
S£OWO WSTÊPNE

Czas ¿niwa, to ksi¹¿ka o historii i teraŸniejszoœci koœcio-
³ów, które posiadaj¹ wieloletni¹ tradycjê i stoj¹ z tym baga¿em
na progu nowego tysi¹clecia chrzeœcijañstwa.

William Robinson, jeden z przywódców brytyjskich ko-
œcio³ów pierwszej po³owy XX wieku, napisa³: „Koœció³
chrzeœcijañski zawsze potrzebowa³ dokonywaæ zmian w spo-
sobach wyra¿ania swojej wiary, dostosowuj¹c je do uwa-
runkowañ ka¿dej nowej epoki, w której dzia³a³. U Ÿróde³
ka¿dego ruchu, który pojawia³ siê w koœciele, le¿y ta sama
koniecznoœæ uczynienia chrzeœcijañstwa zrozumia³ym dla
w³asnego pokolenia”1.

Don Smith pisz¹c o koœcio³ach stoj¹cych na progu nowego
milenium, pisze przede wszystkim o tym œrodowisku konfe-
syjnym, którego sam jest cz³onkiem. Jednak¿e jego analiza
Koœcio³a Chrystusowego w Australii wychodzi poza granice
konfesyjne i geograficzne i staje siê tak¹ analiz¹ wspó³czesnej
sytuacji koœcio³a, która odnosi siê do wszystkich denominacji.
Dlatego jest warta odnotowania.

Ruch Odnowy (ang. Restoration Movement) – ruch religij-
ny, w wyniku którego powsta³ Koœció³ Chrystusowy w Austra-
lii, bierze pocz¹tki w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczo-
nych koñca XVIII wieku.

1 Robinson William, Gdzie Stoimy. Powstanie, rozwój i przes³anie religijnego ruchu
Koœcio³ów Chrystusowych, Chrzeœcijañski Instytut Biblijny 1996, s. 9.
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Ide¹ przewodni¹ Ruchu by³a ewangelizacja œwiata, na
przeszkodzie której sta³y, jak to wtedy rozumiano, liczne
podzia³y wœród chrzeœcijan2 . Likwidacja podzia³ów, jak
wierzono, mog³aby nast¹piæ poprzez powrót wszystkich ist-
niej¹cych denominacji koœcielnych do pierwowzoru koœcio-
³a, który w formie nieska¿onej przez historiê znajduje siê
w Nowym Testamencie.

Inicjatywê tak¹ na wyspach brytyjskich w XVIII w. podej-
mowali miedzy innymi: John Glas (1695-1773), Robert San-
deman (1718-1771) oraz bracia James (1768-1851) i Robert
(1764-8142) Haldane. Dla swoich idei mieli oni poparcie
takich myœlicieli tego okresu jak: Isaac Newton, Francis Bacon
czy John Locke. Ruch odnowy koœcio³a by³ blisko zwi¹zany
z ideami epoki Oœwiecenia3 .

Na kontynencie amerykañskim pocz¹tki Ruchu zwi¹zane
by³y z tzw. Wielkim Przebudzeniem (The Great Awakening)
w 1735 roku i z Drugim Przebudzeniem (The Second Awake-
ning) od roku 18004. Za prekursorów Ruchu uwa¿a siê Jamesa
O’Kelleya (1735-1826) i Williama Guireya (1773-1840) oraz
Eliasa Smitha (1769-1846) i Abnera Johnesa (1742-1841).
G³ówny nurt Ruchu ukszta³towany zosta³ przez Bartona W.
Stone’a (1772-1844) i Thomasa Campbella (1763-1854)5, do

2 W tym czasie, g³ównie w Ameryce, scena religijna by³a szczególnie ró¿norodna i
wyj¹tkowo podzielona, tworz¹c wrêcz groteskowe sytuacje. Zobacz: Robinson William,
Gdzie stoimy, s. 13n. North James B., Union in Truth. An Interpretative History of the
Restoration Movement, Standard Publishing 1994, s. 3nn. Webb Henry E., In Search of
Christian Unity. A History of the Restoration Movement, Standard Publishing 1990, s.
43nn.
3 Historiê brytyjskiego Ruchu opisuje David M. Thompson w Let Sects and Parties
Fall. A short history of Churches of Christ in Great Britain and Ireland, Berean Press,
Birmingham 1980.
4 Webb Henry E., In Search of Christian Unity, s. 43nn.; Garret Leroy, The Stone Campbell
Movement. s. 47nnn.; North James B., Union in Truth, s. 13nn.
5 Thomas Campbell urodzi³ siê w Irlandii i tam rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ. Do Ameryki
przyby³ w 1807 r.
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których nastêpnie do³¹czyli Alexander Campbell (1788-1866)6

i Walter Scott (1796-1861). Ruch rozwija³ siê w interesuj¹-
cym okresie tworzenia siê nowej pañstwowoœci Stanów Zjed-
noczonych Ameryki. W pewnym okresie nale¿a³ do najdyna-
miczniej rozwijaj¹cych siê ruchów religijnych Ameryki.
Wystêpowa³ pocz¹tkowo pod nazw¹ Uczniów lub Uczniów
Chrystusa (Disciples, Disciples of Christ), póŸniej u¿ywa³ tak-
¿e nazwy Chrzeœcijanie (Christians) i Koœcio³y Chrystusowe
(Churches of Christ).

W Ameryce Ruch wyda³ szereg ciekawych dokumentów.
Miêdzy innymi: G³ówne zasady chrzeœcijañskiego koœcio³a
(Cardinal Principles of the Christian Church) – 1797, Ode-
zwa w sprawie znaczenia œwiêtej nazwy „chrzeœcijanin” (An
Address on the Sacred Import of the Christian Name) – 1804,
Ostatnia wola i testament starszych Springfieldu (The Last
Will and Testament of the Springfield Presbytery) – 1804,
oraz najbardziej znany Deklaracja i apel (Declaration and
Address) – 1809. Rok jego opublikowania przyjmuje siê zwy-
czajowo za pocz¹tek Ruchu.

Rozpropagowa³ wiele, powtarzanych do dzisiaj hase³, jak:
„W sprawach zasadniczych jednoœæ, w sprawach nie istotnych
– wolnoœæ, a we wszystkim – mi³oœæ”, „Jesteœmy tylko chrze-
œcijanami, ale nie jedynymi chrzeœcijanami”, „Gdzie Biblia
mówi – my mówimy, gdzie Biblia milczy – my milczymy” i
„Jesteœmy wolni, aby siê ró¿niæ, ale nie dzieliæ”.

Przede wszystkim zaœ spowodowa³ du¿e o¿ywienie religij-
ne na ca³ym obszarze Stanów Zjednoczonych, a szczególnie
na terenach tzw. pogranicza7 .

6 Syn Thomasa Campbella, równie¿ Irlandczyk z pochodzenia. W Ameryce od 1809 r.
7 Historia amerykañskiego Ruchu najlepiej przedstawiona jest w: Webb Henry E., In Search
of Christian Unity. A History of the Restoration Movement, Standard Publishing 1990;
Garret Leroy, The Stone-Campbell Movement, The Story of the American Restoration
Movement, College Press 1994; North James, Union in Truth; An Interpretative History of
the Restoration Movement, Standard Publishing, Concinnati 1994.
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Do Australii Ruch dotar³ poprzez Now¹ Zelandiê w odmia-
nie brytyjskiej pod nazw¹ Koœcio³a Chrystusowego (Church
of Christ)8, zmieniaj¹c pozytywnie klimat religijny wyspy. Na-
st¹pi³o to w roku 1845 w Adelajdzie, poprzez misjê Thomasa
Magareya (1825-1902)9. Pomimo geograficznego dystansu, ale
z powodu historycznych i kulturowych powi¹zañ, Koœció³ Chry-
stusowy w Australii jest bardziej europejski i tym samym bli-
ski Polsce10.

W Polsce Koœcio³y Chrystusowe11  powsta³y g³ównie w wy-
niku dzia³alnoœci Konstantego Jaroszewicza (1891-1984), któ-
ry jako polski emigrant zetkn¹³ siê z Ruchem w Stanach
Zjednoczonych w roku 1912, a w roku 1921 powróci³ do kraju
i rozpocz¹³ jego propagowanie. St¹d polskie koœcio³y przyjê³y
amerykañski model Ruchu, pocz¹tkowo rozwijaj¹c siê w cieniu
prawos³awia12, a póŸniej równie¿ pod wp³ywem innych ugru-
powañ ewangelicznych w Polsce13.

80-lecie Koœcio³a Chrystusowego w Polsce14, obchodzone
obecnie, jest dobr¹ okazj¹ do przeanalizowania polskiej historii

8 Amerykanie u¿ywaj¹ nazwy Koœcio³y Chrystusowe w liczbie mnogiej, aby podkreœliæ
swoje przekonanie, ¿e w zrozumieniu nowotestamentowym ka¿dy lokalny koœció³ (zbór)
jest koœcio³em w pe³nym tego s³owa znaczeniu, jest niezale¿ny i nie posiada ¿adnej
w³adzy (organizacji) zwierzchniej. Lokalne koœcio³y (zbory) w Australii posiadaj¹ stanow¹
i ogólnokrajow¹ formê organizacyjn¹ i dla ca³ej tej struktury u¿ywaj¹ nazwy w liczbie
pojedynczej – Koœció³ Chrystusowy.
9 Thomas Magarey, tak jak Campbellowie, równie¿ by³ Irlandczykiem z pochodzenia.
10 Historiê australijskiego Ruchu opisuje dobrze Champan Graeme w One Lord, One
Faith, One Baptism. A History of Churches of Christ in Australia, Vital Publications,
Melbourne 1989.
11 W Polsce koœcio³y powsta³e z inicjatywy Ruchu, w ró¿nych okresach wystêpowa³y
pod ró¿nymi nazwami: Zjednoczenie Koœcio³ów Chrystusowych, Koœció³ Chrystusowy
czy Koœció³ Zborów Chrystusowych. Wiêcej zobacz: Tomaszewski H. Ryszard, Koœció³
Chrystusowy w Polsce w latach 1921-1953, Warszawa 1992.
12 Sam Konstanty Jaroszewicz wczeœniej wyznawa³ prawos³awie, a wiêkszoœæ zak³adanych
przez niego zborów powstawa³a na wschodnich terenach przedwojennej Polski.
13 Dotyczy to szczególnie okresu 1953-1987, gdy Koœció³ Chrystusowy pozostawa³ w
formalnych strukturach Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicznego.
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i okreœlenia miejsca koœcio³a w polskiej rzeczywistoœci prze³omu
tysi¹cleci. Doœwiadczenia australijskie na pewno bêd¹ pomocne.

James North tak dzisiaj definiuje Ruch Odnowy: „Ruch Od-
nowy jest ruchem, który rozpocz¹³ siê w Ameryce oko³o roku
1800, w tym celu, aby odrestaurowaæ koœció³ wed³ug tego ide-
a³u, który jest przedstawiony w Nowym Testamencie (...).
Ruch Odnowy opiera siê na dwóch kluczowych d¹¿eniach:
troski   o jednoœæ wszystkich chrzeœcijan skupionych w jednym
ciele Chrystusa i d¹¿enia, aby Biblia by³a jedynym autorytetem
wiary    i ¿ycia wszystkich chrzeœcijan. Wszystko co dzieje siê
wewn¹trz Ruchu jest bezpoœrednim rezultatem jednego z dwu
lub jednoczeœnie obu tych d¹¿eñ (...).  Jeœli wiêc, Ruch Odnowy
jest oparty na tych dwu d¹¿eniach: jednoœci i biblijnego autory-
tetu, i jeœli te oba d¹¿enia nie s¹ unikalne dla Ruchu Odnowy, co
jest wiêc szczególnego w tym Ruchu? Szczególne jest to, ¿e w
tym Ruchu te dwa d¹¿enia po raz pierwszy zosta³y po³¹czone”15.

Ruch, który na progu nowego milenium skupia na ca³ym
œwiecie ponad 10 milionów naœladowców, dobiega tak¿e dwóch-
setlecia swojej historii. Analiza jego historii, jego obecnej kon-
dycji oraz jego perspektyw jest jednoczeœnie fascynuj¹c¹ ana-
liz¹ wêdrówki wszystkich koœcio³ów chrzeœcijañskich poprzez
historiê z jej kulturowymi uwarunkowaniami.

Pisz¹c o postulatach Ruchu, wypowiadanych przez jego przy-
wódców jeszcze w XVIII i XIX wieku, zauwa¿a siê czêsto, ¿e
niektóre z nich w wiêkszoœci koœcio³ów s¹ dzisiaj ju¿ powszech-
nie praktykowane, chocia¿ wesz³y do nich jak gdyby kuchenny-
mi drzwiami (na co czêsto powo³uje siê sam autor)16.

Ksi¹¿ka, któr¹ prezentujemy polskiemu czytelnikowi nie jest
lektur¹ ³atw¹, ani pod wzglêdem jêzyka, ani pod wzglêdem te-
matyki. Jest to jednak¿e lektura wartoœciowa, stawiaj¹ca do-

14 Od roku 1987 wystêpuje pod nazw¹ Koœció³ Zborów Chrystusowych.
15 North James, Union in Truth, s. 6nn.
16 Oraz wielu innych; np. Gordon Stirling zauwa¿a podobn¹ sytuacjê w Australii, a
Leroy Garret w Stanach Zjednoczonych.
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bre pytania i pobudzaj¹ca do myœlenia oraz szukania w³aœci-
wych odpowiedzi. Jej odmiennoœæ kulturowa mo¿e byæ wad¹
– nie ka¿dy przecie¿ zna historiê i kulturê australijsk¹ i wp³yw,
jaki na ni¹ maj¹ chocia¿by takie pojêcia jak: przestrzeñ, busz,
indywidualizm, alienacja i wielokulturowoœæ, czy znaczenie
Anzaków i „stra¿ników buszu”. To mo¿e byæ te¿ zalet¹. Mo¿e
bardziej zainspirowaæ do szukania typowo polskiej kulturo-
woœci i szukania w niej miejsca dla polskich koœcio³ów no-
wego milenium.

Z tak¹ w³aœnie nadziej¹ ksi¹¿ka ta jest udostêpniana pol-
skiemu czytelnikowi. G³ównie pastorom i przywódcom koœcio-
³ów, którzy bior¹ szczególn¹ odpowiedzialnoœæ za przysz³oœæ
koœcio³ów.

Don Smith jest Australijczykiem. Pracowa³ jako pastor. By³
dyrektorem Departamentu Misji i Ewangelizacji Koœcio³a Chry-
stusowego w Australii, nastêpnie dyrektorem Departamentu
Edukacji, a póŸniej dyrektorem Departamentu Rozwoju Ko-
œcio³a. G³ównym jego zainteresowaniem w tym czasie by³y za-
gadnienia zwi¹zane ze strategiami misyjnymi i rozwojem ko-
œcio³a. Od 1995 roku jest redaktorem naczelnym Australijskie-
go chrzeœcijanina (The Australian Christian) – dwutygodnika
wydawanego przez Koœció³ Chrystusowy w Australii. Jest
cz³onkiem wielu komitetów koœcielnych w kraju i za granic¹.

Jego ksi¹¿ka, jak ju¿ wspominaliœmy, przede wszystkim jest
ksi¹¿k¹ o Koœciele Chrystusowym i o Ruchu Odnowy w Austra-
lii. Adresujemy j¹ jednak¿e do wszystkich opcji koœcielnych,
poniewa¿ wierzymy, ¿e jej treœæ jest uniwersalna i bêdzie cen-
na dla wszystkich. W polskim wydaniu, w podtytule, mowa
jest o koœcio³ach. Liczba mnoga u¿ywana jest celowo, aby za-
znaczyæ, ¿e ka¿dy koœció³ jest odmienny i powinien poszuki-
waæ swojej w³asnej drogi rozwoju, adekwatnej historycznie
i kulturowo, czerpi¹c przyk³ady z innych.

Gordon Stirling, jeden z najbardziej szanowanych przywód-
ców koœcio³a w Australii, stwierdza: „Tak wiêc, jesteœmy tutaj,
w 21 stuleciu, pos³ani, aby zmieniæ œwiat. Ale jeœli mamy zmie-
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niæ œwiat, my sami powinniœmy byæ gotowi, aby œwiat zmieni³
nas. Nie mam na myœli przyjmowania œwieckich wartoœci albo
zmiêkczania wiecznych prawd Nowego Testamentu, aby uczy-
niæ je bardziej strawnymi. Mam na myœli gotowoœæ do zmian
naszych struktur, metodologii, postaw i odczuæ, aby nasza mi-
sja i poselstwo by³y odpowiednie do potrzeb kultury œwiata,
w którym ¿yjemy. Œwiat ju¿ pisze program dla koœcio³a i jest to
program zmian...”17.

Inny Australijczyk, Keith Horne, tak pisze o przysz³oœci ko-
œcio³a: „Koœcio³y, które przetrwaj¹ w nastêpnym stuleciu, bêd¹
koœcio³ami o silnym poczuciu misji (...). Koœcio³y, które prze-
trwaj¹ i bêd¹ ros³y, to koœcio³y, które s¹ otwarte, elastyczne
i twórcze. Koœcio³y zdeterminowane do wychodzenia naprze-
ciw potrzebom, uzdrawiaj¹ce serca, bêd¹ce miejscem, gdzie lu-
dzie znajd¹ pomoc, nadziejê i dom. Przesz³oœæ zawsze bêdzie
cenna, lecz pozostawanie w przesz³oœci oznacza œmieræ. Pan
koœcio³a jest tym, który mówi: »Oto wszystko nowym czyniê...
nikt nie nalewa nowego wina do starych buk³aków«. S¹ koœcio-
³y, które w to wierz¹ i s¹ gotowe tak ¿yæ... i to jest to, jak wierzê,
co koœcio³owi Chrystusa daje Przysz³oœæ i Nadziejê”18.

Powinniœmy znaæ historiê – dziêki niej rozumiemy lepiej, kim
jesteœmy; powiniœmy patrzeæ w przysz³oœæ – poniewa¿ tam bê-
dziemy ¿yæ. Jest to prawda, która odnosi siê do koœcio³a dzisiaj.

Micha³ Weremiejewicz,
Warszawa, maj 2001

17 Stirling Gordon, The Message and Mission of Our Movement in the 21st Century,
World Convention (Christian-Churches of Christ-Disciples of Christ) 2001, s. 7. Zobacz
tak¿e tego¿ autora: Churches of Christ. Reinterpreting Ourselves for the New Century,
Vital Publications, Melbourne 1999.
18 Horne Keith, Churches of Christ: A Future and a Hope, “Churches of Christ. Who we
are? Where are we going”, Supplement to “The Australian Christian” 17 August 1996,
s. 15.
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