aby nie mylił dat, faktów i nazwisk...

Wydawany przz Ch&S „Tygodnik Polski'* w nr. 13(72) z 25 marca 1984 
zamieścił na 2/3 kolumny, ozdobiony fotografią warszawskiego kościoła, 
artykuł pt. „Kościół Ewangelicko-Reformowany" pióra Stefana Pasiuszew- 
skiego. Intencja była zapewne chwalebna, tak Autor, jak i redakcja mieli 
prawdopodobnie dobre chęci, ale cóż... nie wyszło. Jak wiadomo, dobre 
chęci to trochę za mało. W  rezultacie urodził się potworek, z którym nie 
bardzo wiadomo, co zrobić. Trudno polemizować, bo trzeba by kwestiono
wać i prostować każdy akapit, niemal każde zdanie.
Tytko dla przykładu zajmiemy się kilkoma sformułowaniami z tego arty
kułu. W  drugim zdaniu czytamy, przecierając ze zdziwieniem oczy, że 
„kalwinizm —  najogólniej rzecz biorąc —  jest zreformowanym luteraniz- 
mem". Po raz pierwszy spotykamy się z takim zakwalifikowaniem kalwi- 
nlzmu. Prawdą jest, że Kalwin w  młodości był zwolennikiem Lutra, na 
nim się wykształcił (był wszak o całe pokolenie młodszy), ale nonsensem 
jest twierdzenie, że „przyjął ogólne zasady laterańskiej Reformacji wspar
tej rozstrzygnięciami U. Zwingliego". Kalwin był reformatorem k a t o l i 
c y z m u  i samodzielnym myślicielem, choć nie ma potrzeby zaprzeczać 
jego związków z Lutrem. Co chce Autor powiedzieć, gdy pisze o „pre- 
doktrynie" Jana Kalwina? Jaką to doktrynę miałaby ona poprzedzać? 
Osobliwe poglądy głosi S. Pastuszewski na temat powstania kalwinizmu: 
„Źródłem jego był w  mniejszym stopniu splot społecznych dążeń chłopów, 
mieszczan i dzielnicowych władców oraz chęć naprawy Chrystian izmu jako 
takiego, a w  większym intelektualny woluntaryzm". Ręce opadają. Dalej 
powołuje się Autor na dzieło Kalwina „Wychowanie chrześcijańskie" (1559). 
W  roku 1559 ukazało się ostateczne wydanie „Christianae Religionis Insti- 
tutio" po łacinie, a następnie po francusku. Nie ma ono nic wspólnego 
z chrześcijańskim wychowaniem, tylko jest systematycznym wykładem za
sad chrześcijańskiej wiary.
Bez sensu pisze S. Pastuszewski o „doktrynie ewangeliizmu zreformowanego 
(reformującego luteranizm)", o uznawaniu w Wieczerzy Pańskiej „tylko 
zasady symbolu (wspólne osiągnięcie U. Zwingliego i J. Kalwina)", o tym, 
że „nabożeństwa są jedynie zebraniem wiernych (communio viatorum)" 
itcL, itd.
Konkludując, zalecamy bliższe zaznajomienie się z mądrością przysłów 
polskich, z których jedno brzmi: jeśli nie potrafisz, nie pchaj się na afisz.

W  dniach 7 i 8 -kwietnia- obrado
wał w Warszawie Synod Kościoła 
Ewa nigelicko-Reformowanego. Spra - 
wozdanie iz iprzebiegu sesji 'będzie 
zamieszczone w  następnym nume
rze. W tym numerze publikujemy 
kazanie ks. Bogdana Trandy Niech 
Bóg prowadzi (ŝ  3), wygłoszone 
przed rozpoczęciem obrad. Po 'ka
zaniu następuje zwiazana z nim te
matycznie modlitwa Udziel nam 
światła i mądrości (s. 4).
Na s. 5 drukujemy drugą część 
streszczenia dokumentu pt. Wezwa
ni do składania świadectwa o E- 
wangelii w dzisiejszych czasach, o- 
pracowanego przez Zgromadzenie 
Ogólne Światowego Aliansu Kościo
łów Reformowanych w  Ottawie w  
19i82 r. (część pierw sza była opub
likowana w  nr. 4/84). Dokument ten 
był tematem dwóch referatów na 
Synodzie i przedmiotem dyskusji w  
zespołach problemowych.
Czym jest dla mnie ekumenia? to
tytuł redakcyjnej mini ankiety, któ
ra przyniosła płoni w  .postaci pięciu 
interesujących, acz kontrowersyj
nych wypowiedzi. Swoje poglądy na 
ekumenię prezentują: o. Celestyn 
Napiórkowski: Niezwykła szansa Cs. 
9), Miichał Klinger: Poczucie tajem
nicze (s. 9), ks. Mieczysław Kwie
cień: Kwestia sporna <s. 10), Witold 
Lubicz: Obawa i nadzieja Cs. 11) o- 
raz Dorota Niewieczerzał: Miłość 
i pokora (s. 112).
Wielkim symlbolm ekumenicznym, 
symbolem wspólnoty wszystkich lu
dzi dobrej woli i świadectwem 
cierpienia1 więźniów obozów hitle
rowskich ma być Ekumeniczna 
Świątynia Pokoju na Majdanku. In
formację na jej temat znajdą Czy
telnicy na s. 13.
9 marca zmarł pastor Martin Nie- 
móller, człowiek, który był też swe
go rodzaju symbolem, symbolem 
oporu wobec reżimu hitlerowskiego 
i powojennej) remilitaryzacji Nie
miec. Jego sylwetkę prezentuje Ka
rol Karski <s. il4).
Bohaterem kolejnego odcinka cyklu 
Marka Ruszczyca Zapisali karty 
historii jest Niespokojny doktor 
Tripplin (s. 15), lekarz, 'literat, pod
różnik i wielki oryginał.
Poza tym w  numerze nasze stałe 
rubryki: Co Wy na to? (s, 2), któ
ra jak izwykle, numer otwieramy, 
Wśród książek (s. 1'9), Przegląd eku
meniczny (s. 19) i Z prasy (s. 23), 
która numer zamyka.

N A S Z A  O K Ł A D K A
Widok sali obrad Synodu Koś
cioła Ewangelicko-Reformowa
nego, moment głosowania (zob. 
kazanie na s. 3 i notkę w  
„Przeglądzie ekumenicznym” 
na s. 23)
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Kg. BOGDAN TRANDA

Niech Bóg prowadzi

Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty Izraelski: Ja, Pan, twój Bóg, uczę cię tego, 
co ci wyjdzie na dobre, prowadzę cię drogą, którą masz iść. O, gdybyś zważał na 
moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja sprawiedliwość jak fale 
morskie! Twój ród byłby liczny jak piasek, a twojego potomstwa tyle, oo ziarnek 
piasku, jego imię nie byłoby wytępione ani zniszczone przed moim obliczem.

Chwała niech będzie Bogu Najwyższemu, który 
wezwał nas dzisiaj do tego kościoła z różnych 
zborów i z rozproszenia! On to bowiem posłu
guje się nami, byśmy troszczyli się o Jego spra
wę —  o sprawę Jezusa Chrystusa na ziemi. To 
jest nasze pierwsze i najważniejsze zadanie ja
ko Kościoła. A  Kościół to zgromadzenie Boże
go ludu, zgromadzenie tych wszystkich poje
dynczych osób, które Bóg wzywa po imieniu. 
Kościół to wszyscy ludzie, którzy wyznają i 
chcą rozgłaszać wiadomość, że Jezus Chrystus 
jest Panem i Zbawcą. Bóg zna ciebie! On zna 
twoje imię, On wie, jakie są twoje możliwości, 
On wie, do czego jesteś zdolny!
Ale cóż my możemy? Wszak sił mało, ludzi 
mało, środków mało... Czy Ducha też mało? 
Czy Ewangelii mało? Czy Boga za mało? A  mo
że cierpienia za mało?
Prawda, że jesteśmy grupą chyba najmniej 
liczną w tym kraju. Czy znaczy to, że naj
mniej ważną? Może w ogóle nieważną? Przy
pomnijcie sobie słowa z V  Mojżeszowej, które 
Bóg kieruje do swego ludu wybranego: „Ty 
jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Cie
bie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich 
ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną wła
snością" (7:6). Nie jest rzeczą obojętną ani bła
hą, czy się jest, czy się nie jest wyłączną wła
snością Boga; nie jest rzeczą obojętną, czy się o 
tym wie.
Dlaczego Bóg wybiera spośród wszystkich na
rodów jakąś grupę ludzi? Nie dlatego, że je
steście najliczniejsi, nie dlatego, że jesteście 
najmądrzejsi, najpotężniejsi, ani nie dlatego, że 
jesteście najbogatsi. Wybrał was dlatego, że 
„...jesteście najmniej Uczni ze wszystkich lu
dów (...). Z miłości swej ku wam” wybrał was 
-Bóg! „Dochowuje (Pan) przysięgi, którą złożył 
waszym ojcom'' i dlatego mówi: „Przestrzegaj 
przykazań, ustaw i praw, które ja ci dzisiaj 
n^kązuję spełniać" (V Mojż. 6:7.8.11). A  Iza
jasz mówi w imieniu Najwyższego: „Ja, Pan, 
twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na do
bre, prowadzę cię drogą, którą masz iść". To 
On, Bóg, uczy nas, co jest słuszne, co dla k a 
żdego -  dobre i co dla c a ł e j  wspólnoty Ko
ścioła dobre. To On prowadzi nas drogą, którą

Izajasz 48:17—19

mamy iść. Nie my wybieramy sobie drogę, nie 
my wybieramy to, co wydaje się nam słuszne 
i dobre, albowiem wszystko, co słuszne i do
bre, pochodzi od Boga i On nas tego uczy. 
Właściwa droga to taka droga, po której On 
nas prowadzi. Dlatego, „gdybyś zważał na mo
je przykazania, twój pokój byłby jak strumień, 
a twoja sprawiedliwość jak fale morskie".

Zważać na przykazania Boga, ogłaszać Jego 
wolę, opowiadać się za tym, co On nakazuje 
człowiekowi —  to jest zadanie dla każdego z 
osobna i dla całej wspólnoty. To jest właśnie 
zadanie Kościoła! Synod będzie przebiegał pod 
znakiem dokumentu przysłanego Kościołom 
reformowanym, aby go przestudiowały, "wię
cej —  aby w formowaniu swego życia i dzia
łania wzięły pod rozwagę treści zawarte w 
tym dokumencie: „Wezwani do składania świa
dectwa o Ewangelii w dzisiejszych czasach"! 
Bóg wymaga i oczekuje, że będziemy składać 
świadectwo o Ewangelii w n a s z y c h  cza?  
s a c h: w twoim mieście, w  twojej wsi, w  
twoim domu, w twojej szkole, w miejscu pra
cy, w towarzystwie —  wszędzie, gdziekolwiek 
się znajdziesz. Wzywa cię Bóg do składania 
świadectwa o Ewangelii w dzisiejszych wa
runkach, stosunkach, okolicznościach, trudnoś
ciach, kłopotach, ale także w radościach i su
kcesach. Wzywa, abyśmy w sposób twórczy 
głosili wierność Bożej woli i zważali na Boże 
przykazania.

Jest tradycją Kościołów reformowanych, że sta
rały się zawsze kłaść szczególny nacisk na ak
tualność świadectwa. Znaczy to, że mamy lu
dziom mówić o tym, że Ewangelia jest dla nich 
ważna i nieodłączna od życia, od codziennych 
spraw. I dlatego Kościół —  w tej sytuacji, w  
jakiej się znajduje, i w tym kraju, w; "jakim 
działa —  musi ciągle na nowo wyrażać swoją 
wiarę. Bo tylko wtedy zostaniemy widrm du
chowi naszego wyznania, kiedy tu, w naszyli} 
Kraju, w  naszym mieście, w naszej wśŁ jesteś
my posłuszni głosowi Ewangelii. Ewangelia Je
zusa Chrystusa jest rzeczą najważniejszą, jest 
bowiem wiadomością o ocaleniu i ratunku, 
z którym Bóg przychodzi do ludzi!
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Wiele jest spraw, które nas niepokoją —  i tych 
wielkich, i tych małych. I pośród tych niepo
kojów, o których wszyscy wiemy, musi się roz
legać głos nadziei i wiary, muszą być dokony
wane czyny miłości. W  warunkach, w jakich 
postawił nas Bóg, naszym zadaniem jest głosić 
radosną wiadomość, że On nas, ludzi, kocha 
i chce ocalić.

Znowu powiemy: jaka jest lub może być rola 
tak niewielkiej grupy społecznej? Na pewno 
w sensie socjologicznym jesteśmy w ogóle bez 
znaczenia, ale pytam się: jakie socjologiczne 
znaczenie miało tamtych dziesięciu, których 
Abraham wytargował od Boga? Dziesięciu 
sprawiedliwych, którzy mieli ocalić Sodomę 
przed zagładą (I Mojż. 18:16— 33)?
Kochani, więcej nas niż dziesięciu, tylko czy 
sprawiedliwych? Czy idziemy za tym, co ma 
nam wyjść na dobre? Czy idziemy drogą, po 
której prowadzi nas Bóg? Nie zasłaniajmy się 
słabością naszych sił i niewielką liczbą. Nie 
upadajmy na duchu z powodu tak nieistotnych 
w Bożym Królestwie spraw. Pokutujmy raczej

z tego powodu, że Ducha nam brak, że jesteś
my ludźmi małej wiary. Prośmy raczej, aby 
Bóg dodał nam swojej mocy.
Kochani, weźmy sobie do serca —  każdy in
dywidualnie! —  te słowa, które wypowiedziane 
zostały w drugiej osobie liczby pojedynczej, 
a więc skierowane są do każdego z osobna: 
„Gdybyś był zważał na moje przykazania, 
t w ó j  pokój byłby jak strumień, a t w o j a  
sprawiedliwość jak fale morskie!”. Co więcej: 
„ t wó j  ród byłby liczny jak piasek, a t w o 
j e g o  potomstwa tyle, co ziarnek piasku, jego 
imię nie byłoby wytępione ani zniszczone przed 
moim obliczem”.
To jest ta zasadnicza myśl, którą powinniśmy 
wziąć sobie do serca, przemyśleć i z modlitwą 
wyprosić u Pana, aby każdy z nas i cała nasza 
zbiorowość zważała na Jego przykazania i —  
świadoma prowadzenia przez samego Boga —  
szła drogą, którą On wskazuje. Amen.

Kazanie wygłoszone 7 kwietnia 1984 w Warszawie na 
rozpoczęcie Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformo
wanego.

U d z i e l  n a m  ś w i a t ł a  i m q d r o ś c i

Błogosławiony bądź,
Boże naszych ojców,
Ostojo nasza od wielu pokoleń, 
że i dzisiaj przyznajesz się do nas, 
ludu, który jest Twoją własnością.

Dziękujemy Ci za Twą miłość do nas, 
dziękujemy za bezcenny dar, 
jakim jest wybranie spośród ludów, 
za prowadzenie nas Twoją drogą 
i uczenie tego, oo wyjdzie nam na dobre.

Prosimy Cię, spraw, abyśmy umieli 
stosować się do Twojej woli 
idąc śladami naszego Pana i Zbawcy, 
głosząc Ewangelię pokoju 
i sprawiedliwości
wśród naszego utrudzonego narodu.

Zebrałeś nas dzisiaj z różnych stron, 
ze zborów i rozproszenia, abyśmy radzili 
uad sprawą Twego Królestwa na ziemi, 
zechciej nam więc udzielić 
światła i mądrości Ducha Świętego.

Spraw, prosimy Cię, Ojcze, 
aby obrady Synodu stały się wyrazem 
naszej wierności dla Ewangelii 
i gotowości do składania świadectwa 
o Chrystusie wobec współczesnego świata.
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Wezwani do składania świadectwa 
o Ewangel i i  w dzi si ej szych czasach

CZĘŚC DRUGA

Przedstawiamy drugą część omówienia dokumentu Światowego Aliansu Kościołów 
Rejormowanych na temat współczesnego świadectwa Kościoła. Zamieszone na koń
cu dokumentu „Pytania dla grup dyskusyjnych” drukujemy w pełnym brzmieniu 
ze względu na ich przydatność podczas dyskusji prowadzonych w parafiach.

C z ę ś ć  I I I
WSPÓLNOTA W  CHRYSTUSIE ZNAKIEM  
OBECNOŚCI CHRYSTUSA W  SWIECIE

Kościół Chrystusowy to wspólnota, która ma być od
biciem Bożej wizji nowej ludzkości. Kościoły dalekie 
są jeszcze od tego ideału, wciąż odrzucają lub opacz
nie pojmują ów dar wspólnoty w  Jezusie Chrystusie, 
a przecież, jeśli chcą wiernie wypełniać Boże powo
łanie, muszą być świadome, jaki czynią użytek z o- 
trzymanego daru.

1. P o w s z e c h n o ś ć  K o ś c i o ł a

Na początku tego paragrafu autorzy stwierdzają: 
Zwiastowanie Jezusa Chrystusa jako Pana zawiera 
w sobie zarówno wizję, jak i zobowiązanie do reali
zacji Kościoła powszechnego, a następnie wyjaśniają, 
do jakiej powszechności Kościół jest zobowiązany i co 
decyduje o tym, że j e s t  powszechny. Ale wizja po
wszechności domaga się w i d z i a l n e j  j e d n o ś c i  
Kościoła. Jej realizację Kościoły reformowane powin
ny zacząć przede wszystkim od siebie, tzn. od zasta
nowienia się, jak mogą pełniej wyrażać jedność mię
dzy sobą i jak mają przezwyciężyć dzielące je podzia
ły i ich źródła. Czego mogłyby się nauczyć od Kościo
łów innych tradycji (np. w  dziedzinie teologii sakra
mentalnej) ?
Dążenie do widzialnej jedności Kościoła odbywa się 
także przez działania w  ruchu ekumenicznym. 
Jaką wizję jedności mają Kościoły reformowane, któ
ra towarzyszyłaby im w tym ruchu? Czy są zgodne, 
że jedność, do której dążymy, nie musi oznaczać jed
nej organizacji kościelnej, ale — z drugiej strony —  
że zakłada otul co najmniej konieczność:
1) jakiegoś sformułowania zasad jedności w wierze,
2) znalezienia jakiejś formuły mówiącej o wzajemnym 
uznaniu Chrztu, Eucharystii i urzędów kościelnych,
3) uzgodnienia wspólnego reagowania — zgodnie z 
etycznymi normami chrześcijańskimi — na problemy 
współczesnego świata,
4) i wreszcie — wypracowania właściwej dla wszyst
kich metody podejmowania wspólnych decyzji.
Wizja powszechności Kościoła jest oczywiście znacz
nie szersza. Kościół powszechny to wspólnota, która 
byłaby zdolna skierować słowo pojednania do całej 
ludzkości, to wspólnota, w  której nie ma Żyda ani 
Greka (Gal. 3:20). Jaki jest stosunek Kościołów re
formowanych do Izraela, narodu wybranego, który w  
Jezusie nie uznał Chrystusa? Jak właściwie określić 
ten stosunek, aby uwzględnić zarazem wizję Kościoła 
powszechnego?

2. R a s i z m  i A f r y k a  P o ł u d n i o w a

Treść i sformułowania tego paragrafu (poprzedzonego 
tekstem uchwały Zgromadzenia Ogólnego SAKR w  
Ottawie) zostały oficjalnie przyjęte w  głosowaniu na 
tymże Zgromadzeniu. Uchwała mówi o zawieszeniu 
dwóch Kościołów holenderskich, tzn. Nederduitse Her- 
vormde Kerk van Afrika oraz Nederduitse Gerefor- 
meerde Kerk w  Republice Południowej Afryki, w  
prawach członkowskich Światowego Aliansu Kościo
łów Reformowanych za stosowanie i usprawiedliwia
nie systemu apartheidu. Obu Kościołom zostanie przy
wrócone członkostwo pod warunkiem, że okażą skru
chę, naprawią wyrządzone krzywdy i zastosują się 
do wymagań postawionych im przez Zgromadzenie.

Tyle, w  skrócie, uchwala. Przejdźmy teraz do omówie
nia treści tego paragrafu. Będąc w  pełni świadome, 
że grzech rasizmu jest wszechobecny, Zgromadzenie 
Ogólne koncentruje się jednak na sytuacji w  Afryce 
Południowej, gdzie przebieg wydarzeń jest wyjątkowo 
dramatyczny, a dwa wymienione wyżej Kościoły po
sunęły się tak daleko, że czarnoskórych braci odsu
wają nawet od wspólnoty Stołu Pańskiego. Dokument 
przedstawia teologiczne uzasadnienie przeciwstawienia 
się rasizmowi przez Kościół oraz walki z wszelkimi 
przejawami dyskryminacji i ucisku. Ukazuje także 
podejmowane przez Alians próby doprowadzenia do 
upamiętania obu wspomnianych Kościołów. Ponieważ 
tamte próby zawiodły, Zgromadzenie w  Ottawie 
stwierdza, co następuje:

W pewnych sytuacjach Kościół ze względu na skła
dane świadectwo musi przeprowadzić wyraźną linię 
podziału między prawdą i fałszem. Pragnienie docho
wania wierności i posłuszeństwa Jezusowi Chrystuso
wi może zmusić do przeciwstawienia się władzy, któ
ra stosuje niesprawiedliwość i ucisk, oraz do potępie
nia tych chrześcijan, którzy wspomagają i współpra
cują z ciemiężcą. Uważamy, że taka sytuacja ma 
obecnie miejsce w Afryce Południowej (...). Neder
duitse Gereformeerde Kerk i Nederduitse Hervormde 
Kerk akceptując i, co więcej, popierając i usprawied
liwiając system apartheidu przez wypaczanie Ewan
gelii i zasad Kościoła reformowanego, zaprzeczają —  
i w doktrynie, i w działaniu — tej obietnicy, w któ
rą, jak twierdzą, wierzą. Zgromadzenie Ogólne stwier
dza zatem, że sytuacja ta stawia Kościoły przed pro
blemem „statua confessionis”, a to oznacza, że traktu
jemy tę sprawę jako problem, przy ocenie którego 
najmniejsza różnica zdań między Kościołami spowo
dowałaby poważne zagrożenie integralności całej spo
łeczności Kościołów reformowanych.
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Paragraf ten kończy się kilkoma pytaniami do Ko
ściołów na temat praktycznych działań skierowanych 
przeciwko systemom apartheidu, ucisku i dyskrymi
nacji.

3. W s p ó l n o t a  k o b i e t  i m ę ż c z y z n

Rozpoczynając optymistycznym stwierdzeniem, że w  
Kościołach reformowanych coraz częściej stosowana 
jest biblijna zasada, iż w  Chrystusie nie ma mężczy
zny ani kobiety, albowiem w Nim wszyscy jedno jes
teśmy (Gal. 3:27,28), autorzy dokumentu przechodzą na 
grunt bardziej realistyczny, to znaczy do praktyki o- 
ficjalnego lub nieoficjalnego ograniczania udziału ko
biet w pracy niektórych Kościołów (brak zgody na 
ordynowanie kobiet, odmawianie im prawa wyboru 
na prezbiterów itp.). Autorka omówienia sądzi, że 
cytowany poniżej fragment zainteresuje bezpośrednio 
wyznawców Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w  
Polsce:

Wzywamy Kościoły, aby uznały prawo wszystkich o-  
chrzczonych do pełnego członkostwa w Kościele, tak 
aby ich zbory mogły stać się dla świata przykładem 
odnowionej wspólnoty ludzkiej w Ciele Chrystuso
wym. Jeśli tego nie uczynią, będzie to oznaczało, że 
odmawiają kobietom prawa osoby ludzkiej i że u - 
twierdzają postawy dyskryminacyjne w społeczeństwie 
jako całości.

W  dalszej części tego paragrafu autorzy krytykują 
zbyt hierarchiczny i autokratyczny styl zarządzania 
w Kościele i ukazują negatywne tego skutki. Styl 
ten — ich zdaniem —  umocniony został w Kościołach 
reformowanych wskutek zbyt jednostronnego ukazy
wania Boga jako Pana, Władcy i Króla, a pomijania 
takich Jego atrybutów, jak miłość, współczucie, opieka 
i troskliwość. Pierwsze cechy identyfikowane są w  
niektórych kulturach z cechami męskimi, drugie —  
z żeńskimi, przeto przez całe wieki utrwalała się w  
Kościele dominacja mężczyzn nad kobietami i wy
paczało się pojmowanie natury Boga. To zjawisko 
dominacji daje się również zauważyć w  języku ko
ścielnym. Autorzy apelują do Kościołów, aby próbo
wały wykształcić taki język, który byłby pozbawiony 
elementów różnicowania ludzi nie tylko pod wzglę
dem płci, ale także rasy, narodowości, wieku, uzdol
nień itp. Zadaniem nas wszystkich jest działanie w 
takim kierunku, aby w Kościele znalazło się miejsce 
dla służby wszystkich ochrzczonych i aby to nasze 
posługiwanie było wzajemne i żeby dzięki temu na
bierała mocy misja i świadectwo całego Kościoła.

4. R o d z i n a  i m a ł ż e ń s t w o

Określając na wstępie definicję rodziny chrześcijań
skiej, jej cele oraz charakter stosunków łączących ko
bietę i mężczyznę, rodziców i dzieci, autorzy doku
mentu stwierdzają, że od wieków aż po dzień dzi
siejszy, w  ciągle zmndeniającym się społeczeństwie 
chrześcijanie i Kościół składają na gruncie rodziny 
ważne świadectwo o Ewangelii. Stykają się przy tym 
(zwłaszcza w sytuacji pluralizmu kulturowego) z licz

nymi trudnymi problemami, jakie zagrażają normom 
etyki chrześcijańskiej, podważają stabilność rodziny i 
rzucają wyzwanie chrześcijańskiemu pojmowaniu wol
ności i karności. Ta sytuacja zmusza Kościoły do 
przemyślenia i jasnego sformułowania świadectwa i 
praktyk w  odniesieniu do tak ważnej dziedziny sto
sunków międzyludzkich. Szereg pytań szczegółowych, 
umieszczonych na końcu tego paragrafu, ma pomóc 
Kościołom w wypracowaniu swego stanowiska.

C z ę ś ć  I V

ŚWIADECTWO W  ZAGROŻONYM I PODZIELONYM  
SWIECIE

Rozdział ten poprzedzony jest krótkim wstępem uka
zującym teologiczne podstawy głoszenia pełnej, nie 
okrojonej Ewangelii — całej ludzkości. Ewangelia o 
Jezusie Chrystusie ma wymiar kosmiczny i nigdy nie 
wolno pomniejszać Bożego zamysłu, jakim jest odku
pienie c a ł e g o  s t w o r z e n i a .  Z tego względu 
pilnym zadaniem Kościołów reformowanych jest za
stanowienie się nad tym, jak należy składać świa
dectwo o c a ł y m  poselstwie Bożym w świecie po
dzielonym ideologicznie, politycznie i rasowo, zagrożo
nym katastrofą nuklearną i skorumpowanym ekono
micznie.

1. P o ś r ó d  r ó ż n o r o d n o ś c i  k u l t u r

Wypełniając nakaz głoszenia Ewangelii aż po krańce 
ziemi, Kościoły reformowane na Zachodzie rozpoczęły 
przed wiekami dzieło misji, w  wyniku którego znacz
na liczba Kościołów działa teraz w rejonach świata
0 odmiennej kulturze, religii i historii. Krzewiąc E- 
wangelię na nowych terenach Kościół stawał się jed
nocześnie przenośnikiem kultury zachodniej, przy czym 
zdarzało się często, że owe ramy kulturowe, w  jakich 
podawano Ewangelię, uznawano za jej niezbędny 
element. Powodowało to określone negatywne skutki, 
m.in. i takie, że nie dostrzegano, iż w  historii, religii
1 kulturze ewangelizowanych narodów objawiała się 
łaska i przewodnictwo Boże. Dzisiaj więc, ażeby le
piej rozpoznać działanie Boga w historii ludzkości 
trzeba ponownie zbadać, jak kształtuje się stosunek 
między wiarą chrześcijańską a kulturami wyrosłymi 
z innych systemów religijnych. Kulturę trzeba zgłę
biać w  kategoriach teologicznych, a nie tylko antro
pologicznych. Wzorem dla nas, jak mamy dzisiaj po
stępować wobec kultur współczesnego świata, jak je 
przenikać i jak wpływać na ich przyszły kształt po
przez głoszenie ludziom Dobrej Nowiny o żywej o- 
becności Zmartwychwstałego — jest Biblia (apostoło
wie!).

Paragraf kończy się trzema postulatami skierowany
mi do Kościołów i prośbą, aby zechciały rozważyć, 
jak mogą skuteczniej wypełniać misję Chrystusową 
pośród różnorodności kultur.

2. P o k ó j

Każde pokolenie musi na nowo określić, co dla niego 
oznacza biblijne poselstwo i wezwanie do czynienia 
pokoju. Kreśląc obraz współczesnego świata i zagro
żenia pokoju, autorzy cytują fragmenty uchwały Zgro
madzenia w  Ottawie wzywającej wszystkie Kościoły



członkowskie i wszystkich współwyznawców, aby na 
problem pokoju patrzyli nie tylko jak na problem 
polityczny, ale jak na sprawę, która bezpośrednio do
tyczy chrześcijańskiej odpowiedzialności wobec Boga 
pokoju. Autorzy bardzo silnie akcentują fakt, że de
finicja pokoju jako stanu bez wojny jest fałszywa. 
Pokój oznacza bowiem nie tylko życie bez wojny, ale 
życie we wspólnocie, we wzajemnym szacunku, soli- 
darności i sprawiedliwości. Taki pokój, w którym nie 
zważa się na ubogiego, na uciśnionych i cierpiących, 
nie jest prawdziwym pokojem.
O ile dla społeczeństw krajów tzw. rozwiniętych głów
ne zagrożenie dla pokoju jawi się w  postaci wojny 
nuklearnej, o tyle dla ludzi z krajów Trzeciego Swia- 
ta~ taką groźbą zagłady jest głód. Chrześcijanom nie 
wolno o tym zapominać. Problem pokoju staje się 
dzisiaj kategorią wiary Kościoła [...], albowiem stosu
nek do środków masowego zniszczenia jest wykładni
kiem stosunku do samej Ewangelii, tzn. albo ją po
twierdza, albo je j zaprzecza. Czy zgadzacie się —  
pytają autorzy dokumentu — z takim stwierdzeniem, 
czy też macie odmienny pogląd na temat chrześcijań
skiego zobowiązania do czynienia pokoju?

3. W ł a d z a  i b o g a c t w o

Ten problem wszyscy dobrze znamy — tak rozpoczy
na się ten fragment dokumentu. Autorzy analizując 
współczesną sytuację świata, w którym obserwujemy 
nie dającą się z niczym porównać ekspansję boga
ctwa i władzy, pokazują, że to także nasza zachłan
ność, krótkowzroczność i obawa powodują, iż władza 
staje się coraz bardziej zcentralizowana i silna, że 
sami staniemy się ofiarami własnych systemów i zni
szczymy Ziemię, która jest naszym domem. Jak w  
świetle tego jawi się nam Boża obietnica (czyńcie so
bie ziemię poddaną) i Boży sąd za takie zarządzanie 
powierzonym dobrem? Jak możemy zabezpieczyć to 
wspólne dobro? Jak podjąć i rozwiązać problem nę
dzy pośród bogactwa i problem nadużywania władzy 
w społeczności ludzkiej ? Od tych pytań Kościołowi nie 
wolno się uchylać.

a) N ę d z a  w ś r ó d  b o g a c t w a

Żyjemy w  święcie podzielonym na bogatą Północ i 
biedne Południe (zaledwie 40 %  ludności Południa jest 
w stanie utrzymać się przy życiu, a mówicie ściślej: 
ledwie utrzymać się przy życiu). Ta sytuacja rodzi 
szczególny dylemat dla chrześcijan. Utarło się bowiem 
przekonanie jakoby system ekonomiczny, na którym 
wyrosło bogactwo Północy i Zachodu, był rezultatem 
ewangelickiej etyki pracy i ofensywnej postawy wo
bec problemów tego świata (...). Sugerowałoby to, że 
chrześcijaństwo jest w jakimś stopniu odpowiedzial
ne za istniejący podział (...), za niesprawiedliwe struk
tury i stosunki ekonomiczne panujące obecnie we 
wspólnocie ludzkiej.

b) N a d u ż y w a n i e  w ł a d z y

W naszym świecie władza — używana i nadużywa
na — sułży deptaniu ludzkiej godności, burzeniu jed
ności, ograniczaniu wolności i tłumieniu darów prze
znaczonych istotom ludzkim przez Boga. Ekonomicz
ne, polityczne i militarne oblicza władzy! Wszystkie 
trzy równie straszne i groźne. Pierwsze zmusza mi

liony ludzi do życia w nędzy, drugie pozbawia cale 
narody praw społecznych i politycznych, trzecie 
wreszcie skazuje ludzkość na łaskę rywalizujących ze 
sobą potęg militarnych. Nic więc dziwnego, że opór 
wobec niesprawiedliwej władzy — we wszystkich 
jego formach: od pokojowych aż po rewolucyjne —  
stał się zjawiskiem ogólnoświatowym i zaczyna kształ
tować i wyrażać oblicze naszych czasów. Także coraz 
większa liczba chrześcijan uważa za swój obowiązek 
przeciwstawiać się przemocy władzy środkami poko
jowymi. Są jednak i tacy chrześcijanie, którzy, gdy 
zawiodą metody pokojowe i próby reformatorskie, 
zaczynają stosować przemoc. Wywołuje to jednak 
niepokój sumienia. Bo choć opór jest w  jakimś sensie 
wpisany w  chrześcijańskie świadectwo, to jednak u- 
życie przemocy nawet w  słusznej sprawie ma nie
bezpieczne konsekwencje i zawsze stawia nas w  sy
tuacji ciężkiej próby. Z drugiej jednak strony może 
się okazać, że udział w  takiej walce jest dla chrze
ścijanina jedyną okazją do wyrażenia solidarności z 
uciskanymi, a czyż nie taka właśnie solidarność ma 
być częścią chrześcijańskiego świadectwa? Jak w  tej 
sytuacji Kościół ma rozpoznać i głosić nową wizję 
obietnicy Bożej dla świata? W  jaki kształt i treść 
przyoblecze się ta wizja, gdy odniesiemy ją do naszej 
konkretnej sytuacji? Na czym ma polegać zadanie 
misyjne Kościoła w  systemie rządów autorytarnych 
i ideologii nie tolerujących żadnej krytyki metod, ja
kimi osiągają swe cele? Co nakazuje nam czynić wia
ra w  Jezusa Chrystusa w obliczu tych sił? Oto za
ledwie kilka spośród wielu pytań, jakimi autorzy 
kończą ten fragment dokumentu.

4. P r a w a  c z ł o w i e k a

Paragraf ten poprzedzony jest tekstem następującej 
uchwały:

Zgromadzenie Ogólne, zebrane w Ottawie w roku 
1982, potępia stosowanie tortur jako pogwałcenie praw 
człowieka i kategorycznie wzywa Kościoły członko
wskie,

1) aby przełamały zmowę milczenia otaczającą tę spra
wę i publicznie ujawniały przypadki stosowania tor
tur;

2) aby uświadamiały chrześcijan, że Kościół ma obo
wiązek przewodzić kampanii przeciwko torturom i aby 
wszystkimi możliwymi sposobami zjednywały zwolen
ników tej walki, którą należy prowadzić poprzez mo
dlitwę i działanie;

3) aby zachęcały swoje rządy do poparcia idei usta
nowienia Międzynarodowej Konwencji wymierzonej 
przeciwko torturom, na mocy której państwa byłyby 
zobowiązane udzielać w każdej chwili zezwoleń 
członkom bezstronnej komisji międzynarodowej na 
przeprowadzanie wizytacji w miejscach odosobnienia 
(areszty, więzienia, obozy).

Teologiczną podstawą praw człowieka w tradycji re- 
formacyjnej jest godność osoby ludzkiej stworzonej 
na obraz Boży, powołanej w  Przymierzu, pojednanej 
w Jezusie Chrystusie i przeznaczonej do chwały w  
Królestwie Bożym. Prawa człowieka nie są „przypi
sane” jednostkom jako takim, lecz stanowią funkcję 
i obraz stosunków między ludźmi, a te z kolei są od
biciem Przymierza łaski i obietnicy Bożej. Godność
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ludzka pociąga więc za sobą istnienie o d p o w i e 
d z i a l n e j  w s p ó l n o t y  z Bogiem i bliźnimi. Także 
przykazanie Boże nakazuje realizację praw ludzkich 
w społeczeństwie. Ale walka o godność i prawa czło
wieka toczy się w grzesznym świecie, w którym Boży 
sąd i Boża łaska przejawiają się pod postacią dwóch 
rodzajów prawa. Pierwsze dotyczy wolności osobistej: 
prawa ludzi do wolności od przymusu ze strony in
nych, do wolności wypowiedzi, prasy, zgromadzeń, 
prawa do odmiennych poglądów i prawa do samo- 
określenia. Nieufność wobec nie kontrolowanej spo
łecznie władzy oraz domaganie się konstytucyjnego 
je j ograniczenia należy do dziedzictwa teologii refor
mowanej.
Drugi rodzaj praw zabezpiecza dobra społeczne i spra
wiedliwy podział tych dóbr i władzy. Należą tu: 
prawa ludzi do życia, do chleba i odzieży, do dachu 
nad głową, do pokoju. Są to prawa, które rząd musi 
zapewnić narodowi poprzez działalność społeczną. 
Obydwa rodzaje praw są istotne dla godności ludzkiej 
i obydwa stanowią świecki fundament „odpowiedzial
nej wspólnoty”, jaką Bóg zamierzył dla swego ludu. 
Obydwa zawierają także element zmagań z mocami 
tego świata i wymagają świadectwa Kościoła o łasce 
Bożej, która przynosi pojednanie. Walka o prawa 
człowieka wymaga zatem dokładnego rozpoznania tych 
sił, które w każdym społeczeństwie bądź negują te 
prawa, bądź im zaprzeczają.
Paragraf kończy się szczegółowymi zaleceniami dla 
Kościoła, jak ma na swoim terenie i w  swoich wa
runkach prowadzić walkę o prawa człowieka, jak 
Kościoły mają się wzajemnie informować i konsulto
wać, udzielać sobie poparcia i wyrażać wspólne sta
nowisko. Ostatni punkt zaleceń mówi o tym, by Ko
ścioły wspólnie ustaliły podstawowe prawa ludzkie, 
(prawo do życia jako środek chroniący przed zamo- 
rzeniem głodem i masowym mordem, prawo do włas
nych przekonań chroniące przed totalną kontrolą my
śli i wypowiedzi, prawo do nietykalności osobistej 
ochraniające przed stosowaniem tortur), prawa, któ
rych nikt nie będzie mógł naruszyć nie narażając się 
na akcję protestacyjną prowadzoną przez wszystkie 
Kościoły na całym świecie.

WNIOSKI

1. Bóg wzywa nas, abyśmy dzisiaj świadczyli o Ewan
gelii Jezusa Chrystusa w  świecie takim, jaki on jest; 
abyśmy naszego świadectwa nie opierali na naszych 
ludzkich prognozach, ale na zaufaniu do Tego, który 
nas powołał i który jest w  stanie posłużyć się na
szym świadectwem przygotowując swoje Królestwo.
2. Bóg prowadzi swój Kościół z pokolenia w  pokole
nie. Droga Kościoła przez stulecia nie jest marszem 
triumfalnym, ale jedno jest pewne: zgodnie z obiet
nicą Bożą Kościół pozostaje zachowany w Prawdzie!
3. Składanie świadectwa o Ewangelii we współczes
nym świecie wymaga przyjęcia cierpienia. Cierpienia 
chrześcijan w  wielu częściach świata są potwierdze
niem prawdy, że za wiarę, miłość i nadzieję zawsze 
trzeba płacić, nieraz cenę najwyższą. Wiemy, że i od 
nas Bóg może zażądać cierpienia za wiarę. A jednak 
potwierdzamy, że miłość Boża silniejsza jest od śmie
rci, że do Niego należy Królestwo, moc i chwała na 
wieki. Amen.

Oprą«. B. St.

P Y T A N I A
D L A  G R U  P  D Y S K U S Y J N Y C H

1. W  jaki sposób dajesz wyraz głównemu twierdzeniu: 
Jezus Chrystus Panem i Zbawicielem?
— Co dla ciebie znaczy: Jezus Chrystus. Zbawiciel?
— Jakie „pieśni miłości” masz do zaoferowani ty lub 
twój zbór?

2. Co to dla ciebie znaczy, że Bóg opisany jest jako 
Ojciec, Syn i Duch Święty?

3. Gdzie, twoim zdaniem, działa obecnie Duch Świę
ty?
— Jakie dostrzegasz przejawy odnowionego życia:
— u siebie samego(ej)?
— w twoim zborze?
— w całym Kościele?

4. Wyznawanie Ewangelii może oznaczać konieczność 
wyraźnego oddzielenia prawdy od fałszu. Gdzie, wed
ług ciebie, poprzez fałs-zerstwo zaciemnia się lub na
wet neguje prawdę ewangeliczną?

5. Jako członkowie Kościoła wierzymy w  Chrystu
sa. Co to dla ciebie znaczy, że jesteś członkiem Ko
ścioła?
— Do jakich granic wiara jest „sprawą prywatną”?
— Czy dostrzegasz związek między uczniostwem a 
karnością w Kościele?
— Co robisz, aby służyć jedności Twego zboru?

6. Co sądzisz o formie nabożeństwa w twoim zborze? 
—• Czy dostrzegasz jakieś elementy, które wymagały
by odnowienia?
— Czy jesteś za bardziej regularnym usługiwaniem 
Wieczerzą Pańską?

7. Jak rozumiesz związek zachodzący między poję
ciem: „reformowany” a „ekumeniczny”? Ruch Refor
macji znajduje swą kontynuację w  ruchu ekume
nicznym. Czy to prawda?

8. Spróbuj wymienić, co z dorobku tradycji reformo
wanej może stanowić wkład w  rozwój ruchu ekume
nicznego? Spróbuj wymienić te sprawy, w których 
Kościoły reformowane powinny się czegoś nauczyć 
od innych Kościołów.

9. Jak mógłbyś opisać wzajemny związek Kościoła 
z kulturą twojego Kraju?

10. Jakie mają dla ciebie znaczenie bezpośrednie kon
takty z Kościołami w innych krajach? Jak się ta 
łączność wyraża, w życiu twojego zboru?

111. Jakie pojmowanie małżeństwa i rodziny przeka
żemy przyszłym pokoleniom?

12. Jakie są twoje propozycje w sprawie odpowie
dzialnego zarządzania?
— Odnośnie do majątku i pieniędzy?
— Odnośnie do sprawowania władzy?

13. Światowy Alians Kościołów Reformowanych o- 
świadczył, że rasizm jest grzechem i że apartheidu 
w Południowej Afryce nie da się pogodzić z Ewan
gelią. Co to stwierdzenie oznacza dla ciebie i twego 
Kościoła? Czy próbujesz zidentyfikować objawy ra
sizmu we własnym środowisku? Jakie widzisz sposo
by walki z nim?

14. Dyskutujcie nad problemem praw człowieka. Ja
ką widzicie zależność między Krzyżem i Zmartwych
wstaniem Jezusa Chrystusa a obowiązkiem ochrony 
praw ludzkich? W  jaki sposób chcesz włączyć się do 
walki o te prawa, a w szczególności — do walki o 
zaprzestanie stosowania tortur?

15. Dla Pokoju i Sprawiedliwości! —  Jaką widzisz 
zależność między naszym „NIE” wobec nuklearnych 
zbrojeń a zmaganiami biednych narodów z proble
mem głodu?
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Z takim pytaniem redakcja zwróciła się do kilku osób —  świeckich i du
chownych —  różnych wyznań. Ta mini ankieta przyniosła pion w postaci 
pięciu wypowiedzi. I>rukujemy je, choć nie podzielamy niektórych, bardzo 
kontrowersyjnych, poglądów. Zaznaczamy, że są to prywatne poglądy au
torów, nie zaś reprezentowanych przez nich Kościołów.

Redakcja

Niezwykła szansa

O. CELESTYN NAPIÓRKOWSKI 
(rzymski katolik)

Czym jesit, a nie czym była, bo to 
znaczna różnica. Czym była —  to 
osobny temat. A  więc czym jest? 

Jest w y s o k ą  f a l ą ,  która mnie 
wynosi na rozległe przestrzenie 
teologiczne. Z ograniczonej zatoki 
teologii katolickiej, czyli teologii 
konfesyjnej, z konieczności cierpią
cej na zawężenia, jak każda teolo
gia 'konfesyjna, ekumenizm wyrzu
ca na wielkie wody, ukazuje szero
kie, nowe perspektywy i horyzonty. 
Ekumenizm jest dla mnie g ó r ą ,  
ze szczytu której widzi się dalej i 
dostrzega nowe. Na własne kato
lickie ^podwórko patrzy się w kon
tekście sąsiadów, co umożliwia nie
co inne widzenie rzeczy. To piękna 
sprawa. To Inspiracja. To niezwykła 
szansa uboga ceń. To konieczność 
korek tur dotychczasowej, odziedzi
czonej wizji własnego Kościoła i 
własnej teologii. To otwarcie no
wych perspektyw, nowych sposo
bów myślenia teologicznego...

Wspięcie się na ekumeniczną górę 
przynosi wielkie radosne w y z w o 
l e n i e .  Od szkolno-konfesyjnych 
zawężeń i schematów, które wrosły 
w odziedziczony sposób myślenia. Z 
tego miejsca łatwo dostrzega się 
możliwość, pluralizmu: teologicznego, 
liturgicznego i strukturalnego, a 
także pluralizmu stylów chrześci
jańskiego życia.

Ekumenizm, jaki mi przypadł w 
udziale, to potężne s k r z y d ł  a, 
które unoszą ku górze. Nie dogma
tyka jako taka, nie moja pierwsza 
miłość, jaką jest mariologia, ale 
właśnie ekumenizm wprowadził 
mnie do grupy luterańsko-katolic- 
kiej, na światowe forum' dialogu 
mojego Kościoła z największym 
Kościołem Reformacji. Wyniesiony 
na tych skrzydłach widzę w pew
nym sensie nową teologię, słyszę 
nowy język, otrzymuję teksty, któ
re reszta świata otrzyma dopiero

za ileś tam miesięcy czy lat. Dzięki 
ekumen ii utr zymuję bezpośredni 
kontakt z nowoczesną myślą teolo
giczną Zachodu; to ekumenia, a nie 
mariologia czy dogmatyka, 'najsku
teczniej otwiera mi świat.
Co to praktycznie znaczy? Czy to 
jest przekiładalne na konkrety? Tak. 
Merytorycznie zaowocował ekume
nizm najpierw w  mojej pierwszej 
miłości: zburzył moją odziedziczoną 
naiwną mariologię i zmusza do bu
dowania jej na nowo. Mam na
dzieję, że z pożytkiem dla mario
logii i dla mnie. Nie tu miejsce, 
by dłużej i szerzej o tym mówić. 
Formalnie zaowocował w metodzie 
teologicznej. Obecnie zmusza do no
wego podchodzenia do wielu zagad
nień teologicznych; chodzi o 1) ot
warcie się na inne sposoby myśle
nia i rozumienia., 2i) uwzględnianie 
dorobku innych teologii chrześci
jańskich, 30 uwrażliwienie na sła
bości naszych tradycyjnych ujęć,

M ICHAŁ KLINGER  
(prawosławny)

Ekumenia to poczucie, że Kościół 
jest jeden. Ale to poczucie tajem
nicze i dostępne tylko z wewnątrz 
Kościoła. Ohoć jedność stanowi isto
tę Kościoła, to jednak jej poczucie 
jest słabo przekazy walne, gdyż sta
ła się ona dziś niewidzialna — jak
by wskutek jakiegoś ^grzechu pier
worodnego” w  Kościele, grzechu 
właśnie przeciwko niej. Ale jest w  
nim tajemniczo posiana i cicho roś
nie aż do końca czasów (to my, pra
wosławni, rozumiemy, czujemy czas, 
nasze zegary są stare; nazywamy 
to niekiedy „ekonomią”).
Jak grzesznik według Prawa jest 
niewidzialnie świętym w Kościele, 
gdyż Chrystus jest z nim i wziął 
jego grzech na siebie, tak i Kościół

wytknięte przez teologię sąsia
dów, 4) przechwytywanie tego, co 
właściwsze w  ujęciu protestanckim 
czy prawosławnym. Jednocześnie 
Łaś ekumenizm pozwala widzieć 
wartości własnej teologii. Moja ka
tolicka teologia w  porównaniu z in
nymi okazuje się zasadniczo wcale 
nie gorsza, a często lepsza. To już 
nie drobiazgi, to nowa jakość myś
lenia teologicznego, które staje się 
bardziej katolickie w sensie „pow- 
szechne”, „un iwersalinę’’...
I rzecz charakterystyczna, że na ta
ką teologię czy taki ekumenizm jest 
ogromny popyt na polskim rynku 
teologicznym. Ludzie chcą takiej 
teologii. Cieszą się z ekumenicznego 
myślenia, z którym sią do nich wy
chodzi. A  najlepsi są studenci Sek
cji Ekumenicznej. Kiedy zakosztują 
już studiów na tym kierunku i po
patrzą na inne specjalizacje, orze
kają z całym przekonaniem: „Jeśli 
warto studiować teologię, to przede 
wszystkim teologię ekumeniczną. 
Żadna nie daje tyle szerokiego od
dechu, tyle radości poznawczej, 
żadna tak nie wzbogaca, jak eku
meniczna”.

musiał wziąć na siebie grzech „po
działu” świata, co nie tylko nie 
umniejsza jego świętości, ale świad
czy o jego mocy i autentyczności. 
Chrystus jest tam, gdzie jest ktoś „z 
tych braci najmniejszych” („...byłem 
chory i w  ciemnicy...”), a Kościół 
jest tam, gdzie jest świat — jako 
ojczyzna świata, jego rajski począ
tek, jego ciche nasienie w historii 
i wreszcie jego uleczenie.
Jest pewien warunek, aby to poczu
cie jedności mogło przyjść: trzeba 
być jak Samarytanin, właśnie jak 
Samarytanin, a nie „kapłan i Le
wita” — stróże ortodoksji. Trzeba, 
jak Samarytanin (ten nieco z brze
gu stojący), pochylić się nad wszel
ką raną ciała i duszy, nad wszystki

Poczucie fajemnicze
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mi strasznymi pytaniami (a może 
nawet bluźmerstwami...) ludzi, nad 
ich nićpokojeln. Tó przecież sam 
Bóg ich tak niepokoi. Trzeba więc 

.być razem z Awwakumem* w  Pu- 
stoziersku, w  hiszpańskiej celi św. 
Jana od Krzyża, razem z Lutrem 
czuwać w Wartburgu i stać koło 
Kalwina, kiedy palono Serweta. 
Nie* możemy, jak „faryzeusz”, uwa
żać, że to nas nie dotyczy. Ta nie
widzialna jedność może stawać się 
widzialna właśnie wtedy, gdy jest 
prawie niemożliwa. Ale są to „rze
czy ukryte od założenia świata” i 
nie należy o nich zbyt wiele mó
wić.
Oprócz tego, „czym jest dla mnie” 
ekumenizm, powiem jeszcze, jak mi 
się on jawi w  dobie głębokiego, jak 
mi się wydaje, jego impasu.
Otóż. sądzę, że ekumenizm współ- 

> czesnego chrześcijaństwa jest czymś, 
co zastępuje Kościołowi brakujący 
mu« element „katolickości”, która 
jest tajemnicą Kościoła Tradycji. To 
katholike jest cechą Kościoła, który 
jest kata holoii, to znaczy „według 
całęsci”, pełni, która jest wszędzie 
— w  Koryncie, Syrii, Egipcie czy 
Rzymie lub Kordobie — ta sama 
i taka sąma. Tej pełnej tożsamości 
ludzie, fa z 'ją  utraciwszy, nie mogą 
dziś już łatwo odnaleźć. Tym bar
dziej, że od tamtych czasów Cesar
stwa weszły na arenę nowe kultury 
ze swoim świeżym entuzjazmem i 
zdziwieniem. W  starożytności oiku- 
mene oznaczało właśnie ten cały 
bogaty ’świat różnych kultur złączo
nych w jednym Cesarstwie i w  jed
nym Kościele. W  starożytności tez 
właśnie wschodnia część Kościoła 
miała większe doświadczenia „eku
meniczne’^  przez kontakt z kultura
mi Wschodu (Persów, Indii), z Ara
bami, Słowianami niż Kościół za
chodni. EUatego też cieszę się, że to 
prawosławni myśliciele współdziała
li przy tworzeniu współczesnego ru
chu ekumenicznego (ojcowie J. Fło- 
rowski, S. Bułgakow i inni), i wie
rzę, że jest to szansa na stworzenie 
nowego oikumene, jakim teraz bę
dzie cały świat, a nie „Cesarstwo”. 
Będzie to, i już czasem się zdarza, 
wzajemne zaakceptowanie języków 
i kuLtur, radosne przeświadczenie,

, że „my tak — a wy tak” czcicie 
Boga, wzajemne życzliwe zaintere
sowanie chrześcijan spod kopułki 
i spod gotyckiej wieży, spod Prze-

1 1 1 ■■■■ i
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myślą i spod Poznania. A  gdyby 
jeszcze się udało odłączyć politykę, 
mogłoby dojść do odwrócenia tra
gedii wypraw krzyżowych czy nocy 
św. Bartłomieja.
Ale samo to ekumeniczne otwiera
nie się na innych nie wystarczy, a 
nawet nie będzie w  pełni możliwe 
(co chyba wielu odczuwa jako „kry
zys ruchu ekumenicznego”), gdyż nie

KS. M IECZYSŁAW  KWIECIEŃ  
(chrześcijanin ewangeliczny)

Kwestia
Moje zdanie na temat ekumenii nie 
wyraża oficjalnego stanowiska spo
łeczności kościelnej, do której nale
żę, ani poglądów redakcji czasopis
ma kościelnego, której jestem człon
kiem; zabieram głos jako wierzą
cy i kaznodzieja. Zdaję sobie przy 
tym sprawę, że to, co powiem, może 
mieć coś ze wspólnego myślenia i 
odczuwania środowiska wierzących, 
wśród których żyję. Jak wiadomo, 
w krajach anglosaskich chrześcijan 
będących członkami takiej społecz
ności jak ta, do której należę, przy
wykło się określać mianem ewange- 
likalnych. (Słowo to nie utorowało 
sobie jeszcze drogi w polskiej ter
minologii kościelno-społecznej, ale 
jest to zapewne sprawą czasu.) Otóż 
ci ewangelikalni odnoszą się do eku
menii jako do co najmniej „kwestii 
spornej” (Oekumene —  eine um- 
strittene Frage, pisze się i mówi).
Nie zabieram także głosu na temat 
osiągnięć czy działalności polskich 
i zagranicznych instytucji ekume
nicznych, gdyż robią to inni. Wypo
wiadam zdanie na temat samego 
zjawiska ekumenizmu, jak je widzę 
i rozumiem obecnie. Wspomnę też, 
że odbyłem „staż” ekumeniczny 
(wraz z okresem „romantycznego” 
nastawienia na ekumenię). Zaobser
wowałem też, że właśnie u nas lu
dzie dosyć szybko zyskują „proste 
patrzenie” na ekumenię; dzieje się 
tak zapewne i z tego powodu, że 
w naszej rzeczywistości polskiej e- 
kumenizm przedstawia się „raczej 
siermiężnie”.
Słowo oikumene (ekumenia) poja
wia się w  Nowym Testamencie pięt
naście razy (Mat. 24:12; Łuk. 2:1; 
4:5; 21:26; Dz. 11:28; 17:6,31; 19:27; 
24:5; Rzym. 10:18; Hebr. 1:6; 2:5; 
Obj. 3:10; 12:9; 16:14), lecz ani razu 
w ścisłym związku ze sprawą jed-

będzie w nim tej wewnętrznej isk
ry, pasji, jeśli- nie zostanie dostrze
żony trudny warunek katolickości 
Kościoła.

* Awwakum — przywódca fuchu 
tzw. raskolników (staroobrzędow
ców) w  Kościele prawosławnym, 
spalony na stosie w  1682 (przyp. 
red.).

sporna
ności Kościoła lub ruchu na rzecz 
zjednoczenia chrześcijan. Takie ro
zumienie tego słowa pojawia się du
żo później. Ekumenia (zlatynizowana 
forma greckiego oikoumene) —v to 
(cała) „zabudowana i zamieszkana 
(przez ludzi) ziemia”. Jest to więc 
właściwie synonim pojęcia „świat”, 
„ucywilizowana ziemia”. Bezpośred
niego związku ekumenii z Kościo
łem (zgromadzenie wiernych, Ciało 
Chrystusa, Dom Boży, Świątynią" 
Ducha Świętego) brakuje. Łączy się 
ona ściślej ze zjawiskami cywiliza
cyjnymi, urbanizacyjnymi i demo
graficznymi. Stąd bierze się jej łat
wość nawiązywania stosunków z 
polis (miasto, państwo, rządy) i cał
kiem proste ciąiżenie do sfery poli
tycznej. Ekumenia zgodnie więc ze 
swą naturą, którą określa jej ety-* 
mologia, plasuje się w  sferze spf*aW 
ziemskich. Jej łączność z Kościołem 
wyraża się w tym, że stanowi teren 
(terytorium), na którym żyje, służy, 
cierpi i objawia zwycięstwo Chrys
tusa — Jego Kościół.
A  jak traktują ekumenię ludzie nie
wierzący? Okazuje się, że bardzo 
często mylą ją z ekonomią. (To zja^ 
wisko można było obserwować tak
że w  polskich środkach masowego 
przekazu.) W  wielu krajach zresztą 
(Polska nie jest tutaj wyjątkiem) 
najsilniejszą stroną działalności e- 
kumenii była (i bywa nadal) właś
nie ekonomia. Ekonomia ma swoje 
miejsce i funkcję w życiu ludzkiej 
społeczności (jest także jednym z 
ważnych pojęć w  biblijnym zwia
stowaniu o Bożym zbawieniu), lecz 
bezpośrednio cóż ma ona wspólnego 
z jednością Kościoła lub z ruchem 
na rzecz zjednoczenia chrześcijań
stwa?
Na sprawę ekonomii chrześcijanie 
powinni patrzeć także we właściwy
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sposób. Dobrze, że ekumenii nie 
brakuje zrozumienia w dążeniu do 
zaspokajania materialnych potrzeb 
ludzi, zwłaszcza gdy zachodzi tego 
konieczność! Jest to też świadectwo, 
że nie brakuje w  niej wierzących 
ludzi, którzy postępują zgodnie z 
nauką Pana Kościoła i ochotnie 
dzielą się swymi dobrami z innymi 
oraz że wiedzą o tym, iż Bóg 
Wszechmogący jest pierwszym, któ
ry karmi i błogosławi wszystkich, że 
zsyła deszcz i pogodę „na spra
wiedliwych i na niesprawiedliwych”. 
Lecz*i w tym działaniu objawia się 
ekumęnia jako administratorka dóbr 
ziemskich, a nie dóbr duchowych. 
jStąd słuszne zarzuty ewangelikal- 
nych, którzy twierdzą, że naturę 
ekumenii określa najlepiej jej ety
mologia. Stąd też słabość i niewy
dolność ekumenii w  tym, co głosi 
i do czego dąży na płaszczyźnie 
ideologicznej, gdy chce być siłą dą
żącą do przywrócenia „jedności Koś
cioła”. Gdy np. obserwuje się zain
teresowania ekumenii sprawami 
teologicznymi, to jej największy 
entuzjazm, cały rozpęd widać w  za
jęciu się teologią polityczną (np. 
teologią wyzwolenia), a nie np. e- 
wangelizacją, misją czy duszpaster
stwem. Ogromnymi literami w  pro
gram działań ekumenii wpisana 
jest „ziemia”, malutkimi i cieniut
kimi literami głosi „chwałę Nieba”. 
Umie. głośno krzyczeć o wyzwoleniu 
człowieka w  rzeczywistości ziem
skiej; traci oddech i brak jej za
pału w zwiastowaniu człowiekowi 
Bożego zbawienia objawionego w  
Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawi
cielu! Od lat w  program działań 
ekumenicznych włączono postulaty 
o konieczności zharmonizowania 
tendencji „horyzontalnej” (sfera 
spraw ziemskich) z tendencją „wer
tykalną” (Bóg, Królestwo Boże, zba
wienie człowieka). I cóż? Jest to 
program; który ekumenia będzie 
realizować, być może, w  trzecim 
lub czwartym tysiącleciu... Zresztą 
„konfeFencyjność” stała się jedną ze 
specjalności działań ekumenii.

Ni.epokój i sprzeciw (jest to rów
nież bardzo delikatnie powiedziane) 
budzi sprawa zaangażowania się 
różnych struktur i szczebli ekume
nicznych w dialogu z wyznawcami 
innych religii i kultów. "Wierzący, 
któi^zy uczestniczą w  ekumenii, ! 
przypominali i przypominają wiel

kie polecenie Pana Kościoła: „Idź
cie tedy i czyńcie uczniami wszyst
kie narody, chrzcząc je w imię Oj
ca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc 
je przestrzegać wszystkiego, co wam 
przykazałem...” (Mat. 28:19—20a). 
Ekumenia i w  tym wypadku stara 
się „inaczej wytłumaczyć” sens po
lecenia Pańskiego (konieczność po
kuty i wiary każdego człowieka, 
przyjście do jedynego Zbawiciela i 
Pana Jezusa Chrystusa), głosząc 
„możliwość spotkania Chrystusa w  
ramach innych religii lub kultów” 
i w  ten sposób przyczyniając się do 
udaremniania głównego zadania 
Kościoła w  świecie, tzn. przyprowa
dzenia ludzi do Boga.

A  jak jest z dążeniem do przywró
cenia „jedności Kościoła”? W  krę
gach ewangelikalnych uważa się, że 
Kościół! (Pana był i jesit jeden i nie 
podzielony. Dobrze, lecz jak wyjaś
nić ewidentny fakt podziału chrześ
cijaństwa na wiele Kościołów i wy
znań? Jak wyjaśnić zagadnienie, że 
Kościół jest jeden i nie podzielony 
w świetle faktycznie istniejących i 
potwierdzonych przez historię po
działów? I w  tym wypadku rów
nież, jak w  każdym innym, sięgnąć 
należy do Biblii, świętej Księgi nie 
podzielonego Kościoła. Wszelkie po
działy są świadectwem, że nie wszy
stko, oo się uważało (lub uważa) za 
Kościół, jest Kościołem, Kościołem 
Chrystusa — Jego Ciałem i społecz
nością wiernych. Podziały nie są 
czymś zaskakującym w tym przy
padku; one objawiają, że zawsze 
byli i są ludzie, którzy z Kościołem 
Pana nie mają nic wspólnego.

Duch Święty potwierdza to przez 
naukę apostoła Pawła. Na przykład:

w* 12 rozdziale I Listu do Koryn
tian (w. 12—27) przedstawiona jest 
wielka mądrość, wielka nauka o 
Kościele, jako organizmie składają
cym się z wielu różnorodnych 
członków, oraz napomnienie wie
rzących, by wzajemnie rozpoznali 
siebie jako tych, którzy należą do 
jednego Ciała — Ciała Chrystuso-' 
wego, czyli Kościoła. A  w  11 roz
dziale tego samego Listu (a więc 
tuż przedtem) apostoł wypowiada - 
słowa, które zdają się być zupeł
nym przeciwieństwem’ tej wielkiej • 
nauki o Ciele Chrystusa. I mówi 
tak: „...muszą nawet być rozdwo
jenia (podziały) między wami, aby 
wyszło na jaw, którzy z yras jsą 
prawdziwymi chrześcijanami” (w. 
19). Tutaj nie ma żadnej sprzecz
ności. Obie części nauki apostolskiej 
są prawdziwe i zgodne ze sobą: od 
Kościoła Pana musi być oddzielone* 
to, co nigdy do Niego nie należało,' 
nie było Jego Ciałem —“ a więc 
Kościołem. Kiedy zaś w  Jego Koś
ciele pojawiają się problemy, nie 
trzeba „dążyć do osiągnięcia' jed
ności” (na tym zdaje się polegać 
cel ekumenii), lecz rozpoznać in
nych, jako członków tego samego 
Ciała, Ciała Chrystusa. Kościół jest 
społecznością nowych ludzi, ^zrodzo
nych z wody i z Ducha”, „zrodzo
nych z Boga”, „zrodzonych z góry” ; 
i w  tej społeczności siłą łączącą jest 
jedno pochodzenie, krew i • Duch. 
Kościół jest wielką rodziną, której 
członkowie mają się wzajemnie roz
poznawać, jako należący do niej. 
Czy nie pora, by pójść za sugestią 
Pisma świętego i zapragnąć realiza
cji woli Pana? Sprawa Jedności 
Kościoła to w  'gruncię**rzeczy ‘"spra
wa rodzinna.

W ITOLD LUBICZ  
(ewangelik reformowany)

Obawa i
Ekumenia jest dla mnie ruchem 
budzącym tyleż obawy, co i nadziei. 
Granice obawy wyznaczają m.in. 
słowa Jezusa (Mat. 7:14) o tym, że 
„...ciasna jest brama i wąska droga, 
która prowadzi do żywota; i nie
wielu jest tych, którzy ją znajdują”, 
oraz o tym (Mat. 7:21), że „nie każ
dy, kto do mnie mówi: Panie, Pa
nie, wejdzie do Królestwa Niebios, 
lecz tylko ten, kto nelni wolę Ojca 
mego, który jest w  niebie”, a także.

nadzieja
słowa ap. Jana (I Jan 5 >21) : „Dzieci, 
wystrzegajcie się fałszywych bo
gów”, i wiele innych ►podobnych 
przestróg zawartych' . w  *  ̂pismach 
Starego i Nowego Testamentu. Ną.- 
tomiast granice nadziei wyznacza 
najbardziej, moim zdaniem, ekume
niczny tekst — opowieść ewange
listy św. Marka (Mk 9:30—41) o 
kimś, kto .wprawdzie nie chodził z 
uczniami Jezusa, ale w Jego imie
niu dokonywał cudów: O tym kifriś
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CZYM JEST DLA MNIE EKUMENIA?

powiedział Jezus, że nie straci on 
zapłaty swojej, „bo kto nie jest 
przeciwko nam, ten jest z nami”. 
Kiedyś w  młodości, na początku lat 
pięćdziesiątych byłem wielkim en
tuzjastą ekumenii. Sądziłem, że 
podstawowym zadaniem tego ruchu 
powinna być pełna wzajemna wy
miana informacji o teologicznych 
podstawach działania wszystkich 
Kościołów chrześcijańskich. Wtedy 
i tylko wtedy — uważałem naiw
nie — wszyscy jeszcze raz dokład
nie odczytają Biblię i ustalą taką 
jej interpretację, która pouczy 
chrześcijan, jaik mają wypełniać wo
lę Boga. Tym bardziej, że chodzi 
przecież głównie o pierwsze i naj
większe przykazanie uszczegółowione 
czterema początkowymi przykaza
niami Dekalogu. Co ido miłości bliź
niego i realizacji pozostałych sześ
ciu przykazań różnice między wy
znawcami Chrystusa są właściwie 
tak małe, że można je pominąć. 
Dziesięciolecia, które upłynęły od 
tamtego czasu, bardzo ostudziły mój 
zapał. Z dużą dozą zniecierpliwie
nia obserwowałem nie kończące się 
dyskusje na temat tego, co nas, 
chrześcijan, łączy (jak gdyby nie 
było oczywiste, że łączy nas przede 
wszystkim fakt przynależności do 
rodzaju ludzkiego), i zarozumiałe 
powoływanie się na tzw. arcykap- 
łańską modlitwę Jezusa (czyżbyśmy 
wszyscy byli przekonani, że mamy 
„patent” na uczniów Chrystusa i nie 
znajdujemy się w  gronie tych, któ
rzy tylko ustami wyznają „Panie, 
Panie”?).

Bardzo powoli wykształtował się 
we mnie pogląd, który reprezentuję 
obecnie, że ruch ekumeniczny jest 
po prostu drobnym epizodem w rea
lizacji Bożego planu zbawienia, epi
zodem wynikającym z dwóch kar
dynalnych przesłanek: pierwszej, że 
Bóg wszystko czyni dla dobra ludzi 
i tylko po to nadał im określone 
prawa, by mogli łatwiej stać się 
szczęśliwi, łatwiej znaleźć drogę po
wrotu do Niego, oraz drugiej, że 
zrozumienie woli Boga przez czło
wieka zależy od stopnia rozwoju 
tego ostatniego. Mówił o tym Jezus, 
gdy zapewniał uczniów, że w  
przyszłości zrozumieją o wiele wię
cej z tego, co słyszą od Niego, mó
wił o tym też ap. Paweł podkreś
lając różnice występujące pomiędzy 
myślą i postępkami dziecka a czło

wieka dorosłego. Pan Bóg daje lu
dziom łaskę zrozumienia swojej wo
li w różnych okresach życia, przy 
różnym stopniu dojrzałości. Całe na
rody czy społeczności kościelne do
rosną do tego zrozumienia prawdo
podobnie dopiero przy końcu świata, 
ale już w  tej chwili ważne jest 
wszystko, co temu dorastaniu sprzy
ja, gdyż pomaga to w  ratowaniu 
poszczególnych ludzi. Każdy z nas 
ma obowiązek realizować wolę Pa
na na swoim odcinku, natomiast 
dojrzewaniem całości Bóg kieruje

DOROTA NIEWIECZERZAŁ  
(ewangeliczka reformowana)

Miłość i
Bóg jest Tajemnicą przekraczającą 
ludzkie możliwości poznania. Umysł 
człowieka, uwarunkowany czasem 
i przestrzenią, nie ogarnie nigdy 
nieskończonego Stwórcy. Tego, któ
ry był, jest i będzie. Nasze serca, 
w których mieszka dobro i zło, nie 
odczują do końca Boga, który jest 
samą Miłością. Z przykazań Bożych 
wyrósł system wartości i ocen, któ
rego wymiar jest ludzki, a więc 
niedoskonały. Kiedy usiłujemy zro
zumieć wolę Boga, robimy to zaw
sze z pewnej konkretnej perspekty
wy, na którą składa się czas, w któ
rym żyjemy, i tradycja, w  której 
tkwimy. Ktoś inny, dysponujący in
ną perspektywą, otrzyma obraz nie- 
identyczny. Patrząc na to samo, 
czytając to samo, widzimy nieco 
inaczej, ponieważ zależy to od wielu 
uwarunkowań. Niestety, wbrew lo
gice z dużą łatwością nabieramy 
przeświadczenia, że nasze widzenie 
Boga jest, musi być jedynie właś
ciwe. Pewność, że wiemy najlepiej, 
powoduje, iż uważamy siebie za 
wybranych przez Boga do pouczania 
innych. Historia Kościoła obfituje 
w przykłady przejaskrawienia ta
kiej postawy: przecież to w  ifndę 
czystości wiary ludzie potrafili za
bijać.
Gidzieś głęboko w naszych sercach 
tkwi jednak od dawna tęsknota, do 
jedności. Jest nam ona nakazana 
przez Boga, jest jednym z wnios
ków płynących z przykazania miło
ści. Kluczem do tej jedności jest 
zrozumienie wspólnoty ludzkiego lo
su w  Bożym planie zbawienia. Sta
nowimy mozaikę, której bogactwo 
i różnorodność napawa nas lękiem.

sam, używając do tego celu różnych 
narzędzi, nieraz bardzo od siebie 
„odległych”. Takim narzędziem jest 
zapewne i ruch ekumeniczny, takim 
narzędziem może być też na przy
kład... komputeryzacja pomagająca 
ludziom nauczyć się prawidłowego 
myślenia. Nam pozostaje nadzieja, 
a właściwie więcej, bo wiara, czyli 
pewność, iż „tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego jednorodzone- 
go dał, aby k a ż d y ,  kto weń wie
rzy, nie zginął, ale miał żywot 
wieczny”.

pokora
Pierwszym krokiem do pozbycia się 
tego lęku jest uczciwe, jasne sfor
mułowanie prostej prawdy, że spo
sób chwalenia Boga, jaki przypadł 
nam w udziale, zgodny jest z na
szym pojmowaniem Boga, które 
jednak z natury rzeczy jest wycin
kowe i niekompletne. Takie spoj
rzenie rodzi życzliwe zainteresowa
nie innymi wyznaniami. Jeśli potra
fimy pozb3fć się nieuzasadnionej 
pewności siebie, dopuścimy pytanie: 
czego mogą mnie nauczyć inni wy
znawcy Boga? Bardzo niewielu lu
dzi stać na postawienie takiego py
tania. Pociąga ono za sobą koniecz
ność aktywnej postawy, konieczność 
przełamania uprzedzeń i niechęci. 
Wygodniej jest nic nie zmieniać w  
naszych nawykach i sposobie myś
lenia.
Bóg postawił ludzi obok siebie, a 
nie przeciwko sobie. Miłość do Bo
ga i miłość do człowieka są z sobą 
nierozerwalnie związane i w  tym 
ma się wyrażać nasza jedność. Róż
norodność tradycji, obyczajów reli
gijnych i pogTądów stanowi szansę 
pełniejszego zrozumienia Bożej wo
li.
Dążenie do pojednania musi więc 
zrodzić się i dojrzeć w  nas samych. 
Wszystko zależy od tego, jak głębo
ko i obiektywnie ocenimy swoją ro
lę w rodzinie ludzi wierzących. Mu
simy pokonać w  sobie bariery, za 
którymi czuliśmy się bezpieczni i 
spokojni. Każdy z nas musi przejść 
lekcję pokory. Nie wyrzekajmy się 
siebie, ale też nie wyrzekajmy się 
innych. Dążenie do jedności musi 
stać się potrzebą serca, stanowiącą 
rezonans przykazania miłości.
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Ekumeniczna Świqłynia Pokoju 

na Majdanku

Szeroko w  świecie znany jest bu
dzący grozę samą swą nazwą obóz 
koncentracyjny w  Oświęcimiu-Brze- 
zince, dokąd hitlerowcy zwozili w  
czasie II wojny światowej więźniów 
z całej podbitej Europy, i gdzie zgi
nęły 4 min ludzi. Drugim takim 
wielkim cmentarzem niewinnie po
mordowanych jest Majdanek poło
żony na peryferiach Lublina. W  1841 
r. hitlerowcy utworzyli tu obóz kon
centracyjny, w  którym w  ciągu 
dwóch i pół roku przebywało pół 
miliona więźniów 54 narodowości z 
29 państw, członków wszystkich 
wyznań i religii oraz niewierzących. 
Był to obóz śmierci, w którym 
straszliwe warunki życia, morder
cza praca i zbiorowe egzekucje mia
ły na celu masową eksterminację 
ludności, zwłaszcza Polaków i Ży
dów. Zginęło w  nim około 360 ty
sięcy więźniów, przeważnie kobiet, 
starców, dzieci.

W  owym miejscu i czasie, wobec o- 
taczającego morza pogardy, niena
wiści, cierpienia i śmierci każdy 
człowiek zmuszony był zastanowić 
się nad sensem ludzkiego istnienia, 
przemyśleć własny los i ustosunko
wać się do własnego cierpienia i 
własnej śmierci. Ludzie wierzący 
kierowali swe myśli do Boga i u 
Niego szukali z męką i trudem od
powiedzi na swe pytania i wątpli
wości, a także pomocy, pociechy, 
odwagi i spokoju. Bez względu na 
przynależność kościelną gromadzili 
się na wspólnych modlitwach, pro
wadzonych przez duchownych róż
nych wyznań. Wobec wspólnego, 
jakże tragicznego, losu i niepewnoś
ci jutra niezwykłej wartości nabie
rało wsłuchiwanie się w słowa 
Ewangelii, uświadamianie sobie mi
łości i mądrości Bożej oraz obietni
cy życia wiecznego. Szczególnie cen
na stawała się też — łącząca wszyst
kich uciemiężonych, wierzących i 
niewierzących — idea pomocy i po
czucie braterstwa.

Przed niespełna czterema laty, pod
czas nabożeństwa odprawianego na 
Majdanku w  intencji zmarłych i po
mordowanych, rzymskokatolicki bis
kup, ks. Bolesław Pylak, zwrócił się 
do społeczeństwa polskiego z propo

zycją zbudowania w tym miejscu 
ekumenicznej Świątyni Pokoju, 
świątyni która byłaby świadectwem 
cierpienia i śmierci setek tysięcy 
ludzi, a zarazm miejlscem kultu 
chrześcijan, żydów, muzułmanów, 
buddystów, niewierzących i poszu
kujących.

Ideą tą żywo zainteresowali się 
przede wszystkim byli więźniowie 
obozu na Majdanku, jak również 
przedstawiciele starszego i młodego 
pokolenia Polaków oraz Niemcy. 
Wobec tego wystąpiono do władz o 
pozwolenie na budowę kościoła, któ
re zostało udzielone.

Następnym etapem było ogłoszenie 
konkursu na projekt Świątyni. Ze 
stu dwudziestu zgłoszonych prac ju
ry uznało za najlepszy projekt ar
chitektów krakowskich: Marka Kon
wickiego, Jerzego Wzorka i Edwar
da Drewniaka.

W  folderze propagującym budowę 
Świątyni Adam Wierzbicki pisze: 
„Świątynia Pokoju zostanie wznie
siona na terenie obozu koncentra
cyjnego na Majdanku, jako obiekt 
sakralny, obok mauzoleum i pom
nika ofiar eksterminacji. Pierwsza 
na świecie świątynia ekumeniczna 
będzie świadectwem cierpienia więź
niów pochodzących z różnych stron 
świata. Wnieśli oni do wspólnoty 
obozowej swoiste formy życia u- 
kształtowane przez ich własną kul
turę, światopogląd i religię.

Świątynia Pokojiu będzie miejscem 
żyweigo kultu chrześcijan, żydów, 
muzułmanów i (buddystów oraz 
wszystkich ludzi dobrej woli —^wie
rzących w Boga, niewierzących i po
szukujących. Ekumenizm jej wyra
ża się przez pamięć losu, jaki czło
wiek zgotował człowiekowi podczas 
ostatniej wojny światowej. Będzie 
ona symbolem przezwyciężenia nie
nawiści i uprzedzeń rasowych, na
rodowościowych i religijnych przez 
ludzi, którzy cierpieli i zginęli na 
Majdanku. Przez swoją ofiarę prze
kazali oni następnym pokoleniom 
posłanie do życia w miłości i poko
ju. (...)

Świątynia Pokoju będzie symbolem 
wspólnoty wszystkich ludzi dobrej

woli. Jej kształt architektoniczny 
będzie prosty, do każdego przema
wiający i przez każdego zrozumiały. 
Wewnątrz dominować będzie cen
tralna przestrzeń ekumeniczna, 
wspólna dla wszystkich wyznań i 
religii. Siedem mniejszych części 
wyznaniowych —  katolicka., prawo
sławna^ protestancka, żydowska., 
muzułmańska, buddyjska oraz dla 
niewierzących i poszukujących —  
przylegając do części centralnej, bę
dą z nią tworzyć całość lub, sto
sownie do potrzeb, funkcjonować 
niezależnie. Architektura części cen
tralnej będzie miała charakter sa
kralny, ale ponadkonfesyjny, a ca
łość będzie stanowiła jeden zhar
monizowany pod względem archi
tektonicznym obiekt. Części wyzna
niowe będą zbudowane i wyposażo
ne zgodnie z kanonami i potrzebami 
kultu. Każde wyznanie i religia bę
dą odbywać modlitwy,, nabożeństwa 
i spotkania konfesyjne w swojej 
części lub w połączeniu z przestrze
nią centralną. Wszystkie części wy
znaniowe, połączone ze sobą poprzez 
centralną przestrzeń ekumeniczną 
będą miejscem wspólnych nabo
żeństw i spotkań wszystkich religii 
i wyznań”.

W odpowiednio dostosowanych i 
wyposażonych podziemiach świątyni 
odbywać się będą konferencje, se
minaria, dyskusje, projekcje filmów 
i wystawy. Obok Świątyni Pokoju 
wybudowany zostanie także hotel — 
Dom Pielgrzyma, który zapewni lu
dziom przybywającym z całego 
świata pobyt na tym miejscu, wy
mianę doświadczeń, modlitwę i oso
bistą refleksję.

Świątynie Pokoju będzie symbolem 
pojednania i braterstwa wszystkich 
ludzi, a jednocześnie ostrzeżeniem 
przed tragicznymi skutkami niena
wiści i dążenia do panowania nad 
światem.

Inicjatywa budowy Świątyni Poko
ju potrzebuje zaangażowania myśli 
i uczuć wszystkich ludzi dobrej wo
li, z Polski i z zagranicy. Potrzebuje 
także aktywnego wsparcia material
nego.

Dokończenie na sir. 24
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M a r t i n  N i e m ö l l e r

Dnia 9 marca br. zmarł w RFN w  
wieku 92 lat pastor Martin Nie- 
móller, człowiek, który już za życia 
stał się dla wielu symbolem oporu 
— najpierw, w latach trzydziestych, 
przeciwko reżimowi hitlerowskiemu, 
potem, po II wojnie światowej, prze. 
ciw remilitaryzacji Niemiec i broni 
maspwej zagłady. Wniósł również 
trwały wkład w konsolidację Świa
towej Rady Kościołów i ruchu eku
menicznego w ogóle.

Martin Niemoller urodził się 14 
stycznia 1892 r. w  Lippstadt (West
falia) w  rodzinie duchownego ewan
gelickiego. Podczas pierwszej wojny 
światowej był dowódcą okrętu pod
wodnego. Po zakończeniu działań 
wojennych podjął studia teologiczne 
w Monastyrze, po ukończeniu któ- 
rych został ordynowany na ducho
wnego. Przez siedem lat kierował 
misją wewnętrzną w Westfalii. W  lip- 
cu 1931 r. parafia ewangelicka w  
Beflinie-Dahlem wybrała go na 
proboszcza.

Krótko; po dojściu nazistów do wła
dzy ks. Niemoller powołał do życia 
rady braterskie, z których powstał 
potem tzw. Kościół Wyznający (Be- 
kennende Kirche), zrzeszający e- 
wangelickich chrześcijan stojących 
w opozycji do panującego reżimu. 
W  1934 roku, podczas przyjęcia 
przez Hitlera dostojników ewange
lickich, zdecydowanie sprzeciwił się 
żądaniu dyktatora, aby troska Ko
ścioła ograniczała się do spraw po- 
zadoczesnycb. Tego wystąpienia na
ziści mu nie darowali. W  1937 r. 
został aresztowany i jako „osobisty 
więzień'* Hitlera spędził osiem lat 
w  obozach koncentracyjnych w 
Sachsenhausen i Dachau, w  tym 
trzy lata w  zupełnej izolacji.

Jesieńią 1945 r. przybyli do Stutt
gartu przedstawiciele Komitetu 
Tymczasowego Światowej Rady Ko
ściołów^ aby odbyć pierwsze po za
kończeniu* działań wojennych spot
kanie z nową Radą Kościołów E- 
wangelickicb w  Niemczech. W  przed
dzień tego spotkania' ks. Niemoller 
wygłosił %azanie, w  którym* stwieiy
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dził otwarcie, że nadeszła godzina 
pokuty i że tylko przez wyraźne wy
znanie winy protestanci niemieccy 
będą mogli przyczynić się do praw
dziwej odnowy życia w  Niemczech 
i nawiązać szczerą współpracę z ru
chem ekumenicznym. Pod przemo
żnym wpływem tego zdecydowane
go przeciwnika reżimu hitlerowskie
go członkowie Rady Kościołów E- 
wangelickich w Niemczech, w obe
cności przedstawicieli SRK, publicz
nie obwinili się za rozwój wydarzeń 
w okresie rządów nazistowskich. 
Stuttgarckie Wyznanie Winy umoż
liwiło współpracę między SRK a 
ewangelicyzmem niemieckim. Sam 
akt pokuty, jak i osoba ks. Martina 
Niemollera stały się przedmiotem 
ostrych ataków ze strony sił zacho
wawczych w Niemczech.

W  1947 r. ks. Martin Niemoller zo
stał prezydentem Kościoła Ewange
lickiego Hesji-Nassau. Z funkcji tej 
zrezygnował w  1964 r. W  pierw
szym dziesięcioleciu powojennym 
wchodził też w skład Rady Kościo
łów Ewangelickich i kierował jej 
Wydziałem Zagranicznym.

Wysiłki ks. Niemollera zmierzające 
do braterskich spotkań, zwłaszcza z 
Kościołami i narodami krajów so
cjalistycznych Europy wschodniej, 
oraz jego wieloletnie zaangażowanie 
w Chrześcijańskiej Konferencji Po
kojowej przyczyniły się w dużej mie
rze do przełamania, przynajmniej 
w stosunkach międzykościelnych, 
frontów zimnej wojny. Ks. Nie
moller był pierwszym niemieckim 
działaczem kościelnym, który odbył 
podróż do Związku Radzieckiego 
(miała ona miejsce w 1952 r. na 
zaproszenie Patriarchatu Moskiew
skiego). W  latach pięćdziesiątych 
gościliśmy go również po raz pier
wszy w Polsce. Jego wizyta w ZSRR 
była komentowana przez prasę za
chodnią przede wszystkim jako de
monstracja polityczna, ale jego 
sprawozdanie, złożone władzom 
Światowej Rady Kościołów, przy
czyniło się do nowego spojrzenia na 
życie prawosławia rosyjskiego. Na
wiązane■' przez niego kontakty eku

meniczne nie zostały już nigdy zer
wane, a w 1961 r. sytuacja dojrzała 
do tego, że Rosyjski Kościół Prawo
sławny złożył wniosek o przyjęcie 
do Rady.

Poczynając od I Zgromadzenia O- 
gólnego SRK w  Amsterdamie (1948) 
ks. Niemoller był nieprzerwanie 
członkiem Komitetu Naczelnego i 
Wykonawczego Rady. Należał do 
tych nielicznych, którzy potrafili 
zgłębić skomplikowane problemy 
organizacyjne SRK. Podczas wizyt, 
składanych różnym Kościołom, wy
jaśnia cierpliwie, na czym polega, 
istota i jakie są cele ruchu ekume
nicznego. III Zgromadzenie Ogólne 
w New Delhi (1961) wybrało go w  
skład 6-osobowego Prezydium SRK. 
W. A. Visser*t Hooft powiedział kie
dyś o Niemóllerze, że w jego życiu 
„ekumenia nie jest marginesem czy 
luksusem, lecz chlebem powszednim. 
Odnosi się wrażenie, że dobrze czu
je się on dopiero wówczas, gdy mo
że oddychać ekumenicznym powie-, 
trzem**.

W  swej różnorodnej działalności ks' 
Niemoller stykał się często *z bra
kiem zrozumienia ze strony niektó
rych środowisk chrześcijan zacho- 
dnioniemieckich. Dla wielu działa
czy był postacią niewygodną, gdyż 
bezkompromisowo mówił to, o czym 
oni woleliby nie słyszeć. Kościołoręr 
protestanckim w RFN zarzucał czę
sto, że zaprzepaściły szanse (dane 
im przez Stuttgarckie Wyznanie ,Wi- 
ny i zamiasta pójść nową drogą, .0- 
brały drogę restauracji.

Karol Kai&ki
; ' ‘ . i * - ’ '«
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* MAREK RUSZCZYĆ

Niespokojny  doktor  Trippl in

Pani Gabriela Pianko w swym erudycyjnym artyku
le ,̂ Ewangelicy reformowani w  kulturze polskiej” 
(„Jednota” nr 7— 8/1973) wspominając postać Teodora 
Tripplina powiada, że „nie miał on ani kropli krwi 
polskiej, w domu mówiono po niemiecku, a matka 
nienawidziła Polaków”. Niestety, ostatnie twierdzenie 
nie znajduje pokrycia w  materiałach biograficzno- 
-historycznych dotyczących pochodzenia i rodu „nie
spokojnego doktora”.

To prawda, że Trippli nowie byli potomkami hugono- 
t(£w wygnanych po nocy św. Bartłomieja z Francji 
(Besancon), którzy osiedli w  Niemczech. Ojciec dokto
ra, Fryderyk Tripplin, po trzecim rozbiorze Rzeczy
pospolitej przywędrował z Niemiec do Polski i osiadł 
w Kaliszu, gdzie wykładał filologię klasyczną w  zało
żonym przez Prusaków korpusie kadetów. W  korpu
sie tym wykładało jednak wielu rodowitych Polaków, 
z którymi potomek hugonotów żył w  przyjaźni i nie 
czuł do nowej ojczyzny żadnej nienawiści. Ponieważ 
nie Spolszczył się, w  domu mówiono, oczywiście, po 
niemiecku, ale matka Teodora (nota bene z domu nie 
Horn, jak chce p. Pianko, a Bernhard, córka generała 
szwedzkiego Н от а  Arwida Bernharda) nie żywiła do 
Polski i Polaków żadnej nienawiści. Jej ojciec, zanim 
wyemigrował ze Szwecji, dowodził wojskami szwedz
kimi, które osłaniały popieranego przez Karola XII 
króla Stanisława Leszczyńskiego, poznał nieźle nasz 

. kraj i miał doń stosunek sympatyczny. Zresztą Trip
plin-senior w  domu mówił wprawdzie po niemiecku, 
ale znał dobrze język polski i z Polakami zawsze roz
mawiał po polsku, choć z wyraźnym akcentem nie
mieckim; z przekonań był zaś szczerym liberałem.

Po takich korekturach biograficznych, gwoli historycz
nej prawdzie, zajmijmy się naszym niespokojnym i 
barwnym bohaterem — doktorem. Urodził się 13 sty
cznia 1812 r. w  Kaliszu, a trzynastka była feralna 

. dla rodu Tripplinów. W  1813 r. wedle tradycji rodzin
nej, przytoczonej przez Marię Konopnicką na łamach 
„Wędrowca” z 1882 r. — pani Fryderykowa z kolei 
przeżyła chwile pełne grozy w  Kaliszu, chroniąc się 
z małym Teodorem w piwnicy przed Rosjanami na
cieraj ącymi na miasto, bronione przez wierne jeszcze 
Napoleonowi oddziały saskie.

Teodor uczęszczał najpierw do szkół kaliskich, później 
pińczowsikich, gdzie w  dobie Królestwa Kongresowego 
wykładał jego ojciec. Z właściwą sobie, niedbałą o 
ścisłość fantazją wspominał, że z okien pińczowskiej 
szkoły podziwiał uroki Karpat (chodziło na pewno o 
wzgórza świętokrzyskie!). W  okresie szkolnym waka
cje spędzał u kolegów w okolicznych .wsiach i dwo
rach, tam „pobratał się serdecznie” z Polską, tak ser
decznie, że gdy wybuchło powstanie listopadowe,

wstąpił do pierwszego pułku KrakusóW wchodzącego 
w  skład czwartej dywizji gen. Tomasza Łubieńskiego. 
Dosłużył się stopnia porucznika kawalerii. Z jego za
pisu, tym razem zgodnego z prawdą, wiemy, że brał 
udział w  ważnych bitwach: „Warszawę 1831 r. zwig- 
dzałem zbrojnie... Po raz pierwszy około- końca lutego 
pod Grochowem, gdzieśmy nocowali w  polu w bardzo 
licznym towarzystwie, po wtóre zaś z początkiem 
kwietnia spod Igań. Po trzecie spod Kocka w  lipcu. 
Zawsze piechotą opuszczałem to miasto. Ostatni raz 
na początku września —  idąc do Modlina i dalej 
przez Płock, Rypin ku Brodnicy” (czyli po kapitulacji 
Warszawy ku kolejnym postojom rozpadającej się 
armii powstańczej, aż do przekroczenia granięy prus
kiej i internowania).

Teodor po wydobyciu się z interny i kuracji w  el
bląskim szpitalu udał się do Królewca, gdzie rozpo
czął studia medyczne. „Niespokojny duch” parł jednak 
w świat. Poszły na bok studia spod znaku Eskulapa, 
Teodora ciągnęło do Anglii. Wsiada na mały kupiecki 
stateczek „Aurora”. „Aurora” zamiast w Anglii ląduje 
jednak na skałach przybrzeżnych małego norweskiego 
portu Jolo. Tripplin przymusowo podziwia więc-uroki 
norweskich fiordów. Dociera w  końcu do wymarzonej' 
Anglii, która sprawia mu zawód. To kraj, powiada* 
gdzie zarówno lordowie, jak i żebracy są równie na
dęci i nieprzystępni, na sprawy innych równie obojęt
ni. Rycerski Teodor jedzie do Hiszpanii, gdzie zaciąga 
się do dragonów Izabelli, córki don Carlosa walczącej 
o tron. Bijąc się o koronę dla infantki zagląda raz 
do Maroka, raz do Portugalii. Koledzy Tripplina uzna
li wreszcie, że dość tej włóczęgi, i wzywają go do 
Francji, gdzie roi się od polistopadowych emigrantów. 
W 1840 r. kończy Tripplin w  Montpellier zaczęte w  
Królewcu studia medyczne, uzyskując tytuł doktora 
medycyny i chirurgii. Praktykuje w  klinikach Paryża, 
nawiązuje kontakty z Towarzystwem Demokratycz
nym Pc/lskim, z generałem Józefem Dwernickim i dr, 
Sewerynem Gałęzowskim; jeśli ojciec był liberałem, 
to Teodor zdecydowanie radykalizuje.

Ciągnie go do kraju. W  1834 r. zjawia się w  Pozna- * 
niu, jest gościem słynnych Działyńskich (hrabiego ̂ 
Tytusa, twórcy biblioteki Kórnickiej), poznaje Edwar
da Dembowskiego, „czerwonego kasztelanica”. W  1844 
r. wydaje drukiem w  Poznaniu „Wspomnienia” z po
dróży po Norwegii, Anglii, Hiszpanii, Portugalii i Ma
roku.

Niespokojny doktor wychodzi wciąż cało Z ^nowych 
opresji, których los mu nie szczędzi. Aresztowali go 
Prusacy i osadzili w  twierdzy głogowskiej. G dy* 
szczęśliwie się stamtąd wyrwał, wrócił do Francji i 
osiadł w  półtoratysięcznym miasteczku Delie, w  po
bliżu granicy szwajcarskiej. Klientelę miał godną, bo 
głównie przemytników, którzy ze wspólnej kasy wy
płacali mu 50 franków, co było wówczas sumą nie
małą. Toteż powodziło się Tripplinowi nieźle, dorobił 
się domku z ogrodem i kawałkiem pola. Zjeżdżali się 
doń często mieszkający w  Szwajcarii Polacy. Łamano 
się opłatkiem, śpiewano ze łzami w  oczach stare pol
skie kolędy.

Idylla nie trwa jednak długo. Przerywają ją wieści 
o wybuchu rewolucji francuskiej 1848 i /europejskiej 
Wiośnie Ludów. Zdało się panu Teodorowi, że to już



owa wyśniona „zawierucha ludów”, która wskrzesi 
z martwych Polskę. W  Strasburgu zastał masę roda
ków. Nastroje patriotyczne;, burzliwe, wszyscy chcą ru
szać do Poznania, pod powstańcze sztandary. Tripplin 
likwiduje gospodarstwo w Delie i z dość zasobnym 
pugilaresem spieszy na zew Ojczyzny. W  Berlinie o- 
kazało się, że Prusacy już do Wielkopolski nie wpu
szczają, wobec tego kieruje się na Kraków. „Gdzieś 
pod Mysłowicami — wspomina Tripplin — ujrzeliśmy 
po długoletnim tułactwie po raz pierwszy kraj polski 
i chmarę żebraków w  łachmanach, o których już za
traciliśmy wyobrażenie”.

W  Krakowie, gdzie dotarł pan Teodor 21 kwietnia 
1848 r., wszystko już stłumione. Na krakowskim Pod
górzu zginął poznański znajomy Tripplina, Edward 
Dembowski. Wolna Republika Krakowska już nie 
istnieje. Sypią się groźne zarządzenia „opiekuńczych” 
mocarstw: „wszyscy przybyli z zagranicy Polacy ma
ją Galicję opuścić”. Tripplin swoim zwyczajem prze
czekał najgorsze, „wyskakując” na Węgry. Gdy pojawił 
się znów w  Krakowie, austriacki feldmarszałek Schlich 
proponuje mu uprzejmie, aby wykorzystał swe lekar
skie umiejętności na terenach wschodniej Galicji, 
gdzie wybuchła epidemia cholery, oczywiście, z cichą 
nadzieją, że pan doktor pierwszy przeniesie się w  za
światy. Pan Teodor zaskarbił sobie, jak Galicja 
wschodnia długa i szeroka, wdzięczność ubogich pa
cjentów lecząc ich za darmo. Nadzieje feldmarszałka 
nie spełniły się i pan doktor wyszedł z epidemii ca
ło.

Wreszcie uzyskuje Tripplin zezwolenie na powrót do 
Królestwa. Miał tam dobre wstawiennictwo brata, 
starszego cenzora Ludwika Tripplina. Wraca nie sam, 
bo z żoną, córką pułkownika Dunin-Żochowskiego, by
łego swego dowódcy od Krakusów. W  Warszawie 
stanął na wiosnę 1849 r. Na powitanie notował oględ
nie, że „Warszawa jest dziś miastem bardzo nowości 
spragnionym, bardzo ludnym. Sto tysięcy chrześcijan 
różnego wyznania i pięćdziesiąt tysięcy Żydów. Zwie-

P ort ret Teodora Tripplina pędzla Józefa Simmlera, 
którego sylwetkę zaprezentujemy w  tym cyklu w  
nr. 12

dzałem ją przed osiemnastu laty (aluzja do owego 
zbrojnego zwiedzania w  1831 r.), ale nigdy inaczej 
niż piechotą. Teraz przybywam koleją żelazną, wy
godnie, ale smutno mi na duszy. Matka moja o kil
kanaście mil stąd, a i ojciec tam, ale już w  grobie. 
Dobrze przynajmniej, że mam tu brata i siostrę. Choć 
poza tym nikt mnie tu nie czeka, ale przecie pomię
dzy mnóstwem krewnych, których nigdy nie widzia
łem, boć porodzili się podczas mego osiemnastoletnie
go pobytu za granicą. Pisma publiczne oznajmiły im 
moje przybycie... prócz «-Gazety Warszawskiej«, mo
jej wiernej nieprzyjaciółki”. Żadnych patriotycznych 
doznań nie mógł pan Teodor ujawnić, bo rodzony 
brat pierwszy by mu je z druku wykreślił! Przyjęty 
różnie w  świecie lekarskim zdobywa sobie jednak 
Tripplin liczną klientelę, w  tym wielu znakomitych 
warszawiaków, jak Skimborowicz, Szabrański, W ój
cicki, Potocki, pani Nakwaska, Deotyma — głośna 
wieszczka i właścicielka salonu literackiego, z którą 
bardzo się zaprzyjaźni. Leczy tradycyjnie, ale sumien
nie, chętnie stosuje balneologię, wiele jeździ, nie tyl
ko w  celach lekarskich, zbierając materiały do swych 
książek. Zainstalowali się Tripplinowie najpierw na 
Krakowskim Przedmieściu, później na ulicy Rymar
skiej. Wielce łubiany i popularny artysta malarz, 
twórca niezliczonych rysunków humorystycznych z ży
cia Warszawy, Franciszek Kostrzewski wspomina bar
dzo miło gościnny dom pana Teodora:

„Niezmiernie zawsze ożywiony gospodarz bawił i fe
tował gości. Zbierało się tam towarzystwo liczne i bar
dzo urozmaicone. Często urządzano wieczorki tańcują
ce. Tłok na nich bywał ogromny, młodzieży nuk”. W a
lery Przyborowski pisał, że Tripplin „otworzył salon 
literacki, który oo do świetności ubiegać się mógł ze 
słynnym Łuszczewskich”. A  Aleksander Niewiarowski, 
literat i dziennikarz powiada, że u Tripplinów groma
dziło się „wszystko, co odznaczało się talentem, wszy
stko, oo czuło w  sobie młodość, zapał do piękna, mi
łości do ideału, wszystko, co do życia i czynu się rwa
ło — choćby marzeniem tylko. Wszystko to gromadziło 
sdę w  domu tego szlachetnego «-narwańca«, tego dokto
ra literata i sławnego podróżnika, który pod war
stwą pozornej tylko blagi miał w  głowie myśli wznios
łe, a w  sercu najzacniejsze uczucia”. Stanisław Gru
dziński dorzuca, że „życie Tripplina nadaje się bar
dziej do powieści sensacyjnej niż do zwykłej biografii. 
Pełnym było zmian, sprzeczności i przejść gwałtow
nych, nie brakło w  nim ani wielkiego rozgłosu, ani 
zupełnego zapomnienia, ani chwały, ani upokorzeń, 
ani przygód najrozmaitszych, ani nawet podwójnej 
śmierci za życia”.

Przyjaźnił się pan Teodor z wieloma luminarzami 
nauki i kultury, m.in. z Augustem Wilkońskim, zna
nym komediopisarzem i satyrykiem. Nie przebierał 
nigdy w  słowach, wypowiadał szczerze swoje uczucia, 
co w  skutej terrorem Paskiewiczowskim Warszawie 
było nielada odwagą. Gdy Paskiewicz skazał Wilkoń- 
skich na wygnanie, każąc im w  ciągu 24 godzin opuś
cić granice Królestwa, Tripplin zawołał ze zgrozą:
— Ale cóż to za podłość! Jakie fatalne zdarzeniel
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Niewyparzony język przysparzał mu wielu zawistnych 
i wrogów, którzy pokażą, co umieją, gdy zabiorą się 
do zjadliwej krytyki twórczości literackiej doktora. 
W  latach pięćdziesiątych X IX  wieku lista dzieł Tripp
lina była już niemała. Poza „Wspomnieniami” wydał 
jeszcze „Wycieczki po stokach galicyjskich i węgier
skich Tatrów” (Wilno — Warszawa 1856), „Wycieczki 
lekarza Polaka po własnym kraju” (5 tomów, Wilno 
1858), „Dziennik podróży po Litwie i Żmudzi odbytej 
w 1856 roku” (Wilno 1858), „Pan Zygmunt w  Hiszpa
nii, powieść prawdziwa z ostatniej wojny domowej” 
(4 tomy, Wilno —  Warszawa 1852); ma w swym do
robku nawet... powieść fantastyczną „Podróż na księ
życ” (Petersburg 1858) o lekarzu, który zaopatrzywszy 
się w  baloniki, poszybował na księżyc i przeżył wiele 
przygód wśród Selenitów. Jakby z obowiązku zawo
dowego skreślił też dzieło o „Higienie polskiej, czyli 
sztuce zachowania zdrowia i uchronienia się od cho
rób” (Warszawa 1857) oraz „Kalotechnikę, czyli sztukę 
zachowania piękności” (higiena zębów, higiena rąk i 
nóg, piersi i kibici, włosów), w  którym dał przezorne 
zastrzeżenie, że jest to „zebrane i ułożone z różnych 
autorów”.

Nieprzyjaźni, krytycy dobrali się do pana Teodora 
zarzucając mu wszystkie możliwe grzechy: kompilację, 
a nawet plagiat, nierzetelność, wymyślanie źródeł, nie
chlujstwo stylistyki, blagę co do swojej roli w  wyda
rzeniach itd. Największą wagę miały wyroki słynnego 
literaturoznawcy, Juliana Bartoszewicza, który gromił 
Tripplina za „komponowanie, czerpanie z własnej fan
tazji lub cudzych utworów wspomnienia różnych fik
cyjnych osób... Łatwo mógłby się pogodzić z publicz
nością, gdyby miał mniej pychy, raził też ekscentrycz- 
nością swych pomysłów, egzaltacją dysydencką, malo
waniem obrazów nieprzyzwoitych, obrażających mo
ralność, w czym się szczególnie lubował”. Nowosiel
ski w  „Gazecie Warszawskiej” oskarża Tripplina, iż 
jest „łatwym improwizatorem, ale nie powieści opisa- 
rzem — artystą”.

Początkowo Tripplin próbuje przeciwstawić się tej 
fali niszczącej go krytyki, ale wkrótce urażony porzu
ca Warszawę, przelotem staje w Wilnie, kilka miesię
cy spędza w  Wiedniu, gdzie dzięki życzliwości prof. 
Jana Opolzera rozpoczyna praktykę lekarską. Opolzer, 
jak wspomina bratanica Teodora, Aniela, „umiał 
wielce cenić bystrość diagnozy polskiego kolegi, powo
łując go nieraz na wspólne konsylia”. Trawi pana 
Teodora żądza nowych podróży. Jedzie do Konstan
tynopola, Grecji, Jerozolimy, Algieru. Osiada we W ło
szech, gdzie na zew Garibaldiego wstępuje do wojska, 
bije się dzielnie w  1860 r. pod Neapolem i Reggio, 
dosługując rangi kapitana i orderu za waleczność. 
Zwalnia się jednak z wojska, zrażony, mimo kalwiń
skiego wyznania, nieubłaganym antyklerykalizmem 
Garibaldiego.

Z przebywającymi na Zachodzie polskimi emigranta
mi utrzymuje Tripplin ożywione kontakty. Spotyka 
się we Florencji z Teofilem Lenartowiczem. Od 1861 
r. wykłada i pracuje jako lekarz w  kierowanej przez 
Ludwika Mierosławskiego szkole dowódców wojsko
wych w  Genui (później Cuneo). W  1866 r. zgłasza się 
ponownie do szeregów Garibaldiego, bierze udział w  
bitwie pod Custozzą, gdzie zostaje ranny, bierze udział 
w  oswabadzaniu Wenecji. Wpada na pomysł, aby osiąść

w klasztorze Citerriore, gdzie z garstką rodaków pra
cuje na roli i leczy wieśniaków, pełni również funkcję 
organisty w  miejscowym kościele. Znudzony klasztor
ną ciszą wraca do Florencji, gdzie próbuje wystawiać 
swe sztuki teatralne. Praktykę lekarską prowadzi w  
Sienie. Gdy znów ogarnia go żądza podróży, rusza do 
Jerozolimy, zostawiając całe mienie pod opieką mło
dego adepta zawodu lekarskiego Byszyńskiego, którego 
żywił, opłacał jego studia, i który zawdzięczał mu 
wszystko. Pupil odwdzięczył mu się rabunkiem: sprze
dał mieszkanie, meble i obrazy, wyjechał z Sieny 
i miał czelność praktykować jako lekarz w  Bolonii 
i Pizie! I do tego pod nazwiskiem Tripplina! Stąd 
pan Teodor wyczytał w  prasie, że już nie żyje i spo
czywa na cmentarzu w Pizie! Tak oto udała mu się 
sztuka nielada — umarł żyjąc..

W  kraju wypisywano o panu Teodorze różne brednie, 
jak np. że wstąpił do zakonu trapistów, a jego żona 
przeszła na islam. Inne gazety donosiły, że grał na 
giełdzie i popadł w obłąkanie. W  tym czasie stary, 
70-letni już Tripplin śpieszy na Bałkany, gdzie walczy 
po stronie Serbów. Jako weteran — inwalida zostaje 
zwolniony, jedzie do Florencji, któregoś dnia znajdują 
go na ulicy zemdlonego z wycieńczenia. Wezwano Le
nartowicza i przyjaciół — Włochów. Po dwóch mie
siącach starań wraca do zdrowia, ale odtąd trapić go 
będzie gruźlica.

Najgorętszym marzeniem Tripplina jest teraz powrót 
do Warszawy, gdzie chce złożyć swe kości. Przedtem 
jednak musiał udowodnić władzom carskim, że żyje 
(!), że porzucił „zawód rewolucjonisty”, że nie grał na 
giełdzie i że nie jest obłąkany! „Tygodnik Ilustrowa
ny” w swej kronice z końca maja 1877 r. pisał tajem
niczo: „Podobno dr Tripplin bawi obecnie w  War
szawie. Przyjechał —  więc żyje. Czy wróci do pióra?” 
A  „Kłosy” dodawały, że „osobistym swym przybyciem 
do Warszawy dowiódł najlepiej, jak bezsensowne były 
pogłoski szerzone przez nieodpowiedzialnych informa
torów”.

Rozgościwszy się w Warszawie w  rodzinie brata pró
buje „wrócić do pióra”. Ogłasza publiczną prenume
ratę na swe „Wspomnienia z ostatniej podróży”. W  
„Kurierze Codziennym” pisze peany na cześć Juliusza 
Verne’a. Znakomity pisarz i znawca Warszawy, Wiktor 
Gomulicki wspomina, że gdy spotkał Tripplina, ten 
powiedział, „iż wraca z Powązek. Jest to mój zwy
czaj. Pierwsze odwiedziny składam zmarłym. Umarli 
daleko są więcej warci od żywych, jest też wśród 
nich wielu ludzi zasłużonych, których należy uczcić 
przed innymi, warto wreszcie sprawdzić, bo gdzie 
cmentarz porządny, tam i miasto uczciwe”. Ci sami, 
którzy psy na nim wieszali za życia, wychwalali go po 
zgonie (25 stycznia 1881 r.). Doprowadziło to do pasji 
koryfeusza pozytywizmu polskiego, Aleksandra Świę
tochowskiego, który pisał: „Ci, którzy przed laty tak 
nienawistnie mającego serce przejęte miłością bliźnie
go i dłoń zawsze dla tych, którzy cierpieli, potępiali —  
teraz pieją Tripplinowi; zmarłemu hymny pochwalne. 
Ot, szopka. Przecież to właśnie tak postępują wiejskie 
kumoszki zajadle obmawiające sąsiada, póki żył, a po 
śmierci, na stypie sławiące jego cnoty i zalety”. 
Wydaje się, że najtrafniej oceniła ciekawą, nietuzin
kową osobowość pana Teodora Maria Konopnicka, któ-
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ra nigdy go za życia nie atakowała ani tym bardziej 
oczerniała, i która była w  zażyłych stosunkach z jego 
bratanicą, podówczas literatką Anielą Tripplinówną. 
„Tripplin to postać oryginalna — pisała po jego zgo
nie — i fantastyczna wielce, niepospolita w przymio
tach i wadach (...) żywioł fantazji występował nie tyl
ko w  utworach, lecz i w  życiu jego, a to w  taki spo
sób, że przyczynił mu więcej szkody niż korzyści. Po
życie z nim było trudne bardzo, częstokroć nawet nie
możliwe. Niechętni byli, których dotknął swym galij
skim gryzącym dowcipem, których kłuła niezwykła 
popularność, harda niezależność (...) ustąpił ścigany 
szyderstwem, nienawiścią, kłamstwem — słysząc za 
sobą gwizdania i śmiechy. Zarzucano mu liberalność, 
bezbożność (nieprawda!), plagiaty (...). Mógł się jed
nym słowem uniewinnić, ale zbyt dumny (...). Poezja 
panią mu była, dała młodość uniesień, wiek męski — 
czynu, starość — lwią prawie (...) jednak przeminął 
czas (...).”

Przeminął czas i przyszła śmierć, tym razem praw
dziwa. „Bezbożny” Tripplin miał pogrzeb prawdziwie 

chrześcijański. „Kurier Warszawski” z 25 stycznia 

1881 r. donosił, że „Sp. Teodor Tripplin, doktor me
dycyny i chirurgii, b. oficer b. wojsk polskich zmarł 
po ciężkiej chorobie... W  głębokim smutku pogrą
żona rodzina zaprasza kolegów,, przyjaciół i znajo
mych Zmarłego na wyprowadzenie zwłok z kóś-

Obelisk na grobie Teodora Trippłina (cmentarz ewan
gelicko-reformowany w  Warszawie)

cioła ewangelicko-reformowanego przy ul. Leszno we 

czwartek 27 stycznia o godz. 3 ppoł. na cmentarz tego 

wyznania odbyć się mające”. W  dzień później gazeta 

relacjonowała: „O godz. 3 do kościoła napłynął po
ważny zastęp przedstawicieli literatury i dziennikar
stwa. Zwłoki wystawione były pod kazalnicą w  ot
wartej trumnie. Po odprawionych modłach, odśpiewa
niu pieśni żałobnej, po przemówieniu superintendenta 

Diehla (...) towarzysze zawodu, przyjaciele i wdzięczni 
ponieśli zwłoki na ul. Młynarską do bram cmentar
nych. Po ponownym przemówieniu nad mogiłą (...) 
w chwilę później zamknęła się ona na zawsze nad 

strudzonym pracownikiem”.

Niebawem wystawiono Tripplinowi niewielki, szczęśli
wie do dziś zachowany, obelisk z piaskowca z wyry
tym napisem:

Sp. TEODOR TR IPPL IN  
ur. 13 stycznia 1812 r. 
zm. 25 stycznia 1881 r.
Żołnierzowi doktorowi 
Autorowi wspomnień z podróży

Zostały panu Teodorowi na pomniku grobowca te dwa 

tytuły chwały: „żołnierz” i „autor wspomnień z pod
róży”. Pierwszego nikt nigdy nie kwestionował: choć 

„krwi obcej”, był szczerym Polakiem, wiernym swej 
przybranej ojczyźnie, przelewającym krew za „waszą 

i naszą wolność”. Był to wędrowiec i tułacz, który 

nade wszystko umiłował Warszawę, choć ta nie zaw
sze była mu przychylna. Człowiek dobry, szlachetny, 
marzyciel, równie chętnie wspomagający potrzebują
cych, co stający hardo wobec możnych. Bałaguła lite
ratury podróżniczej i fantastyczno-naukowej. Czyż 

można dziś traktować poważnie zarzut o plagiat? 

Gdzie jest granica między plagiatem a naśladownic
twem? Czyż korzystanie z dorobku cudzego, gdy się 

ma cele popularyzatorskie na oku, jest czymś nagan
nym? Była w  „niespokojnym doktorze” jakaś niepo
spolita siła ducha, która pozwalała mu przetrwać bu
rze i niepowodzenia. A  może to tak drażniło innych: 
jego zaradność, energia, odporność i ani słowa skargi. 
Po jałmużnę nigdy nie wyciągał ręki, wyciągał ją ku 

pomocy bliźnim, ku przyjaźni, ku zrozumieniu. Był 
dumny w dobrym znaczeniu tego słowa. Nie splamił 
się uczynkiem brzydkim i niskim, nie odpłacał niena
wiścią za nienawiść. Wolał się raczej odwrócić. Nic 

przeto dziwnego, że pociągało doktora Trippłina dosto
jeństwo Powązek, wieczna cisza grobów, szeregi zasłu
żonych. Tam czul się bezpieczny i słusznie zasłużony.
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W Ś R Ó D  K S I Ą Ż E K

Gdzie można kupić dobrq książkę?
Czytelnicy „Jednoty” wiedzą zape
wne z własnego doświadczenia, jak 
trudno jest nabyć dobrą książkę. 
Witryny i półki księgarni są wpra
wdzie pełne, ale zalegają je publi
kacje zupełnie niepotrzebne tzw. 
przeciętnemu odbiorcy. W  ciągu o- 
statnich kilku lat gwałtownie wzro
sło zainteresowanie rzetelnymi pra
cami historycznymi, wybitnymi dzie
łami z zakresu literatury, socjologii, 
filozofii, dobrą książką popularno
naukową i w ogóle wszystkimi pra
cami z zakresu szeroko rozumianej 
kultury. Wbrew prowadzonej po
lityce wydawniczej przeciętny Po
lak nie chce już ograniczać swojej 
lektury do wątpliwej jakości lite
ratury kryminalnej i pseudopubli- 
cystyki wypełniającej wszystkie (bez 
wyjątku) kioski uliczne i dworcowe. 
Tak było jeszcze w  latach siedem
dziesiątych, obecnie zaś nawet dzie
ci zniechęciły się do komiksów i 
wolą dobre bajki oraz klasyczne 
powieści przygodowe. Literatura 
brukowa jest wprawdzie nadal ku
powana (przy masowej produkcji 
jest ona dostępna praktycznie wszę
dzie), ale ambicje czytelnicze się
gają znacznie dalej. Dużo można 
mówić o moralnym i kulturalnym 
upadku naszego narodu, czytelni
ctwo stanowi jednak chlubny wy
jątek. Charakterystyczne jest to, że 
ludzie gromadzą własne biblioteki, 
chcą mieć książki na własność, prze
kazać je potem dzieciom, co jest 
zupełnie zrozumiałe, jeśli się weź
mie pod uwagę fakt, że wiele ty
tułów może nie być wznawianych 
przez długie lata.
Wręcz dramatyczna sytuacja na 
rynku księgarskim wynika nie tyl
ko z błędnej, z punktu widzenia 
kultury narodowej, polityki wyda
wniczej, ale również z kryzysu, 
który boleśnie dotknął poligrafię. 
Nasz przemysł drukarski zawsze 
był daleko w  tyle za nowoczesną 
poligrafią; obecnie mamy do czy
nienia z jego upadkiem.
Ktoś kiedyś sformułował tezę, że 
głębokość kryzysu można badać ob
serwując zjawiska „marginalne” z 
punktu widzenia przemysłu cięż
kiego, dochodu narodowego, bud
żetu państwa itd. Obecna sytuacja 
na rynku książkowym zdaje się po
twierdzać tę tezę. Wszystko, co na

daje się do czytania, znika, w naj
lepszym wypadku, pod ladą. Piszę 
„w najlepszym wypadku”, gdyż od
łożenie kilku egzemplarzy dla zna
jomych nie jest główną przyczyną 
braku książek na ladzie. Pewne 
zjawiska zdają się sugerować, że 
istnieje czarny rynek książki. Na 
warszawskim „pchlim targu” można 
kupić każdą książkę, oczywiście, pó 
odpowiedniej cenie (chociaż oficjal
ne ceny detaliczne są już horren
dalne i dawno przekroczyły 10 zł 
za arkusz). Ba, zdarza się nawet, że 
można kupić dzieło, którego eg
zemplarz sygnalny nie doiarł jeszcze 
do wydawnictwa, czyli że jeszcze 
formalnie nie została podjęta decy
zja o rozpowszechnieniu danego ty
tułu. Czyżby mafia? Prawdopodo
bnie tak, i to doskonale zoriento
wana. Spekulanci książkami dobrze 
wiedzą, że na dane dzieło czeka 
wielu nabywców, choć pominięte 
ono zostało przez środki masowego 
przekazu w  działach reklamujących 
i zapowiadających tzw. bestselery. 
Penetrują oni wszelkie dziedziny 
twórczości, ostatnio także książki 
wydawnictw religijnych i kościel
nych (wysokie notowania na czar
nym rynku mają np. ewangelickie 
wydawnictwa dla dzieci).
Co ma więc robić tzw. przeciętny 
odbiorca produkcji wydawniczej?

Z  Z A G R A N I C Y

%  W  pierwszych dniach marca o- 
bradował w  Genewie Komitet W y
konawczy Światowej Rady Kościo
łów. Wiele uwagi poświęcono oce
nie VI Zgromadzenia Ogólnego, któ
re odłbyło się latem 1*983 r. w  Van
couver. Poza tym omawiano sytu
acje finansową Rady oraz sprawy 
związane z wyborem kandydata na 
stanowisko sekretarza generalnego 
SRK, z którego dr Filip Potter za
mierza ustąpić najpóźniej do koń
ca br. Stwierdzono, że sytuacja fi
nansowa jest względnie dobra (bu
dżet Rady w  1<983 r. wynosił 1<7 min. 
dolarów), tak że nie istnieje po
trzeba redukcji personelu, ale no

we programy pracy można będzie

Oczywiście, nie odpowiem na to 
pytanie, podobnie jak na postawio
ne w tytule tej notatki. Jest jednak 
pewna nikła szansa dotarcia do do
brej książki. Niektóre periodyki 
prowadzą działy otwarte dla osób 
pragnących wymiany (na przykład 
,,Tygodnik Powszechny”). Warto 
śledzić także działy recenzji i prze
glądy nowości, takie jaki prowadzi 
od niedawna „Jednota”, by wiedzieć, 
czego szukać —  jeśli nie w  księ
garniach, to w  bibliotekach. Trzeba 
korzystać z tych ostatnich, skoro 
nie można mieć potrzebnych ksią
żek na własność. Ożywienia wyma
gają nasze biblioteki parafialne po
siadające wiele dawnych wydań 
książek, których wznowienia są 
nieuchwytne.

Może niektórych czytelników „Jed
noty” pocieszy fakt, że nie udało 
mi się kupić Metafizyki Arystote
lesa, na którą czekałem przez kilka 
miesięcy. Najbardziej pikantne jest 
jednak to, że książka ta została wy
dana przez oficynę, w  której jestem 
redaktorem! W  ramach walki ze 
spekulacją pracownicy nie mogą 
zamówić jednego egzemplarza ksią
żki. Uparłem się i postanowiłem 
kupić Arystotelesa na warszawskim 
stadionie „Skra”, Ten klub sporto
wy jest potentatem w handlu filo
zofią. Nic w  tym zresztą dziwnego. 
Sam widziałem w  warszawskiej 
mydłami kasety magnetofonowe z 
nagraniami kolęd i koszule męskie 
w sklepach warzywniczych.

podjąć dopiero po zakończeniu tych, 
które są w toku realizacja. Podjęto 
uchwałę, że nazwiska kandydatów 
na stanowisko nowego sekretarza 
generalnego SRK Kościoły człon
kowskie mogą nadsyłać do końca 
kwietnia br. Wybór sekretarza ge
neralnego nastąpi podczas posiedze
nia Komitetu Naczelnego, który ob
radować będzie od- 9 do 18 lipca 
br. w  Genewie. Dokona go Komi
tet Nominacyjny, złożony z 23 
członków, którym kieruje ducho
wna kanadyjska Lois Wilson, człon
kini Prezydium SRK. Według u- 
chwały Komitetu Wykonawczego, 
następca Pottera powinien być ści
śle zwiąizany z Kościołami czjłon-

W.Z.

P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y
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kowskimi, mieć uzdolnienia do pra
cy w zespole oraz umiejętności ad
ministracyjne i pastoralne,

0 Światowa Rada Kościołów otrzy
ma w najbliższym czasie nowego 
dyrektora Wydziału Łączności, 32- 
- letni teolog i dziennikarz telewi
zyjny, ks. Coenraad Boerma z Ho
landii, będzie od maja br. następcą 
Johna Bluoka, który na własną 
prośbę opuszcza Radę, by wrócić do 
Nowej Zelandii i przejąć tam pro
fesurę z teologii pastoralnej. Roer- 
ima pracuje od li9t»2 r. w SiRIK w 
Genewie. Najpierw był zatrudniony 
w  Wydziale ds. Edukacji, potem po
wierzono mu opracowanie tematu 
„Pokój a sprawiedliwość’'. Przed
tem był on duchownym Kościoła 
reformowanego i zastępcą dyrektora 
Ekumenicznego Zrzeszenia ds. Ra
dia i Telewizji w Holandii.

0 W dniach od lii do 18 lutego ob
radował w  Kairze Komitet Wyko
nawczy Światowego Aliansu Koś
ciołów Reformowanych. Głównym 
punktem obrad była dyskusja nad 
studium pt. „Wezwani do składania 
świadectwa w  dzisiejszych czasach”. 
Studium to jest przedmiotem dy
skusji w Kościołach członkowskich, 
które do końca br. mają przekazać 
Aliansowi swoją opinię na jego te
mat. Komitet Wykonawczy poinfor
mował, że od Zgromadzenia Ogól
nego w sierpniu l'98l2 r. w Ottawie 
zostały zakończone dwa dialogi 
Aliansu: ze Światowym Związkiem 
Baptystów i Wspólnotą Kościołów 
Anglikańskich. Ich wyniki zostaną 
podane do wiadomości jeszcze w  
tym roku. Dialog z innymi Kościo
łami jest kontynuowany. Z Kościo
łami wyrosłymi z Reformacji osiąg
nięcie pełnej wspólnoty rysuje się 
jako bliski już cel, natomiast z ka
tolikami i prawosławnymi o pełnej 
wspólnocie można jedynie mówić 
jako o celu bardzo odległym. Ko
mitet Wykonawczy podkreślił zna
czenie utrzymywania dobrych sto
sunków mdędzy Aliansem a Kościo
łami członkowskimi. Dał wyraz so
lidarności z Kościołem Prezbiteriań- 
skim na Tajwanie i ponownie zażą
dał uwolnienia sekretarza general
nego tego Kościoła Kao Ghun-Min- 
ga. W  .poczet członków Aliansu 
przyjęto Kościół Kongregacjonalny 
Angoli. Omawiano też sytuację fi
nansową Aliansu, która nie jest do
bra. Rok 1983 zamknięty został 
deficytem. Skromny budżet na rok 
1(984 wynosi niecały milion franków

szwajcarskich. Rząd egipski zezwo
lił członkom Komitetu Wykonaw
czego na odwiedzenie zwierzchnika 
Kościoła Koptyjskiego w Egipcie, 
patriarchy Szenudy III, który od 
1981 r. przebywa przymusowo w  
klasztorze Amba Biszoi.

0 Zgromadzenie Generalne Kościo
ła Prezbiter i ańsk-iego Nowej Zelan
dii, obradujące niedawno w Ghrist- 
church, związane było z ważnym 
wydarzeniem o historycznym zna
czeniu. Otóż po raz pierwszy w 
140-letnich dziejach tego Kościoła 
stanowisko przewodniczącego (mo
deratora), a więc najwyższy urząd 
w Kościele, powierzono Maorysowi, 
tj. przedstawicielowi ludności pier
wotnej Nowej Zelandii, Jest nim 
ks. Tamę Heiihed Takao, który od 
wielu lat dał się poznać jako nad
zwyczaj aktywny członek Kościoła.

0 Dnia 211 lutego został zawarty 
układ między państwem włoskim 
a liczącym 36 tysięcy członków Ko
ściołem waldensów. Zastępca sekre
tarza Partia Socjalistycznej Włoch, 
Valdo Spini, który sam jest wal- 
densem, stwierdził, że układ ten 
jest ,,potwierdzeniem plurializmu 
we Włoszech”. Kościół waldensów 
nie chce od .państwa ani przywile
jów, ani pieniędzy, lecz tylko za
gwarantowania wolności. Tym róż
ni się ten układ: od konkordatu, któ
ry parę dni wcześniej' Republika 
Włoch zawarła z Watykanem. U - 
kład, podpisany przez premiera 
Bettino Crax.i i moderatora Kościo
ła waldensów, Giorgio Boucharda, 
znosi ustawę z 1(929 r., która trakto
wała waldensów jedynie jako „do
puszczony kult”. Obecny układ ze
zwala waldensom na prowadzenie 
działalności duszpasterskiej w woj
sku, w szpitalach i więzieniach. Re
guluje także naukę religii w  szko
łach.

9  W  dniach od 27 luitego do 3 mar
ca odbyło się w Rzymie posiedzenie 
wspólnej Komisji Luterańsko-Kato- 
lickiej zamykające drugą turę dia
logu luterańsko^katołdckiego, rozpo
czętego w H977 r. W  okresie tym 
opublikowano następujące doku
menty: „Eucharystia” (111978), „Drogi 
do jedności” (1980), „Konferencja 
Augsburska — Wszyscy pod jed
nym Chrystusem” (1980), „Urząd 
Duchowny” (198il<), „Marcin Luter — 
świadek Jezusa Chrystusa” (li98Q). 
Katolicki współprzewodniczący Ko
misji, bp Hans Martensen, powie
dział: „Obecna Komisja rozwiązuje

się, ale nie dlatego, że uważamy, iż 
zadanie zositało wypełnione; prze
ciwnie, wszyscy jesteśmy przekona
ni o tym, że dialog musi być kon
tynuowany i że wkroczymy w jesz
cze bardziej decydującą fazę”. Z  Pol
ski członkiem Komisja Katolicko- 
-Luterańskiej, powołanej do życia 
przez Watykan i Światową Federa
cję Luterańską, był o. prof. dr Ce
lestyn Napiórkowski, pracownik na
ukowy Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, znany w kraju ze swe
go zaangażowania ekumenicznego. 
Członkowie Komisji zostali przyję
ci przez papieża Jana Pawła II, któ
ry stwierdził przy tej okazji, że wy
niki pracy Komisja były ważnymi 
elementami we wspólnym budowa
niu jedności. „Modlę się o to, aby 
Duch Boży bogato obdarzył swoimi 
darami Zgromadzenie Ogólne Świa
towej Federacji Luterańskiej, zbie
rające się latem bieżącego roku” —  
powiedział w  konkluzji papież.

0  Przewodniczący Rady Kościołów 
Ewangelickich w RFN, bp Eduard 
Lohse, wystosował list do papieża 
Jana Pawła H. Nawiązując do lis
tu-, który 31- października 1*983 .pa
pież skierował do przewodniczącego 
Sekretariatu ds. Jedności Chrześci
jan, kard. Jana Willebrandsa z o- 
kazjii 500 rocznicy urodzin Marcina 
Lutra-, bp Lohse pisze, że był on 
„znakiem ożywionego na nowo bra
terstwa” i zachętą dla chrześcijan 
zdążających ku jedności. Stwier
dzenia papieża, że Luter był osobą 
„głęboko religijną” i „żywotnie za
interesowaną problemem wiecznego 
zbawienia”, spotkały się z uznaniem 
strony ewangelickiej. Zdaniem bp. 
Dóhisego, nie udało się jednak zro
bić w ubiegłym roku „decydujące
go kroku w stronę wiążącej wspól
noty naszych Kościołów”. Bp Loh
se ubolewa szczególnie z powodu 
faktu, że katolicy i luteranie nie 
mogą się jeszcze gromadzić przy 
wspólnym „Stole naszego Pana”.

0 W  .połowie lutego rozpoczęła się 
druga tura dialogu prawosławno-lu- 
terańskiego w  USA. W  pierwszym 
posiedzeniu uczestniczyło 11 lutera
nów i 6 prawosławnych. Jego 
współprzewodniczący, prymas Ko
ścioła grecko-prawosiawnego w A - 
meryce Północnej i Południowej, 
abp Jakovos, stwierdził, że „Kościół 
jest jeden, święty, katolicki i apo
stolski, lecz nie udało nam się za
manifestować tego przekonania (...) 
Młodym ludziom i przyszłym poko
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leniom powinniśmy wyjaśnić, dla
czego jesteśmy podzieleni, jak mo
żemy się zjednoczyć i jakiemu to 
może służyć celowi”. Wyraiżono na
dzieję, że obie tradycje chrześcijań
skie znajdą wspólną podstawę jed
ności. Pierwsza tura dialogu pra- 
wosławno-luterańskiego w USA za
kończyła się w 1969 r. W  latach 
1*973)—I1I97|5 toczyły się rozmowy mię
dzy Kościołami luiterański mii, pra
wosławnymi i reformowanymi.

#  W  drugiej połowie lutego .papież 
Jan Paweł II wygłosił przemówie
nie do studentów Instytutu Ekume
nicznego Światowej Rady Kościołów 
w Bossey k. Genewy. Wyraził ży
czenie osią.gnięcia pełnej widzialnej 
jedności Kościołów i jednocześnie 
ubolewanie, że jedność chrześcijan 
w wyznawaniu jednej wiary apo
stolskiej nie została jeszcze osiąg
nięta i nie mogą. oni wspólnie u- 
czestniczyć w  Eucharystii. Niemniej 
jednak chrześcijanie stanowią jed
ność we wspólnocie, która jest wi
działem w życiu Boga w  Trójcy Je
dynego. W świecie dzisiejszym —  
mówił dalej papież — w  którym 
dominują konflikty i podziały nad 
dążeniem do pojednania i pokoju, 
chrześcijanie muszą być żywym 
znakiem pokoju i jedności w  ro
dzinie ludzkiej.

#  Konferencja Kościołów Europej
skich pragnie przyjść z pomocą 
Kościołom członkowskim w refle
ksji nad dokumentem Komisji „Wia
ra i Ustrój” Światowej Rady Ko
ściołów , ,Chr zest - Eucha rys t ia -Posłu - 
ga”. Wydział Studiów KKE przygo
towuje cztery konsultacje, które 
odbędą się w czerwcu br. w Buka
reszcie, w  grudniu br. w Iserlohn 
(•RFN), w czerwcu 1*930 r. w Eisen
hüttenstadt (NRD) i w listopadzie 
1985 r. w Londynie, Natomiast w 
dniach od 3 do 8 października br. 
w Riva del Garda (Włochy) odbę
dzie się Trzecie Europejskie Spot
kanie Ekumeniczne przedstawicieli 
KKE i katolickiej Rady Konferencji 
Episkopalnych Europy. Oczekuje się, 
że każda ze stron przyśle na to 
spotkanie po 40 przedstawicieli. 
Dwa pierwsze spotkania odbyły się 
w 1978 r. w Chantilly k. Paryża iw  
198J r. w Loegiuimikloster (Dania).

O  Biblia lub jej fragmenty są o- 
becnie przetłumaczone na. 1/765 
spośród 3000 języków na świecie. 
Według statystyki, opublikowanej 
przez Światowy Związek Towa

rzystw Biblijnych, w 1063 r. ukaza
ły się teksty biblijne w kolejnych 
24 językach. Biblia jest najczęściej 
tłumaczoną książką. Cała Biblia by
ła pod koniec 1*983 r. przetłumaczo
na na 283 języki, Nowy Testament 
na dalsze 5(7/2 języki. W  930 języ
kach istnieją tłumaczenia fragmen
tów Biblii.

#  Kościół islandzki obchodzi obec
nie 1000-tlecie rozpoczęcia ewange
lizacji kraju. Ok. roku 1*000 wszyscy 
mieszkańcy wyspy byli katolikami. 
W X VII w., pod panowaniem kró
la duńskiego, Lslandczycy przeszli na 
luteranizm. Pod koniec wieku X IX  
żyła na wyspie tylko jedna rodzina 
rzymskokatolicka. Pochodził z niej 
pierwszy biskup katolicki w  cza
sach nowożytnych, Johannes Gu*n- 
narson. Obecnie, w  wyniku aktyw
nej działalności misyjnej«, wśród 
230 000 Irlandczyków jest 1Ю00 ka
tolików. Ponieważ dokładna data 
chrystianizacji «kraju nie jest zna
na, luteranie i katolicy postanowili 
wspólnie, że obchody milenijne 
trwać będą do roku 2000.

#  Rada Chrześcijańska Chin wy
dała 50-stronicowy katechizm ze 100 
pytaniami na temat „istotnych na
uk”. Jest to pierwsza ekumeniczna 
publikacja w  Chinach i w  okresie 
trzech miesięcy po wydaniu zna
lazła ona 200000 nabywców. Kate
chizm dzieli się na siedem rozdzia
łów: o Biblii, o Bogu, o Chrystusie,
0 Duchu Świętym, o zbawieniu, o 
Kościele (obejmuje także Chrzest
1 Wieczerzę Pańską) i o życiu 
chrześcijańskim. Aneks zawiera 
Ojcze Nasz, Dziesięcioro przykazań, 
podsumowanie Prawa przez Jezusa 
(Mat. 22:37/—49) oraz Apostolskie i 
Nicejskie Wyznanie Wiary. Kate
chizm przeznaczony jest dla „po
szukujących i nowo nawróconych”. 
W punkcie dotyczącym stosunku 
Kościoła w Chinach do Kościoła w  
innych krajach mówi się, że wszyst
kie Kościoły świata należą do Ciała 
Chrystusa, wszystkie są autonomi
czne, a w  stosunkach między nimi 
nie ma ani panów, ani sług.

Dnia 311 marca, niespełna 4 ty
godnie po ukończeniu 3*0 roku ży
cia zmarł w Irmsbruoku znany te
olog katolicki i eikumenista — Ka
rl Rahner. Karl Rahner uro
dził się w  1964 r. w Freiibur- 
gu im Breisgau (Niemcy). Już 
w wieku 18 lat wstąpił do za
konu jezuitów, w  1*93*2 r. otrzymał 
święcenia kapłańskie. W  1936 r.zos

tał doktorem teologii. Podczas II 
wojny światowej był docentem w  
Wiedniu, w  1949 r. został powołany 
na Profesora teologii dogmatycznej 
i historii dogmatów Uniwersytetu 
w Innsbrucku (Austria). Jego pu
blikacje teologiczne spotkały się z 
częściową krytyką Kurii Rzymskiej, 
która obłożyła go nawet przejścio
wym zakazem przemawiania i pu
blikowania. Od II Soboru Waty
kańskiego Rahner współkształtował 
dialog Kościoła katolickiego z inny
mi Kościołami chrześcijańskimi i z 
niewierzącymi. Papież Jan X X III 
mianował go w 1963 r. teologiem 
soborowym. W  1964 r. Rahner prze
niósł się do Monachium, gdzie na 
tamtejszym uniwersytecie objął ka
tedrę światopoglądu chrześcijańskie
go i filozofii religii. Dorobek nau
kowy Rahnera obejmuje przeszło 
3600 tytułów, w  tym ponad 30 
książek, które zostały przetłuma
czone na wiele języków świata. Za 
jedno z. jego najważniejszych dzieł 
uchodzi opublikowana, w 1*976 r. 
praca pt. „Podstawowy kurs wia
ry” („Grundkurst des Glaubens”). 
Głośnym echem odbiła się w u- 
biegłym roku książka pt. „Zjedno
czenie Kościołów — realną możli
wością” („Einigung der Kirchen — 
reale Móglichkeit”), którą Rahner 
wydał wspólnie z innym wybitnym 
ekumenistą katolickim — prof. He
inrichem Friesem. Obaj autorzy 
apelują do Kościołów o przezwy
ciężenie status quo i poczynienie 
już dzisiaj* odpowiednich kroków 
zmierzających do zjednoczenia.

9  W  styczniu br. zmarł Nils- Ehren- 
strom, aktywny przez wiele lat 
współpracownik Ruchu Praktyczne
go Chrześcijaństwa i Światowej Ra
dy Kościołów. Ten, urodzony w  
1903 r. w Szwecji, teolog luterański 
wniósł ważny wkład do II Świato
wej Konferencji Kościołów do 
Spraw Praktycznego Chrześcijań
stwa (Oxford 1*937> opracowując 
studium pt. „Wiara chrześcijańska 
a państwo współczesne”. Po utwo
rzeniu S*RK został dyrektorem jej 
wydziału studiów. Od 1955 r. aż 
do emerytury był profesorem eku
menizmu Uniwersytetu w  Bostonie 
(USA).

Z K R A J U

#  Po* raz drugi* na zaproszenie 
kantonalnego Kościoła Ewangedicko- 
-Reformowanego w Zurychu ikon-

21



certo wal w  Szwajcarii Chór Muzyki 
Cerkiewnej pod kierownictwem Je
rzego Szurbaka. Chór {od 3 do 12 
marca) dal /1*1 koncertów i dwu
krotnie''śpiewał podczas nabożeństw 
ewangelickich. Koncerty te wzbu
dziły duże zainteresowanie muzyką 
starosłowiańską, dzionkami chóru isą 
wyznawcy różnych Kościołów.

#  Metropolita Bazyli, zwierzchnik 
Polskiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego,, skończył 15 marca 
br. 70 lat. Święcenia kapłańskie o- 
trzymał w  193® r. (Były one po
przedzone studiami teologicznymi w 
Prawosławnym Seminarium Du
chownym w  Wilnie i na Uniwersy
tecie Warszawskim. Po złażeniu ślu
bów zakonnych został w  1&60 r. 
konsekrowany na biskupa, a w 
dziesięć lat później objął urząd me
tropolity.

#  W  dniach od 4 do 6 kwietnia od
było się w  Warsizawie trzecie posie
dzenie Komisji Kontaktów Polskiej 
Rady Ekumenicznej i Związku Koś
ciołów Ewangelickich w  NIRD. Obie 
strony wymieniły informacje o sy
tuacji kościelno-ekuimenicznej i spo
łecznej w  ich krajach i zastanawia
ły się nad szerszym planem współ
pracy. Wiosną 1985 r. planowane 
jest wspólne sympozjum nft. „Wy
chowania dla pokoju”.

#  W  semestrze letnim na Wydziale 
Teologicznym Akademii Teologii 
Katolickiej w Warszawie prowadził 
gościnne wykłady z ‘zakresu historii 
ruchu ekumenicznego dr Karol Kar
ski, członek Kościoła Ewangelicko- 
-Augsburskiego. Podczas cotygod
niowych zajęć prezentował on syl
wetki najwybitniejszych pionierów 
ekumenizmu', wywodzących się z 
Kościołów różnych (tradycji. Był to 
pierwszy wypadek podjęcia syste
matycznych wykładów przez teolo
ga niekatolickiego na wyższej <u- 
ozelni katolickiej w  Polsce.

#  W  dniu 125 kwietnia odbyło 'się 
posiedzenie Sekcji, Kobiet przy Pol
skiej Radzie Ekumenicznej pod prze-

# wodnictwem nowo wybranej prze
wodniczącej, p. Kingi Stawiikow- 
śkiej z Kościoła Ewangelicko-Re
formowanego: Spotkanie poświęcone 
było przedstawieniu propozycji dzia
łania Sekcji w  ciągu najbliższych 
3 lat. Dyskutowano m.in. nad for
mą ewentualnego zaangażowania 
się Sekcji w 'dyskusję na temat or

dynacji kobiet i- przygotowanie an
kiety dotyczącej małżeństw miesza
nych.

#  Jeden z najmłodszych Klubów 
Inteligencji Katolickiej w  Bielsku
-Białej {zarejestrowany 25 lutego 
1<981) w 8 miesięcy po wznowieniu 
swej działalności zorganizował od 
1 do 8 kwietnia (br. I Tydzień Kul
tury Chrześcijańskiej, obfitujący w  
liczne akcenty ekumeniczne. Biel
ski K IK  posiada Sekcję Ekumenicz
ną i od początku wykazuje wyraźne 
nastawienie proekumeniczne, doce
niając fakt, iż działa na terenie 
śląska Cielszyńskiego, bogatego w 
tradycje reformacyjne, gdzie nadal 
znacząca jest obecność ewangelików. 
Sama diecezja cieszyńska Kościoła 
Ewangelie ko-Augsburskiego liczy 
ok. 40 tys. wiernych, a Bielsko
-Biała jest jedynym polskim mias
tem posiadającym aż 3 parafie lu- 
terańskie.

Taka postawa bielsko-bialskiego 
KIK  spotkała się z bardzo życzłi. 
wym przyjęciem u ewangelików, 
którzy włączyli się na przykład w  
organizację c o m i e s i ę c z n y c h  
nabożeństw modlitewnych o jedność 
chrześcijan i czynnie w  nich uczest
niczą. Ta „oddolna” inicjatywa ma 
na celu krzewienie idei żywej eku- 
menii na co dzień pośród chrześci
jan, a więc i pośród Kościołów.

Nic więc dziwnego, że i sam Ty

dzień Kultury Chrześcijańskiej od
był się tu pod hasłem r„Jezus 
Chrystus naszym pojednaniem”. W  
ramach tego Tygodnia koncertowały 
w kościołach katolickich z dużym 
powodzeniem dwa chóry ewange
lickie: z Bielska {dwukrotnie) i chór 
męski z Goleszowa, a  w  poszczegól
nych Imprezach licznie uczestniczyli 
ewangelicy. Szczególnym przeży
ciem ekumenicznym był inaugura
cyjny wykład ks. biskupa Alfonsa 
Nossola nt. cywilizacji Miłości. Or
dynariusz opolski ks. bp A. Nossod 
jest również przewodniczącym Ko
misji, Episkopatu ds. Ekumenizmu i 
dyrektorem nowo powstałego przy 
K U L Instytutu Ekumenicznego. W  
jego wystąpieniu znalazła się zarów
no satysfakcjonująca ewangelików 
ocena czasów przeszłych, jak i pięk
ne dowartościowanie wpływu myśli 
refonmacyjnej na chrześcijaństwo 
dnia dzisiejszego. Przede wszystkim 
była to jednak głęboka charakterys
tyka chrześcijańskiego sposobu ży
cia, niezbędnego do zbudowania cy
wilizacji Miłości, cywilizacji będą
cej jedyną szansą dla współczesne
go świata, zagubionego w  kłamstwie 
i w  gwałtownych 'konfliktach. W a
runkiem koniecznym jest jednak 
radykalne nawrócenie się wszyst
kich chrześcijan i Kościołów do 
Chrystusa i do Jego przykazania 
wzajemnej miłości. Słowa Księdza 
Biskupa były gorącym apelem o 
prawdziwą współpracę między Koś
ciołami i o wzajemną modlitwę.
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grób śp. •Zbigniewa Świderskiego — zł 5000, grono przyjaciół z Warszawy 
zamiast kwiatów na grób śp. Zbigniewa Swiderskiego — zł 1000.

Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Przypominamy, że ofi*a-' 
ry na wydawnictwo „Jednota" przekazywać można na konto: PKO VIII OM 11 
Warszawa, Nr 1586-3854-136 bądź przesyłać przekazem pieniężnym pod 
adresem: Administracja miesięcznika „Jednota”, al. Świerczewskiego 76at 
00-145 Warszawa.
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Z N A S Z E G O  K O Ś C I O Ł A

0  Przypominamy, że w każdy pier
wszy poniedziałek miesiąca o godz. 
19.00 w warszawskim kościele e- 
wangelicko-reformowanym przy ul. 
Świerczewskiego 74 odbywają się 
nabożeństwa ekumeniczne. Na odję
ciu: braterski krąg wokół Stołu 
Pańskiego podczas pierwszego te
gorocznego nabożeństwa (informo
waliśmy o nim w nr 3), które zgro
madziło ok. 100 osób.

#  Korzystając z łamów „JecLnoty” 
Dom Opieki „Betania” w Józefowie 
składa serdeczne podziękowanie pa
ni G e n o w e f i e  M i c h a l c z y k  
za jej wieloletnią sumienną i pełną 
oddania pracę. Pani Genowefa pra
cowała w „Betanii” od samego po
czątku istnienia tej placówki i z 
końcem uto. r. odeszła na emerytu^ 
rę. Na zawsze zachowamy dla niej 
w swych sercach wdzięczność i u- 
znanie.

„Betania” dziękuje także panj 
K r y s t y n i e  B a n  d o ł o w e j ,  któ
ra w trudnym okresie urlopowym 
1983 pomagała bezinteresownie w  
prowadzeniu domu, jego aprowiza
cji i sprawowaniu opieki nad pem- 
sjonariuszpami. Funkcjonowanie 
„Betanii” jest w dużej mierze moż
liwe dzięki pracy społecznej ludzi, 
którym należą się wyrazy wdzięcz
ności.

0 W  dniach 7 i 8 kwietnia br. ze
brał się w Warszawie Synod Ko
ścioła Ewangelicko-Reformowanego 
na dorocznej sesji zwyczajnej. Ob
radom przewodniczył dr Jan Zau- 
nar. Dzień pierwszy obrad wypeł
niły różnorodne sprawozdania i dy
skusja nad nimi. Wiele czasu za
jęła też debata nad projektem no
wego Regulaminu Synodu. Dzień 
drugi wypełniły dwa referaty, któ
rych podstawą był tekst dokumentu 
z Ottawy: „Wezwani do składania 
świadectwa w czasach dzisiejszych”, 
dyskusja w czterech grupach pro
blemowych oraz uchwalanie wnios
ków i zaleceń Synodu.
Szersze omówienie przebiegu obrad 
uikaże się w numerze czerwcowym 
wraz z kazaniem Księdza Biskupa 
wygłoszonym podczas uroczystego 
nabożeństwa w  dniu 8 kwietnia.

0 W ewangelicko-reformowanej pa
rafii w Łodzi na zakończenie pół
rocza nauki w szkole niedzielnej 
zorganizowano dila dzieci i ich ro

dziców wieczór zborowy. Cztery 
nauczycielki szkoły przygotowały 
loterię z atrakcyjnymi fantami i 
wiele słodyczy. Dzieci obejrzały 
także zestaw slajdów z Ziemi Świę
tej i z pomocą ks. Jerzego Stahla 
odbyły podróż śladami Pana Jezu
sa. Wiele było radości podczas te
go mdłego wieczoru.
Pod koniec marca odbył się w  pa
rafii łódzkiej drugi wieczór zboro

wy, tym razem poświęcony postaci 
reformatora zurys kiego Ulryka 
Zwingliego, którego 500 rocznica u- 
rodzin minęła 1 stycznia. Referat 
nt. nauki społecznej Lutra wygłosił 
ks. Jerzy Stahl. Zebrani obejrzeli 
także diapozytywy przywiezione ze 
Szwajcarii, ukazujące miejsca, w  
których ZwingH działał, a taikie 
skromne pamiątki, jakie po nim po
zostały.

Z  P R A S Y

Ekumeniczna nadzieja
Stanisław Celestyn Napiórkowski w  
artykule pt. „Dialog teologiczny mię
dzy katolikami a protestantami” (nr 
1/84 „W Drodze”) omawia zbliżenie 
poglądów osiągnięte przez teologów 
katolickich i protestanckich na, spo
rne dotąd, cztery zasady wiary sfor
mułowane przez Reformację i przy
jęte pTzez wyrosłe z niej Kościoły : 
1) Tylko Pismo święte (sola Scrip- 
tura), 2) Tylko Chrystus (solus Chri
stus,), 3) Tylko łaska (sola gratia) i
4) Tylko wiana (sola fide). „Znaczą
ce przemiany w  tym względzie, ja
kich jest świadkiem nasze pokolenie 
— pisze o. Napiórkowski —  dokonały 
się dzięki dwu czynnikom. Pierwszy 
z nich to odnowa teologii tak po 
stronie protestanckiej, jak katolic

kiej, a drugi to doktrynalny dialog 
międzykościelny, tak oficjalny, orga
nizowany przez Kościoły, jak i pry
watny, który podjęły różne grupy 
bez kościelnego upoważnienia”. Teo
logowie uczestniczący w  tym dialogu 
odnajdują wspólnotę w  stosunku do 
czterech cytowanych zasad. Podjęte 
uzgodnienia nie mają wprawdzie je
szcze charakteru oficjalnego, nie zo
stały bowiem zatwierdzone przez 
Kościoły, które „czekają na reakcję 
Ludu Bożego. Trwa okres recepcji. 
To nie są jeszcze uzgodnienia między 
Kościołami. Nie można ich cytować 
jako nauki Kościoła”.

Jako przykład osiągniętego zbliżenia 
zacytujmy fragment dotyczący zasa
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dy »Tylko Pismo święte”, odrzuca
jącej Tradycję, którą średniowieczny 
katolicyzm uważał za równorzędne
— obok Pisma świętego — źródło 
wiary:
„Po stronie katolickiej uświadomio
no sobie, że teologia Tradycji wyma
ga pogłębienia, którego rzeczywiście 
dokonano. Otrzymaliśmy całą serię 
studiów nad tradycją chrześcijań
ską. Dzięki nim rozróżniamy „Tra
dycję” pisaną przez duiże „T”, czyli 
taką, która niesie Słowo Boże, oraz 
„tradycje” pisane przez małe „t”, 
czyli różne ludzkie historyczne tra
dycje, które niekiedy służą Słowu 
Bożemu i zawierają jego ziarna, a 
często je zaciemniają, zafałszowują 
i zdradzają. Żeby ocalać wielką Tra
dycję Słowa Bożego, trzeba zdradzać 
owe małe tradycje, porzucać je i 
wyzwalać się z nich z niesłabnącą 
konsekwencją. Podkreślono też, że 
tradycje nie mogą stać ponad Sło
wem Bożym, chyba że chodzi o Tra
dycję ewangeliczną, która żyła i zba
wiała, zanim spisano Słowo Boże. 
Każda inna tradycja jest pod Sło
wem Bożym. Po stronie katolickiej
—  dalej — wyraźnie stwierdzono pry
mat Pisma świętego. Tyilko Słowo 
Boże jest natchnione; tylko ono sta
nowi nienormowaną normę wszel
kich teologii w  Kościele: wszystkie 
normy i wszystkie autorytety tak 
teologiczne, jak kościelne muszą być 
normowane przez Słowo Boże (...)
Po stronie luterańskiej (...) zgodzono 
się, że nie każdą tradycję należy od
rzucać, że pewien rodzaj tradycji żył 
przed Pismem świętym, że Tradycja 
była kolebką Pisma świętego, że wy-

roslo ono z Tradycji przedskryptu- 
rystycznej, a więc że nie każda tra
dycja jest do pogardzenia. Dalej, Ko
ścioły, które wyrosły z Reformacji, 
uświadamiają sobie w  oparciu o 
swoje doświadczenia kościelne, że w  
przekazywaniu Ewangelii nie sposób 
oderwać się całkowicie od tradycji 
kościelnej, że czyste Słowo Boże 
(rein Wort Gottes) jest tylko ideałem 
praktycznie nieosiągalnym, każdy 
bowiem Kościół przekazuje Słowo 
Boże we własnym kościelnym opa
kowaniu, mimo najszczerszych chęci 
głoszenia czystego Słowa Bożego. 
(...)”
Przytoczmy też fragment, który mó
wi o wielkim wydarzeniu ekumeni
cznym, jakim było „swego rodzaju 
katolickie uznanie” Konfesji Augs
burskiej, która w  1530 r. „zadecydo
wała ostatecznie o podziale Kościoła 
zachodniego, stając się wielką kartą 
luteranizmu, a pośrednio całej Re
formacji”. Wydarzenie to miało 
miejsce w  lutym 1980 r.: „Tam, w  
Augsburgu, oficjalna komisja teolo
giczna katolicko-luterańska przyjęła 
dokument pt. Wszyscy pod jednym 
Chrystusem (A lle unter einem Chri
stus), w  którym stwierdziła, że za
sadnicze dla chrześcijaństwa prawdy 
wiary są naszym wspólnym dziełem. 
(...) Stwierdziliśmy zasadniczą zgodę 
w nauce o usprawiedliwieniu. O- 
prócz tego podkreśliliśmy, że Konfe
sja Augsburska wskazuje i przypo
mina centrum Ewangelii, czyli to, 
co jest w  niej najistotniejsze (Mitte 
des Evangeliums), że tym żywym 
centrum Ewangelii oraz naszej wiary 
jest Jezus Chrystus, że Kościół ka

tolicki zamiast terminu Mitte des 
Evangeliums chętniej posługuje się 
sformułowaniem „hierarchia prawd”, 
że Sobór Watykańs-ki II zachęcił, 
byśmy pamiętali o tej hierarchii, 
czyli o rozróżnianiu] prawd waż
niejszych od mniej ważnych, że ty
mi ważniejszymi są artykuły odno
szące się do celu (prawda o Trójcy 
Świętej, o Chrystusie Bogu-Człowie- 
ku, o Odkupieniu i usprawiedliwie
niu), a mniej ważnymi —  prawdy 
odnoszące się do środków prowa
dzących do celu (eklezjologia, sakra- 
m antologia, mariologia, nauka o Sło
wie Bożym), że przyjęcie tego roz
różnienia otwiera oczy na wielkość 
tego, co wspólne (przecież wspólnie 
wierzymy w  Trójcę Świętą, Wciele
nie, Odkupienie, Krzyż, Zmartwych
wstanie i Wniebowstąpienie, czyli w  
Tajemnicę Paschalną. Jesteśmy więc 
razem w  tym, co istotne; różnice 
występują poza centrum Ewangelii)”. 
W  tych sprawach komisja osiągnęła 
„zasadniczą zgodę” (Grundkonsens). 
„W imię prawdy —  pisze o. Napiór
kowski — trzeba jeszcze dodać, że 
znaczne zbliżenie stanowisk, a nawet 
uzgodnienia, osiągnięto również w 
innych sprawach, przede wszystkim 
co do Eucharystii oraz posługiwań 
kościelnych, czyli sakramentalnego 
kapłaństwa i biskupstwa”. 
Świadomość odnajdywanej wspól
noty dopiero dojrzewa w  wąskim 
kręgu specjalistów, „jeszcze nie we
szła w krwiobieg Kościołów (...), 
niemniej faktem jest, że idzie nowe, 
a z nim wielka nadzieja ekumeni
czna”.

EJP.

CD

Ekumeniczna Świqtynia Pokoju na Majdanku

Powstaje Komitet Honorowy budo
wy Świątyni, do którego należą 
przedstawiciele różnych narodów i 
tOźjnych wyznań. Kościół Ewange
licko-Reformowany reprezentują w 
nim ks. bp Zdzisław Tranda i Inge
borga Niewieczerzah

Autorem programu ideowego jest 
ks. doc. dr Celestyn Napiórkowski,

Dokończenie ze str. 13

a inwestorem Kościół Rzymskokato
licki, którego przedstawicielem jest 
ks. prof. dr Bolesław Pylak. Budo
wę organizują ks. kanonik Euge
niusz Kościółku i ks. Krzysztof Ga
lewski.

Zwracamy się z gorącym apelem do 
naszych Czytelników i wiszystkich 
ludzi, którym bliskie są idee pojed

nania, pokoju i braterstwa, o po
parcie tej pięknej inicjatywy.

Ofiary na budowę Świątyni Pokoju 
można wpłacać na następujący nu
mer konta: pk 62, 43528-60336-136, 
II oddz. PKO Lublin, Świątynia 
Pokoju.
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