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Słowo wstępne 

Szanowni Czytelnicy, 
Rok 2017 obchodzony był przez ewangelików na całym świecie jako Jubile-

usz 500 lat Reformacji. Aktywność Kościoła skupiła się w tych dwunastu miesią-
cach wokół dziedzictwa i aktualności reformacyjnego przekazu. Nie inaczej rzecz 
ma się z naszym Gdańskim Rocznikiem Ewangelickim. Miniony rok charakteryzował 
się wytęŜoną pracą Redakcji oraz Rady Naukowej, by w moŜliwie szerokiej per-
spektywie ukazać bogactwo duchowości i myśli wyrosłej na gruncie Reformacji 
XVI wieku. Ufamy, Ŝe nasze wysiłki nie spełzły na niczym i reformacyjny numer 
Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego spotka się z Państwa Ŝyczliwym przyjęciem. Ten 
zeszyt stanowi więc swoiste podsumowanie obchodów Jubileuszu Reformacji na 
Pomorzu. 

Reformacyjny, jedenasty juŜ numer naszego Rocznika, posiada strukturę 
identyczną z numerem poprzednim. Artykuły naukowe zamieszczone są w dzia-
łach: Historia, Teologia oraz Varia. Teksty wartościowe, ale niespełniające wszyst-
kich kryteriów publikacji numeru reformacyjnego ukaŜą się w przyszłorocznym 
wydaniu. Całość bieŜącego uzupełniają Recenzje oraz Rozmowa, która w Roku Jubi-
leuszu ma postać zapisu Debaty reformacyjnej, jaka odbyła się w maju 2017 r. 
w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska. Jak zawsze, całość wieńczy Kalendarium
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gdańsku z siedzibą w Sopocie, czyli zapis 
przebogatych wydarzeń, które miały miejsce w roku 2017.  

W zespole GRE nastąpiły niewielkie zmiany, mianowicie w redakcji pracę 
rozpoczęła Marta Borzych, członkini Parafii w Gdańsku.  

Nasz Rocznik coraz bardziej rozwija stronę internetową, gdzie mogą znaleźć 
Państwo in extenso treść wszystkich opublikowanych na naszych łamach artykułów 
do roku 2016. Są one dostępne w formacie pdf. Na stronie www.gre.luteranie.pl 
internauci znajdą takŜe abstrakty w języku polskim wszystkich artykułów zawar-
tych w bieŜącym numerze, jak równieŜ wymagania redakcyjne adresowane do 
przyszłych autorów. 

Rocznik, tak jak w ubiegłych latach, dostępny jest takŜe w międzynarodo-
wych, naukowych bazach danych, które coraz częściej zwane są repozytoriami: 
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (www.cejsh.-
icm.edu.pl) oraz CEEOL - Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.-
com). GRE indeksowany jest takŜe w międzynarodowej bazie ERIH+ oraz pol-
skiej Index Copernicus. 

W bieŜącym numerze znalazło się sześć artykułów naukowych poświęco-
nych szeroko rozumianym aspektom historii ewangelicyzmu. Tym razem, z uwagi 
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na jubileuszowe obchody, skoncentrowaliśmy się na historii Kościoła ewangelic-
kiego na ziemiach Rzeczypospolitej. 

W reformacyjnym numerze GRE publikujemy siedem artykułów z zakresu 
teologii, w tym dwa napisane przez niemieckich teologów ewangelickich, jeden 
polskiego ekumenisty rzymskokatolickiego w języku angielskim, jeden tekst z po-
granicza teologii i filozofii oraz dwa artykuły ukazujące dzieje Reformacji 
XVI wieku, wśród których znalazło się tłumaczenie i komentarz kazania ks. dra 
Marcina Lutra. Część tekstów powstała jako rozszerzona i pogłębiona wersja re-
feratów konferencyjnych, wygłoszonych podczas Gdańskiego Kongresu Refor-
macyjnego w dniach 18-19 maja 2017, który odbył się w siedzibie Uniwersytetu 
Gdańskiego. 

W dziale Varia zamieściliśmy dwa teksty o charakterze filozoficznym i pole-
micznym. Jeden z nich jest komentarzem do słynnej Disputatio de homine Marcina 
Lutra.  

Pragniemy zaznaczyć, podobnie jak w latach poprzednich, Ŝe poglądy Auto-
rów nie zawsze zgodne są z poglądami Redakcji. Chcemy, by nasze czasopismo 
było forum dyskusji ogólnohumanistycznej. 

śyczę wszystkim Czytelnikom interesującej lektury i mam nadzieję, Ŝe Gdań-
ski Rocznik Ewangelicki w roku Jubileuszu 500 lat Reformacji spełnia swoją misję 
badawczą oraz popularyzatorską w zakresie historii Kościoła ewangelickiego, teo-
logii, a zwłaszcza ekumenizmu, jak teŜ stanowi waŜne miejsce dyskusji akademic-
kiej w dziedzinie szeroko rozumianej humanistyki. śyczę nam wszystkim wiele 
BoŜego prowadzenia. 

  
ks. bp Marcin Hintz – redaktor naczelny 


