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N ASZYM ZD A N IEM

Pokusa
Na ekrany naszych kin trafił włoski film pt. Pokusa. Jest to komedia osnuta na tle pe
rypetii młodego księdza katolickiego, który przybywa jako wikariusz z Sycylii do Rzymu.
Perypetie polegają na kłopotach z celibatem. Film został niewątpliwie zainspirowany
kryzysem celibatu wśród duchownych katolickich. Autorzy filmu chcieli prawdopodobnie
dorzucić swój głos do dyskusji nad tym zagadnieniem, nawet wystrzelili na zakończenie
z potężnej armaty, cytując zdanie św. Pawła o tym, że lepiej żyć w małżeństwie, aniżeli
ogniem płonąć. Całe to strzelanie okazuje się jednak pudłem.
Dlaczego? Słyszało się zdanie, że to doskonały film, celnie ukazujący konflikty celibatu.
Przyznajmy, że komedia zrobiona jest bardzo dobrze, widzowie mogą się świetnie bawić,
wiele sytuacji pobudza do szczerego i zdrowego śmiechu. Nietrudno o to zresztą przy te
macie, który bywa treścią wielu dowcipów. Należy wszakże zaliczyć na dobro realizatorom
filmu, że mimo śliskiego terenu, potrafili nie wypaść z kulturalnych ram. Sympatyczny
wikariusz jest postacią tak zdecydowanie pozytywną, że komiczne, niezręczne, a nawet
dwuznaczne sytuacje nie są w stanie go ośmieszyć.
Mimo to podtrzymujemy nasze zdanie, że jest to strzelanie kulą w płot. Wartość zjawiska
jest rzeczą względną, zależy od punktu widzenia. Jeżeli patrzymy na obraz po prostu jak
na komedię obyczajową, której zadaniem jest bawić publiczność, to możemy się zgodzić
z jego pozytywną oceną, bo - istotnie - publiczność się bawi. Sprawa jednak nie jest tak
prosta, ponieważ postawiono przed filmem zadanie poważniejszych rozmiarów. Ma on
wspierać tych, którzy walczą o zniesienie celibatu. Celibat wystawia księdza na wiele
pokus, ośmiesza go, wywołuje konflikty sumienia, zmusza do kompromisów moralnych,
jest sprzeczny z naturą, prowadzi do chorób psychicznych i, wreszcie, jest niezgodny ze
zdaniem Apostoła Narodów! - zdaje się krzyczeć kolorowy ekran. Wiele przy tam huku,
owszem, salwy śmiechu, ale w sumie - pudło.
Jak słusznie zauważył recenzent „Tygodnika Powszechnego”, film jest argumentem dla
zw olen n ik ów obowiązkowego celibatu. Któż bowiem będzie chciał, aby proboszczową
była prostytutka? Nawet tak sympatyczna, „nawrócona grzesznica”, jak bohaterka filmu?
Nie pomoże tu nawet subtelna aluzja do Marii Magdaleny, czy do sceny z cudzołożnicą
przyprowadzoną w świątyni do Jezusa. Sam ten fakt kładzie zamiary twóiców filmu na
obie łopatki. A może im właśnie o to chodziło?
Nie to jednak, w naszym odczuciu, decyduje o pudle. Spłaszczono bowiem i spłycono samą
istotę sprawy. Celibat jako taki jest zadaniem bardzo trudnym, narażającym człowieka
na niejedno niebezpieczeństwo, wymagającym od normalnie zdrowej osoby wielkiego hartu
ducha. Celibat obowiązkowy jest już rzeczą mocno ryzykowną, prowadzącą na manowce.
Tym jednak, co uległo szczególnie przykrej deformacji, nie jest celibat, lecz małżeństwo.
W jednym tylko miejscu zauważyliśmy ślad nieco głębszego spojrzenia na małżeństwo,
gdy bohaterka mówi, że jest przecież sama i brak jej oparcia, aby mogła zmienić tryb życia.
Poza tym jednak dominuje w filmie jedno: człowiek musi dać upust naturalnym potrzebom.
Najbardziej wulgarna postać seksualizmu wyrażona ustami psychiatry - zakonnika. Cóż
za poniżenie instytucji małżeństwa i roli kobiety. Nasuwają się niemiłe refleksje, związane
zresztą nie tylko z omówionym filmem, a mianowicie: wypaczenie zdrowego pociągu sek
sualnego, spłaszczenie idei małżeństwa i poniżenie kobiety, nasycenie całej sprawy atmo
sferą nieczystości - mogło powstać na gruncie rozpowszechnionego i obowiązkowego ce
libatu. I to właśnie jest jednym z głównych argumentów przeciwko przymusowi bezżeństwa.
Zapewne ktoś się obruszy na taką tezę, ale doprawdy nie chodzi nam o złośliwość. Jest
to po prostu nieodparta refleksja, która się nam z różnych powodów nasuwa, a którą obej
rzany film tylko przypomniał i uplastycznił. A w walce z obowiązkowym celibatem wcale
nie pokusa stanowi argument.

2

CO W NUMERZE?
Nasza praca redakcyjna doznaje pewnych
zaburzeń, które Czytelnicy odczuwają
przede wszystkim w opóźnieniach. N ie
stety, nie potrafiliśmy wpłynąć na przy
spieszenie czasu produkcji, który zaczął
już ostatnio dochodzić do 8 tygodni.
Zostaliśmy ostatnio przeniesieni do nowej
drukarni, poza Warszawę, co spowodo
wało dodatkowe opóźnienia i dlatego
postanowiliśmy po raz drugi w tym
roku wydać zeszyt podwójny. Miał on
ukazać się na początku listopada, to jest
jeszcze przed sesją Synodu, ale już wi
dzimy, że to się nie uda.
Znajdzie więc Czytelnik przede wszystkim
materiały przeznaczone na Synod: referat
synodalny ks. bpa Jana Niewieczerzała Kościół, jego istota i znaczenie w Bożym
planie zbawienia (s. 5) oraz kazanie pt.
Zadanie przerosło czas... (s. 3), napisane
specjalnie do synodalnego zeszytu przez
Michała Stankiewicza, prezesa Naczelnej
Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów.
Jednym z trudnych problemów ekume
nicznych jest sprawa Wieczerzy Pańskiej.
Sakrament miłości i pojednania stał się
w kościelnej praktyce przyczyną rozłamu
a nawet nienawiści. Niektórzy chrześci
janie próbują przełamać trudności przez
szukanie autentycznej wspólnoty, która
by im umożliwiła wspólne przystąpienie
do Stołu Pańskiego mimo oficjalnych
różnic interpretacyjnych. Inni szukają
takiej formuły, która by zyskała ogólną
akceptację. Próbę takiego sformułowania
podjęła tzw. grupa z Dombes. Wyniki jej
pracy przedstawia Kinga Strzelecka w ar
tykule Ku jednej wierze w Eucharystię
(s. 8). Stanisław Brotnicki komentuje
zgodę grupy z Dombes w zestawieniu
z papieską instrukcją w sprawie dopusz
czania chrześcijan innych wyznań do
Komunii w Kościele katolickim (Rozdźwięk między zgodą a instrukcją - s.10).
Były sekretarz generalny Światowego
Aliansu Kościołów Reformowanych, dr
Marcel Pradervand, przystąpił do opra
cowania historii tej organizacji. Na s. 11
zamieszczamy jego refleksje pt. Z dziejów
Aliansu.
Ks. bp Jan Niewieczerzał bawił wiosną
tego roku w Stanach Zjednoczonych,
gdzie uczestniczył w obradach Synodu
Zjednoczonego Kościoła Prezbiteriańskiego. Sprawozdanie drukujemy na s. 12 Synod za oceanem.
Kościół nasz poniósł bolesną stratę przez
śmierć ks. sen. Jarosława Niewiecze
rzała, o którym wspomnienie zamiesz
czamy na s. 17, natomiast na s. 18 Michał
Mazur dzieli się swymi myślami po śmierci
wybitnej publicystki katolickiej, Anny
Morawskiej. W dziale Dla nieteologów
publikujemy III odcinek O predestynacji
i sylwetkę teologa, zmarłego w tym roku
patriarchy Atenagorasa I.

NASZA OKŁADKA:
Filip Potter, generalny sekretarz
Światowej Rady Kościołów objął
urzędowanie dnia 1 listopada 1972 r.

MICHAŁ STANKIEWICZ

Zadanie przerosło czas...
Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi
świadkami w Jerozolimie, i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce
ziemi.
Dz. Ap. 1 : 8

Na Górze Oliwnej toczy się niecodzienna rozmowa.
Pośrodku małej grupki uczniów stoi Jezus Chrystus
i przekazuje ostatnie polecenia. Uczniowie wsłuchują
się w każde słowo, lecz czy naprawdę rozumieją
treść polecenia?
- Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo
Izraelowi? - pytają.
- Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile - pada
zdecydowana odpowiedź.
Pożegnalna rozmowa coraz bardziej się pogłębia,
nabiera dramatycznych cech. W tej, zdawałoby się
dzisiaj, nieprecyzyjnej wymianie zdań luźnej rozmowy
zrodziło się epokowe zdanie, które przerosło czas,
ludzi i jest aktualne do dziś: „Będziecie mi świad
kami... aż po krańce ziemi” .
Zadanie do wykonania postawiło uczniów w kon
kretnej sytuacji i narzuciło określoną pracę. Dzisiaj,
gdy oceniamy złożoność tego zadania, lepiej rozu
miemy osamotnionych uczniów na Górze Oliwnej,
którzy stali i wpatrywali się w niebo po pożegnaniu
Jezusa Chrystusa. Od czego zacząć? Jak? Kiedy?
Z kim?
Uczniowie, przeżywszy trzy lata pod przemożnym
wpływem Mistrza, zagubili się w wirze tragicznych
wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Dopiero zmartwych
wstanie Jezusa Chrystusa dokonało cudownej prze
miany, a spotkanie i pożegnanie na Górze Oliwnej
narzuciło realne zadanie. Zrozumieli, że są Kolonią
Bożą w ludzkim świecie.
I poszli w świat. Rozpoczęli realizację powierzonego
zadania. Kościół nowotestamentowy - lub suma
prawdy o Jezusie Chrystusie - rodził się w podró
żach, w zwiastowaniu i w świadczeniu. Przecież Je
zus powiedział: „Będziecie mi świadkami ...“, tzn.
powinniście mówić o mnie prawdę. Z Księgi Dzie
jów Apostolskich i z Listów wynika, że apostoło
wie w swym świadczeniu opierali się na czynnych,
trwałych przekonaniach, osobistych przeżyciach, nie
wzruszonych pewnikach, że Jezus Chrystus jest Pra
wdą życia. Apostołowie nie mówili: „Ja sądzę, że...” ,
„Ja myślę, że...” , lecz: „Ja wiem, że...” .
Ich świadectwo polegało i na słowach, i na czynach.
Koniec życia uczniów Jezusa dowodzi, że dla nich
świadectwo o Jezusie Chrystusie równało się mę
czeństwu, a więc konkretnemu wkładowi duchowemu.
Odczytać to można także z greckiego słowa m a r ty r io s , które znaczy: i świadek, i męczennik. Historia
misji chrześcijańskiej wykazuje, że istotnie tak było,
i to nie tylko w czasach apostolskich. Iluż to misjo
narzy szło właśnie taką drogą: świadczyli i ginęli.

Chrystianizacja krajów europejskich, Reformacja, no
woczesna misja dają niezbite dowody świadczenia
i cierpienia. Tam, gdzie byli ludzie, tam był i Kościół;
tam też było świadectwo i męczeństwo.
A my, co na to...? Czy dzisiejszym chrześcijanom
pozostało tylko usiąść na grobowcach misji i snuć
chlubne rozmyślanie o wielkiej przeszłości? Czy
naszym codziennym pokarmem duchowym mają być
jedynie wspomnienia? Nie! Historia misji, dodajmy:
współczesnej, czeka na swoich bohaterów i chce ich
wpisać na stronice swoich dziejów tak, jak to było
za czasów Reformacji. Zadanie: „Będziecie mi świad
kami...” jest tak samo aktualne dzisiaj, jak było na
Górze Oliwnej w czasie wniebowstąpienia Jezusa
Chrystusa. Jezus żyje, więc żyją Jego polecenia.
Cel zadania pozostał ten sam: służba duchowa cho
remu światu i odnowienie natury ludzkiej. W każdej
epoce, każdym wieku pojawiają się elementy, które
deprawują człowieka, rozbijają jego duszę, niszczą
wewnętrzne zadowolenie i zostawiają osad rozgory
czenia w jego świecie psychicznym. Jeden ze współ
czesnych teologów określił to bardzo dosadnie:
„Jeden żebrak powiedział drugiemu żebrakowi, gdzie
można znaleźć pożywienie” . Wczujmy się w to dziwne
zdanie, które charakteryzuje współczesną sytuację
misyjną. Każdy Kościół musi zaspokajać głód mi
syjny. Powinien też mieć silne świadectwo wiary
i jasno sprecyzowany pogląd na zadanie misyjne:
gdzie znaleźć pożywienie duchowe? Konieczne jest
pojednanie z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, czyli
posłuszeństwo Jego woli; konieczne jest ciągłe szu
kanie dróg i sposobów ogólnego i osobistego świa
dectwa. W jaki sposób?
P o te n c ja ł m isyjny. Jeżeli członkowie zboru obarczą
zadaniami misyjnymi swoich duszpasterzy, a sami
przyjmą pozę obserwatorów, nieuchronnie grozi stag
nacja. Natężenie siły misyjnej nigdy nie tkwiło w du
chowieństwie, lecz zawsze w społeczności wszyst
kich członków zboru. Kościół nowotestamentowy
nie zna biernego laikatu. Zna natomiast podział
pracy misyjnej. Jaka ogromna różnorodność darów,
jakie ogromne możliwości pracy misyjnej rysują się
w każdym zborze! Pytasz o to, jakie masz zadanie
misyjne? Oddaj swój wóz na parę godzin w miesiącu
i razem z pastorem odwiedź członków zboru miesz
kających z dala lub wykonaj inną podobną pracę
misyjną; poproś pastora o wyznaczenie ci określo
nego odcinka; ofiaruj swój czas, siebie, swoje uzdol
nienia dla konkretnego zadania w ogólnym planie
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misyjnym twojej parafii. Staraj się nie brać, lecz
dawać!
Gdy poważnie pomyślimy nad tymi prostymi i ma
łymi zadaniami, dojdziemy do wniosku, że tak poj
mując pracę misyjną w Kościele będziemy budować
społeczność i będziemy wykonywać polecenia Jezusa
Chrystusa, dane uczniom na Górze Oliwnej. Tak
ją pojmowali apostołowie, i takie zostawili nam
wzory pracy.
C o d z ie n n a p ra k ty k a . Nic nowego nie powiemy,
jeżeli przypomnimy, że baza ideologiczna, sytuacja
społeczna i warunki życia stale się zmieniają. Zada
nia misyjne będą przeto wynikały nie z ogólnych
i teoretycznych założeń, lecz z istniejącej sytuacji.
Apostołowie walczyli z chorobami duchowymi, które
dzisiaj są już dawno przebrzmiałe. My dzisiaj stoimy
w obliczu diametralnie innych schorzeń duchowych.
Jednak zadanie jest podobne: pomóc człowiekowi
w rozwiązaniu jego duchowych problemów i leczyć
bolączki życia; od tego zależy skuteczność misji.

Pastor ewangelicki, Horst Symanowski, który przeżył
grozę minionej wojny, z bólem serca patrzył na
puste kaplice na Mazurach. W czasie drugiej wojny
światowej, gdy parafianie pytali: - po co mamy
chodzić do kościoła? - szukał siły świadectwa i zro
zumiał, że Kościół jako całość musi być instrumentem
działania Boga. Na nowym miejscu pracy postanowił
zapraszać parafian na spotkania, w czasie których
dyskutowano nad tematem i tezami niedzielnego ka
zania. Dyskusyjne koło stało się prawdziwym og
niskiem misyjnym w zborze, a nabożeństwa cieszyły
się wspaniałą frekwencją i dawały uczestnikom rze
czywistą strawę duchową. Oto przykład, w jaki
sposób można sięgnąć do siły misyjnej tkwiącej
w zborze, szukać wspólnego języka misyjnego, aby
skutecznie wykonać zadanie świadczenia o Jezusie.
Symanowski radykalnie zerwał z abstrakcyjnym prze
mawianiem ponad głowami słuchaczy. Wspólnie z ze
społem szukał takich słów i takiej argumentacji,
aby dotrzeć do współczesnej duszy ludzkiej, do jej
codziennych, ludzkich problemów.

Sq wśród nas...
Z zażenowaniem dziękujemy Ci, Panie,
za wzrok, słuch i mowę,
za to, że mamy sprawne ręce i nogi,
gdy koło nas - w pracy, w szkole,
na ulicy, w sklepie, w podróży...
żyją ludzie, którzy nie słyszą,
jak skrzypi wózek ich dziecka,
którzy nie znają koloru wczesnej zieleni,
oczu najbliższych;
z których ust nie może się dobyć
ani krzyk bólu, ani śmiech radości,
na których plecach
niesymetrycznie fałduje się
smutna tkanina ubrania,
którzy nie mogą podbiec
do ruszającego ze stacji pociągu,
którzy szalonym wysiłkiem mięśni rąk
mozolnie przenoszą ciężar swego ciała,
którzy nie potrafią na palcach
pokazać dziecku, ile jest pięć plus trzy,
którzy muszą co dzień i co noc,
co godzina i co minuta
nieść ciężar swego kalectwa.
Pozwól nam, Boże, nie zapominać o nich,
gdy rozpiera nas duma
na widok jędrnego, umięśnionego ciała,
gdy w lustrze widzimy zgrabną sylwetkę,
gdy sprawne oczy, uszy i język
pozwalają nam czerpać
z obfitości rozmaitych rozrywek
i dowolnie wybierać zawód.
Nie, nie prosimy Cię
0 umiejętność współczucia,
bo to ich rani.
Pomóż nam być po prostu sobą,
w zetknięciu z nimi
być zwyczajnym, dobrym, spostrzegawczym,
wrażliwym człowiekiem,
pomóż przezwyciężyć w naszych oczach
błysk niby tajonej ciekawości,
a nasze możliwości obróć na obserwację,
w czym moglibyśmy pomóc,
tak aby nie zranić, nie zażenować,
nie przypomnieć ich cierpienia, inności,
pomóż traktować ich po prostu, zwyczajnie,
jak równych sobie, jak jednych z nas,
bo takimi przecież są przed Twoim obliczem.
1 o tym pozwól nam nie zapominać, Panie,
o to Cię prosimy.
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Być wykonawcą woli Jezusa Chrystusa w naszej
dobie, to znaczy umieć odczytać potrzeby świata,
potrzeby swojego społeczeństwa, narodu, swojej oko
licy, miasta i umieć odpowiedzieć na pytania stawiane
przez codzienne życie, jak również goić to, co w na
szym życiu duchowym jest chore.
Granice Jerozolimy, Judei, Samarii powinniśmy prze
nieść na nasz kontynent i odczytać je w kontekście
naszej geografii, tzn. mojego kraju, województwa,
powiatu, miasta, wsi, mojej rodziny, mego otoczenia
- i zestawić je z naszą pracą misyjną. To są nasze
„krańce ziemi” .
Jeżeli więc Kościół Reformowany obrał jako temat
najbliższego Synodu zdanie: „Będziecie mi świad
kami...”, to znaczy, że pragnie sobie uświadomić
misyjne zadania i chce na nowo odczytać znane praw
dy bibijne. Jeżeli jednak nie mają to być tylko po
bożne życzenia, na wysiłek musi się zdobyć cały
Kościół, a nie tylko grupa duchownych. Musi to
być wysiłek całego Kościoła Reformowanego stale
reformującego się. Ile siły drzemie w tej starej, histo
rycznej i misyjnej sentencji?

KS. JAN NIEWIECZERZAŁ

KOŚCIÓŁ
jego istota i znaczenie
w Bożym planie zbawienia

jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęsz
czali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali
pokarm z weselem i w prostocie serca. Chwaląc Boga i ciesząc
się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał
liczbę tych, którzy mieli być zbawieni” (Dz. Ap. 2:42-47).
Wezwanie Jezusa Chrystusa do głoszenia świadectwa o Zba
wicielu świata skierowane zostało do wszystkich, którzy weń
wierzą i zdecydowali się być Jego naśladowcami. Po dziś dzień
aktualne są słowa Jego, wypowiedziane do apostołów w Galilei:
„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc
je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać
wszystkiego, com wam przykazał. A oto Jam jest z wami po
wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt. 28:19-20). Z woli
Jezusa Chrystusa i dzięki Jego nakazowi powstał na ziemi
Kościół chrześcijański, którego my jesteśmy członkami. Z mocy
Ducha Świętego powstała społeczność, która rzeczywiście objęła
cały świat, znalazła wyznawców pośród wszystkich narodów
i która zbawiennym swym działaniem w miłości stała się ra
dością i nadzieją niezliczonej rzeszy „spracowanych i obcią
żonych” tego świata.

KOŚCIÓŁ - MATKA WIERZĄCYCH
Tajemnica i moc tej społeczności, która aczkolwiek w ciągu
wieków przeżywała swoje wzloty i upadki, a mimo to nie
utraciła niczego ze swego nieziemskiego blasku, wywoływały
i wywołują pytania, dotyczące istoty samego Kościoła. Czym
w istocie swej jest Kościół, do czego jest powołany, jakimi
prawami się rządzi - oto zagadnienia, których świadomi winni
być przede wszystkim sami chrześcijanie. Co oznaczają słowa
z wyznania wiary apostolskiej: „Wierzę w Kościół powszechny”,
„wierzę w świętych obcowanie” (społeczność świętych)?
Był czas gdy sądzono, a i dzisiaj niektórzy uważają, że Kościół
to jedna z wielu organizacji lub instytucji społecznych, która
powstaje dzięki zrzeszeniu się ludzi interesujących się zagadnie
niami religijnymi lub też społeczność istniejąca z woli ludzi
wierzących. Gdyby tak było, to rzeczywiście Kościół byłby
jedną z wielu organizacji społecznych o charakterze religijnym.
Kościół jednak nie powstał i nie istnieje z woli ludzi i dzięki
ludziom. Jego założycielem, siłą i Panem jest sam Jezus Chrys
tus, Zbawiciel świata. On jest jego treścią i ośrodkiem - i w taki
właśnie Kościół wierzymy. Prawdę tę wyraża wiara nasza,
prawdę tę wyśpiewują i wierni, tak jak o tym świadczy pieśń
kościelna:
„Opoką jest Kościoła w tym świecie Chrystus Pan. D o życia
go powołał zasługą swoich ran. Przez krzyż swój i cierpienia
poślubić Kościół chciał, by życie i zbawienie on w śmierci
Jego miał. On ma ze wszystkich ludów oblubienicę tu, by
dobra Jego trudów strzec mogła wiernie Mu” (Śpiewnik Koś
cioła Ew. Augsb., nr 363).
Albo inna, znana wszystkim pieśń:

Z WOLI CHRYSTUSA I MOCY DUCHA
Księga Dziejów Apostolskich rozpoczyna się relacją o tym,
jak Jezus po swoim wniebowstąpieniu ukazuje się uczniom
przez czterdzieści dni i zapowiada im mający nastąpić chrzest
Duchem Świętym (Dz. Ap. 1:5). Na pytanie zaś, czy w tymże
czasie odbudowane zostanie Królestwo Izraelskie, odpowiada:
„N ie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy
swojej ustanowił. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy
zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej
Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz. Ap. 1 :7-8).
Rozdział drugi Dziejów Apostolskich podaje opis zapowie
dzianego zesłania Ducha Świętego. Dzieją się wtedy niezwykłe,
cudowne rzeczy. W mocy Ducha Świętego apostołowie mówią
o Jezusie „językami, tak, jak im Duch poddawał” (Dz. Ap. 2:4),
sprawiając, iż zgromadzeni z różnych krajów Żydzi rozumieli
ich, każdy we własnym języku. Nawiązujące zaś do tego wyda
rzenia kazanie apostoła Piotra, którego treścią była ewangelia
0 ukrzyżowanym ale i zmartwychwstałym Panu i Zbawicielu,
powoduje, iż w dniu tym przyjęło słowo jego, ochrzciło się
1 pozyskanych zostało około trzech tysięcy dusz (Dz. Ap. 2:41).
Tak więc, w mocy Ducha Świętego i przez Słowo pozyskani
zostali dla Jezusa słuchacze, tworząc pierwszy zbór chrześci
jański. O członkach tego zboru mówi Pismo Święte, że „trwali
w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i mod
litwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem
za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy
zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne.
I sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkie,

„Na skale Kościół stoi, a skałą Chrystus Pan. Więc gromów
się nie boi, ni piekieł groźnych bram. Sam Chrystus Kościół
stworzył, swą krwią umocnił go. W nim twierdzę swą założył,
by zwalczyć grzech i zło” (Śpiewnik Kość. Powszechnego,
nr 555).
Kościół nie jest zgromadzeniem ludzi zajmujących się sprawami
religijnymi. Jeśli Jezus mówi do Piotra, wskazując na jego
wiarę, iż jest to skała, na której zbuduje Kościół swój i bramy
piekielne nie przemogą go (Mat. 16:18), to mocą Kościoła
musi być coś więcej aniżeli chęć, wola i siła człowieka. Refor
mator naszego Kościoła, Jan Kalwin, mówiąc o Kościele
nazywa go „matką wierzących”. Według niego jest to społecz
ność, w której i przez którą Bóg udziela zbawienia jego wy
znawcom. Oczywiście, nie polega to na automatycznym rozle
waniu się łaski Bożej na wszystkich członków. Łaski tej dostę
pują ci, którzy wiarą i ufnością w zasługi ukrzyżowanego
Pana przyjmują sercem niebiańskie dary życia. Oni też właśnie,
otwarci na Słowo Boże, posłuszni woli Bożej i potwierdzający
życiem swym swoją miłość do Zbawiciela, tworzą tutaj na ziemi
„społeczność świętych”, „communio sanctorum”, w której
Bóg, przez Jezusa Chrystusa, dokonuje dzieła zbawienia.
Społeczność taka, a więc Kościół, istnieje na ziemi z woli
i mocy Chrystusa, na świadectwo wiecznie trwałej Bożej łaski
i Bożego zbawienia wobec wszystkich grzeszników. Jaką wagę
przykłada reformator do takiej właśnie społeczności powoła
nych przez Boga, świadczy fakt, iż nie waha się powiedzieć
że poza Kościołem, a więc poza tą społecznością wierzących,
nie ma zbawienia! Extra ecclesiam nulla salus! (Institutio
religionis christianae).
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ŚWIADECTWO OJCÓW
0 wadze, jaką przywiązywali ojcowie nasi do Kościoła, świad
czy choćby odpowiedź na pytanie 45. Emdeńskiego Kate
chizmu Łaskiego z XVI wieku. Na pytanie, co to znaczy, że
wierzysz w Kościół, słyszymy odpowiedź: ,,Wierzę, że mój Pan,
Jezus Chrystus, z tego zepsutego, złego świata - przez Ducha
Świętego i głos świętej Ewangelii - od początku świata wieczny
1 trwały Kościół albo zbór wybranych zgromadził i dotąd
go utrzymuje. Wyznaję, że i ja zboru tego jestem członkiem”.
Charakterystyczny jest tutaj stosunek do wyznawanej wiary.
Nie idzie tylko i jedynie o osobisty, personalny wyraz wiary
albo o jakąś wiarę, ale o wiarę moją i całego mego zboru,
do którego należę, zboru, w którym i przez który Bóg wykonuje
dzieło zbawienia. Stale jednak przy tym należy pamiętać, że
Kościół, a więc i zbór, o tyle jest poręczycielem zbawienia,
0 ile dotrzymywane jest w nim prawdziwe posłuszeństwo
wobec Ewangelii. D o takich także wyznawców, i tylko do
takich, stosują się słowa o powszechnym kapłaństwie wyz
nawców Jezusa: „Ale wy jesteście rodem wybranym, kró
lewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym,
abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności
do cudownej swojej światłości“ (I Piotra 2:9).
Jak wielką wagę do takiego pojmowania wiary i do społecz
ności kościelnej, zbudowanej na głębokiej i ufnej wierze, przy
wiązywali nasi ojcowie w wierze, świadczyć mogą chociażby
tułacze losy londyńskiego zboru Jana Łaskiego, ucieczki
prześladowanych zborów holenderskich, czy też wreszcie trzy
krotne fale egzulanckie braci czeskich do naszego kraju w cza
sach religijnego ucisku. Wszak o nic innego im nie chodziło,
jak tylko o to, by mogli wyznawać Boga w duchu i w prawdzie,
1 by wolno im było budować na gruncie Ewangelii społeczność
żywych świadków Bożego miłosierdzia oraz wzrastać w Onego,
który jest Głową Kościoła, tj. w Chrystusa Jezusa (Efez. 4:15).
Na tym miejscu godzi się przypomnieć odpowiedź Katechizmu
Heidelberskiego na 54 pytanie, co to znaczy wierzyć w pow
szechny Kościół chrześcijański:
„Wierzę, że Syn Boży z całego rodu ludzkiego swoją wybraną
do życia wiecznego społeczność, poprzez swego Ducha i Słowo,
w jedności prawdziwej wiary, od początku aż do końca gro
madzi, chroni i utrzymuje oraz że ja społeczności tej żywym
członkiem jestem i na wieki nim będę”.
Charakter i istota Kościoła nie są określane i ustalane przez
najpobożniejszych nawet ludzi. Są one dane przez Pana Koś
cioła, Jezusa Chrystusa, i przypieczętowane mocą Słowa i Sa
kramentów tak, jak On je sam ustanowił. Na pytanie, gdzie
znajduje się prawdziwy Kościół, reformatorowie zgodnie od
powiadają, że jest on wszędzie tam, „gdzie Słowo Boże wiernie
jest głoszone, a Sakramenty zgodnie z wolą Chrystusa spra
wowane”. Słowo Boże i Sakramenty są największymi skarbami
Kościoła i przez Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego,
stanowią źródła wiary, życia i działania świętej społeczności
kościelnej. Są one zaś źródłami życia chrześcijańskiego nie
dlatego, że zostały - jak szacowne elementy przeszłości - przez
Kościół odziedziczone, lecz dlatego, że w nich tkwi moc i siła
dla każdego pokolenia wyznawców. Apostoł święty Paweł,
w Liście do Rzymian, w rozdziale pierwszym, w wierszu szes
nastym, mówi: „Nie wstydzę się Ewangelii Jezusa Chrystusa,
jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto wierzy,
Żydowi najpierw, potem Grekowi” (Rzym. 1:10).

WSPÓLNOTA WIERZĄCYCH
Kościół nie był i nie jest, ani też być nie może, społecznością
statyczną, martwą. Wierzący, a wraz z nim i społeczność koś
cielna, której jest członkiem, nie może biernie przyjmować
Bożych darów zbawienia. Grzesznik, którego Bóg przez ofiarę
Jezusa Chrystusa obdarza sprawiedliwością i życiem wiecznym,
winien poczuwać się do wdzięczności i przynoszenia owoców
godnych owej wdzięczności. W jego życiu osobistym, jak
i w społeczności współwyznawców takich jak on sam, obda
rzanych łaską zbawienia ludzi, muszą być widome znaki owej
Mocy, która dotknęła i przemieniła ich serca, która świeci
w świecie jak gwiazda nadziei. Nie bez przyczyny też w naszym
katechizmie, którego pierwsza część traktuje o nędzy człowieka,
druga zaś o zbawieniu, w trzeciej części mówi się o wdzięcz
ności, wdzięczność ta przejawia się nie tylko w tym, że chrześci
janin swym własnym, nienagannym i uświęconym życiem
chwali Boga, lecz także w tym, że wdzięczność ta, z wiary
płynąca, przez przykład Bogu miłego postępowania powoduje
pozyskanie innych bliźnich dla Chrystusa (Pytanie 86).
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Trzeba zwrócić uwagę, z jakim naciskiem reformator nasz
podkreśla znaczenie Kościoła jako wspólnoty wierzących.
W swej „Nauce religii chrześcijańskiej” mówi, że wszędzie
tam, gdzie głoszone jest Słowo Boże, i na podstawie tego Słowa
pełniona służba wzorem Chrystusa, „tam budowane jest Ciało
Chrystusowe, a my wszyscy wzrastamy w Onego, który jest
Głową i wzrastamy w jedności”. „Kościół więc nie jest martwą
instytucją, która nad wiernymi panuje, lecz żywym organiz
mem, społecznością wzajemnej służby i wzajemnej pomocy”
(Instit. IV 1,3). Dalej jeszcze mówi, że Chrystus przekazuje
dary swego Ducha nie tylko pojedynczej osobie, by wzmacniały
ją w służbie, lecz „każdy, tak jak to jest powiedziane w I Liście
do Koryntian w rozdziale 12, otrzymuje specjalne obdaro
wanie, dzięki któremu przyczynić się on może do budowania
i kształtowania całości” (CR. Kalw. opp. 49,238,51,192).
Ten pogląd i to poznanie godzi się przypomnieć zwłaszcza
dzisiaj, kiedy w niektórych Kościołach element społeczny
zostaje na nowo odkrywany. II Konfesja Helwecka porów
nuje wierzących, zgodnie ze wskazaniem na list do Efezjan
2:19 („Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami,
lecz współobywatelami świętych, domownikami Bożymi”) do obywateli miasta, którzy mają jednego Pana, rządzą się
tymi samymi prawami i korzystają wspólnie ze wszystkich
dóbr. „Należy przy tym pamiętać - mówi Kalwin (Institutio) - że owa społeczna jedność w miłości ma swe źródło stale
w wierze”.
Zatrzymaliśmy się dłużej nad istotą Kościoła (jako społecz
ności ludzi obdarowanych łaską zbawienia i życia w posłu
szeństwie wobec woli Bożej) po to, by uświadomić sobie na
nowo, czym jest Kościół dla poszczególnego wyznawcy i gdzie
tkwi źródło działania Kościoła oraz siła jego świadectwa.
Jest to sam Chrystus, który powiedział: „Oto jam jest z wami
aż do skończenia świata” (Mt. 28:20), jest to wiara w Syna
Bożego, Zbawiciela świata, stanowiąca fundament Kościoła,
jest to Słowo, stanowiące moc Bożą ku zbawieniu każdemu
wierzącemu i, wreszcie, jest to miłość jednocząca wyznawców
między sobą, a wszystkich razem z Bogiem.
POWOŁANI DO ŚWIADCZENIA I SŁUŻBY
Kościół nie istnieje w świecie dla siebie samego. Istnieje on
po to, by być po wieki świadkiem Bożego panowania, Bożej
miłości, Bożego miłosierdzia i Bożej pomocy. Jezus nie obiecał
uczniom swoim, że będą panować nad światem, lecz że będą
Jego świadkami. Nie obiecał, że będą cieszyć się dobrobytem,
pokojem i uznaniem tego świata, lecz że muszą być przygotowa
ni także na trudności, a nawet niesienie krzyża (Mt. 16:24).
Nie ma w tym nic dziwnego. Czymże bowiem lepsi są ludzie
od Syna Bożego, który, acz nie musiał, to przecież dla dobra
człowieka niósł krzyż, niósł haniebną śmierć i umarł na wzgórzu
Trupich Głów za grzechy wielu? Tej właśnie prawdy ma być
Kościół świadkiem na ziemi. Kościół - to znaczy wyznawcy
Jezusa, to znaczy cała społeczność wyznająca wiarę w Trójjedynego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Z woli Jezusa
Kościół staje się instrumentem działania Jego woli, Jego mi
łości i Jego służby. Jakże często o tym zapominamy! Jakże
często wydaje nam się, że wystarczy należeć do Kościoła,
przestrzegać zewnętrznie jego zasad i szukać tylko uspoko
jenia własnej duszy, by zasłużyć na miano dobrego chrześci
janina. Jakże często zapominamy o tym, że i my jesteśmy
powołani, wzorem pierwszych uczniów, do tego, byśmy w róż
noraki sposób „ogłaszali cnoty Tego, który nas powołał z ciem
ności do cudownej swojej światłości” (I Ptr. 2:9).
W jaki sposób mamy to czynić? Jest faktem, że w społeczności
wyznawców Chrystusa, w Kościele chrześcijańskim, niejedno
krotnie różnie, a nawet mylnie, ów nakaz świadectwa inter
pretowano. Występowało to zwłaszcza wtedy, gdy zapominano,
że Jezus „nie przyszedł, aby Jemu służono, ale aby służył”
(Mt. 20:28). Dzięki Bogu, że dożyliśmy czasu, kiedy coraz
większego blasku nabiera Boska funkcja służby Kościoła
wobec świata. Funkcja ta to nic innego, jak żyć i działać wzo
rem Chrystusa,^ więc służyć ofiarnie darami, którymi Pan
w mocy Ducha Świętego wyposażył swój Kościół. Służba ta speł
niana jest w Kościele przez ludzi świadomych swego powoła
nia. Kalwin mówi, że „Bóg działa przez Kościół”. „Bóg działa
w Kościele przez ludzi, którzy mocą swej szczególnej funkcji
służą swym współbliźnim. To dzieje się przez zwiastowanie
Słowa i usługiwanie Sakramentami. W Słowie i w Sakramencie
działa Bóg przez Ducha Świętego w Kościele” (Institutio).
Mówiąc o świadectwie Kościoła, a więc i o jego służbie, mo
żemy ogólnie określić najważniejsze zakresy jego działania:
1) świadectwo Słowa, 2) świadectwo życia i budowania zboru,
3) świadectwo służby w miłości.

Trzeba od razu powiedzieć, że świadectwo i służba Słowa, to
najważniejsza funkcja Kościoła. W Piśmie świętym czytamy,
że „świat przemija z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę
Bożą, trwa na wieki” (I Jan 2:17). Z tego też względu reformatorowie umieścili w centrum chrześcijańskiego nabożeństwa
zwiastowanie Ewangelii, owej radosnej nowiny o Słowie,
które Ciałem się stało w Jezusie Chrystusie. Żadne ceremonie,
żadne liturgie ani najbogatsze nawet formy uwielbiania Boga
nie mogą zastąpić Słowa, które dla wielu może być i głupstwem.
Dla tych jednak, którzy do zbawienia tęsknią, jest mocą Bożą.
Pozbawienie Kościoła usługi Słowa podważyłoby jego praw
dziwość i jego skuteczność. Wszak nie inaczej, jak poprzez
Słowo głoszone w mocy Ducha Świętego, pozyskani zostali
pierwsi wyznawcy zboru w Jerozolimie w liczbie około trzech
tysięcy dusz (Dz. Ap. 2:41). Słowa apostoła św. Pawła po
twierdzają, jak ważna jest funkcja głoszenia Słowa w Kościele.
„Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po wtóre
proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia
cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowa
nia, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy
prorokami? Czy wszyscy nauczycielami?” (I Kor. 12:28).

ZDROWA N AUKA

ŚWIADECTWO ŻYCIA
„Verba docent, exempla trahunt”. To stare łacińskie przy
słowie zwraca uwagę na to, że równie ważną rzeczą jak słowo
jest przykład, który przyciąga. Tak, jakeśmy to czytali na po
czątku, pierwszym miejscem, na którym okazywać się ma sku
teczność działania świadectwa Słowa, jest zbór chrześcijański.
Według Pisma Świętego jest to szczególna społeczność. Jej
cechy charakterystyczne to, jak mówi apostoł Paweł: wiara,
nadzieja i miłość (I Kor. 13:13). Swoją siłę czerpie ona ze
Słowa, które Ciałem się stało, tj. z Chrystusa. Jej życie ma być
widomym świadectwem prawdy o ofierze Jezusa Chrystusa
i o zbawieniu, które dane jest światu w Nim samym. Pozostając
w tej prawdzie i dając jej wyraz w życiu indywidualnym i spo
łecznym, Chrystus Pan mówi, że w ten sposób wyznawcy
Jego i zbór zostają uświęceni (Jan 17:19). Pozostając we wspól
nej wierze i w świadectwie naśladowcy Chrystusa tworzyć
mają jedność, ponieważ wszelkie wewnętrzne rozerwanie
i brak tej jedności osłabiają wiarę w posłannictwo Zbawiciela
i wiarygodność Ewangelii wobec świata (Jan 17:23). Nade
wszystko zaś w społeczności tej ma się objawiać miłość, która
jest spójnią doskonałości (Kol. 3:14). Powołana do wyda
wania świadectw i przynoszenia owocu społeczność (Jan 15:5)
żyje w pełni radości, mającej swe źródło w Bogu. Apostoł
i dziś nam przypomina: „Radujcie się w Panu zawsze; pow
tarzam, radujcie się” (Flp. 4:4).

Jakeśmy już powiedzieli, wszyscy reformatorowie uznają
głoszenie Słowa za najważniejszą służbę Kościoła. Aczkolwiek
apostoł Piotr mówi o wszystkich wierzących, że są oni ro
dzajem wybranym i królewskim kapłaństwem, to jednak apo
stoł Paweł przypomina, że nie wszyscy są apostołami, nie
wszyscy są kaznodziejami. Dzieje się tak dlatego, że „różne
są dary łaski” i ... „w każdym różnie przejawia się Duch ku
wspólnemu pożytkowi” (I Kor. 12:4,7).
Kalwin mówiąc o funkcjach kościelnych stawia, ze względu na
wagę sprawy, funkcję kaznodziejską na miejscu pierwszym,
przed funkcją nauczycielską, kierowniczą i społeczną zboru.
Luter zaś, przypominając, że wszyscy są w istocie kapłanami,
stwierdza: „każdy prawdziwy chrześcijanin jest kapłanem,
ale nie każdy duszpasterzem, ponieważ temu ostatniemu ...
musi zbór powierzyć urząd i teren działania”. Charakterys
tyczną jest rzeczą, że Kalwin, w odróżnieniu od Lutra, nie
mówi o urzędach kościelnych lecz o funkcjach i służbie. Przy
pomina on w ten sposób, że wszyscy członkowie zboru czy
Kościoła są równi sobie przed Bogiem jako ci, którzy jednako
potrzebują łaski Bożej i poddani są jednakowym prawom
w społeczności zborowej. To, co stwarza pewne odmienności,
to rodzaj funkcji, czyli rodzaj służby jaką spełniają.

Jedność, miłość, radość, to skutki działania Ducha Świętego
w Kościele. Gdzie tego nie ma, tam wszelkie mówienia o chrześ
cijaństwie i o wierze nie znajdują pokrycia. Bez tych elementów
życia z Chrystusem Kościół pozostawać będzie martwą in
stytucją, luźnym związkiem ludzi formalnie przyznających się
do religijnych doktryn, pielęgnujących zastygłe tradycje, ins
tytucją nie mającą siły promieniowania i dawania świadectwa.
Taka społeczność nikogo nie przyciągnie i nikomu nie pomoże.
Już we wspomnianym na początku 2 rozdziale Dziejów Apos
tolskich fakt ten wyraźnie się uwidocznia. Czytamy bowiem
w pierwszych słowach, że „gdy nadszedł dzień Zielonych
Świąt byli wszyscy razem na jednym miejscu” (w. 1) i że „trwali
w nauce apostolskiej i we wspólnocie” (w. 42). Dalej: „Wszyscy
zaś, którzy uwierzyli, byli razem” (w. 44) oraz „jednomyślnie
uczęszczali do świątyni” (w. 46). Słowa te wyraźnie wskazują,
jak wielką wagę przywiązuje Pismo Święte do ścisłej wspól
noty ludu Chrystusowego. Ta wspólnota wiary w Zbawiciela
i wzajemnej miłości jest punktem wyjściowym wszelkiego
działania zboru. To ona, a nie najlepsze nawet formalne prze
pisy, instrukcje i programy, wydobywa ze społeczności kościel
nej radosną chęć i pragnienie dawania w praktycznym życiu
świadectwa o Bożej miłości do człowieka.

Jak taka służba Słowa ma wyglądać? Czy ogranicza się ona
tylko do wygłaszania kazania lub pouczania biblijnego? Czy
zwiastowanie i świadectwo Ewangelii może być ograniczone
do niedzielnego nabożeństwa lub godziny biblijnej? Jakie wa
runki winny być spełnione, by głoszone Słowo przynosiło
właściwy plon? Bylibyśmy zarozumiali, gdybyśmy uważali, iż
czynimy wszystko, by Słowo Boże znajdowało dostęp do serc
i dusz słuchaczy. Niejednokrotnie, w słabości naszej, wydaje
nam się, że posługiwanie się własną mądrością, kierowanie
się upodobaniami słuchaczy i uleganie presji otaczającego
świata ułatwi nam działanie Słowa. Zapominamy przy tym,
że siła zwiastowania Ewangelii spoczywa w mocy Ducha Świę
tego i w miłości bliźniego, miłości, która, jak mówi apostoł
Paweł, „jest cierpliwa... dobrotliwa... nie unosi się... wszystko
zakrywa... wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi” (I Kor.
13:4-7). Zwiastowanie Słowa, czyli zwiastowanie żywego Je
zusa Chrystusa, jest funkcją, która nie może ustawać w żad
nym czasie i w żadnych okolicznościach. Apostoł Paweł pisze
do ucznia swego, Tymoteusza: „Głoś słowo, bądź w pogotowiu
w każdy czas dogodny czy niedogodny...” - i dalej : „przyjdzie
czas, że zdrowej nauki nie ścierpią ale według swoich upodo
bań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce
i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom” (II Tym.
4:2-4).I

Wspólnota w wierze i w nieobłudnej miłości nie pozwala ni
komu przechodzić obojętnie obok trosk i niedoli, obok biedy
i sieroctwa, obok niesprawiedliwości i krzywdy bliźniego.
Nie pozwala też ona, by ktokolwiek pozostawał sam w ducho
wym upadku, rozpaczy, niepokoju i trwodze duszy. W takich
przypadkach zbór, jeśli jest prawdziwym zborem Chrystuso
wym, bierze go we właściwą opiekę i za przykładem Mistrza
pomaga podnosić się z upadku, i mocą miłości uzdrawia cho
rych, otwiera oczy ślepych, podaje rękę sparaliżowanym.
To nie jest tylko ideał, w czasach techniki i postępu nieosiągalny.
W każdym zborze wyznawców Jezusa dziać się mogą i muszą
cuda wiary. Bez nich Kościół umiera. W ich pięknie Kościół
staje się miastem na górze leżącym, ku któremu zwracają się
oczy postronnych. Moc miłości i poczucia świętej wspólnoty
przekreśla ludzką małoduszność, pychę, samolubstwo, skąpstwo
i sobkostwo. Pod wpływem Bożej miłości otwierają się serca,
rodzi się ofiarna służba na rzecz bliźniego. Pod jej wpływem
człowiek gotów jest traktować swoją własność jako dobro
powierzone mu przez Boga, by służył nim biednym (Dz. Ap.
2 :45), pod jej wpływem zbór nie dopuszcza, by ktoś pozostawał
w biedzie i opuszczeniu. Tak też zrodziła się w Kościele idea
służby charytatywnej, zrodziła się opieka nad ubogimi, siero
tami, chorymi i opuszczonymi. Wiara bowiem bez uczynków
jest martwa! (Jak. 2:17).

I dzisiaj przed kaznodziejami Słowa Bożego, tak jak kiedyś,
stoją różnorodne przeszkody, utrudniające skuteczność gło
szonej Ewangelii. Wyrastają one przede wszystkim ze słabości
człowieka. Jest jednakże prawdą, że jak przed wiekami, tak
i dziś człowiek szuka na swej drodze przejawu Bożej obecności,
Bożej łaski i miłości. Jest rzeczą każdej społeczności kościelnej,
każdego zboru, by stworzone w nim były jak najlepsze warunki
dla służby Słowa, by zwiastunowie Ewangelii niesieni byli
w swej służbie mocą Ducha Świętego i wiary otaczającego
ich zboru.

DZIAŁANIE NA ZEWNĄTRZ
Niesłychanie wiele napisano już na temat roli świadectwa
i służby Kościoła. Jest to temat niewyczerpany i stale aktualny
zwłaszcza wówczas, gdy chodzi o świadectwo i służbę zboru
wobec własnych wyznawców i wobec otaczającego świata.
Problemem tym zajmują się wielkie międzynarodowe konDokończenie na s. 10
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jednej

wierze w Eucharystię

Z wolna, w klimacie braterstwa i miłości, dokonał się, jeśli
tak można powiedzieć, kopernikański przewrót, który z biegiem
czasu spowodował, że Kościół rzymskokatolicki (dekretem
Unitatis Redintcgratio, 21 listopada 1964 r.) włączył się ofi
cjalnie do ruchu ekumenicznego, co z kolei umożliwiło zarówno
temu, jak i innym Kościołom, zaangażowanie się w dialog
na równej stopie.
Ks. Paweł Couturier, inicjator Tygodnia Modlitwy o Jedność
Chrześcijan, założył w 1937 r. roboczą komórkę do pracy
nad doktryną chrześcijańską, jako grupę złożoną z duchow
nych protestanckich i katolickich. Miejscem jej corocznych
spotkań stało się opactwo trapistów w Dombes, w środkowej
Francji. Celem ich - kolokwia i formułowanie tez takiej teo
logii ekumenicznej, którą mogliby zaakceptować wszyscy
uczestnicy grupy.
W 1963 r. grupa z Dombes miała już w swoim dorobku opra
cowanie szeregu sformułowań doktrynalnych, dotyczących
chrześcijańskiej nauki o człowieku, o Chrystusie Panu, o Koś
ciele, o Duchu Świętym, o rzeczywistości ostatecznej. W roku
1964 rozpoczął się nowy etap. Prace grupy z Dombes, znane
już Komisji Rady Ekumenicznej w Genewie i rzymskiemu
Sekretariatowi do Spraw Jedności, stały się ilustracją tego,
co postulował wzmiankowany wyżej dekret o ekumenizmie,
wydany w tymże roku przez II Sobór Watykański. Uzyskano
cenną współpracę Jana Bosca, profesora teologii protestanckiej
w Paryżu, wybitnego znawcy Kalwina, którego umiał odczy

tywać w duchu ekumenizmu, oraz Pawła Ewdokimowa, pro
fesora Instytutu św. Sergiusza w Paryżu, który z prawosław
nego punktu widzenia dopomagał w przezwyciężaniu kon
fliktów zachodnich. Z nimi to została powtórnie podjęta praca
nad zagadnieniem nauki o Duchu Świętym i Eucharystii, z za
miarem zlikwidowania sporów, jakie nagromadziły się wokół
tych tematów od czasu Reformacji. Wynikiem tej pracy są
dwa teksty: jeden doktrynalny, o wiele ważniejszy niż drugi pastoralny.
Przedstawiony poniżej tekst doktrynalny został podpisany
przez 32 członków grupy z Dombes, a jego adresatami są
zarówno odpowiedzialne władze Kościołów we Francji, jak
cały lud chrześcijański.
l.Zgoda z Dombes” jest dokumentem, który zasługuje na sze
roki komentarz i omówienie. Wydaje się jednak, że lepiej
przedstawić ją po prostu (z niewielkimi skrótami), aby czytel
nik mógł zaznajomić się bezpośrednio i dokładnie z owym
tekstem, który jest uważany za nieoczekiwany a wielki krok
naprzód w dziejach ekumenizmu; aby, zapominając o histo
ryczno-teologicznych różnicach, zamyślił się nad tym, że Eu
charystia jest tajemnicą, której niepodobna określić słowami
w sposób doskonały; aby zobaczył, jak wygląda uzgodniona
nauka o Eucharystii, którą mogą przyjąć i protestanci, i kato
licy; aby dostrzegł, że to, co stanowi jej istotę, jest ważniejsze,
niż różnice, które pozostają jeszcze do uzgodnienia, a nad
którymi grupa z Dombes będzie pracować w dalszym ciągu.

Doktrynalna zgoda o Eucharystii
1) Kiedy dzisiaj chrześcijanie celebrują
Eucharystię i zwiastują Ewangelię, czują
się coraz bardziej braćmi pośród innych
ludzi, poczuwają się do misji i niecierpli
wie pragną wspólnie dawać świadectwo
temu samemu Chrystusowi przez słowo,
czyn i obrzędy eucharystyczne. (...)
2) Szczególnie ważnym warunkiem ta
kiego współudziału przy stole Pana jest
zasadnicza zgodność co do tego, czym
Eucharystia jest w swej istocie, niezależ
nie od różnicy ujęć teologicznych. (...)
I EUCHARYSTIA - POSIŁEK DANY
PRZEZ CHRYSTUSA 45
4) Eucharystia jest sakramentalnym po
siłkiem, nowym posiłkiem paschalnym Ludu
Bożego, posiłkiem, który Chrystus, umiło
wawszy swoich uczniów do końca, pozo
stawił im przed swoją męką, aby celebro
wali go w świetle Jego Zmartwychwstania,
aż przyjdzie powtórnie.
5) Posiłek ten jest skutecznym znakiem
daru, który Chrystus uczynił z samego
siebie jako chleb i wino, przez ofiarę
swego życia i śmierci oraz przez swoje
zmartwychwstanie.
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6) W Eucharystii Chrystus w specjalny
sposób wypełnia obietnicę, że będzie obecny
pośród tych, który gromadzą się w Jego
imieniu.

II EUCHARYSTIA - DZIĘKCZYNIE
NIE SKŁADANE OJCU
7) Eucharystia jest wielkim dziękczy
nieniem Ojcu za wszystko, czego dokonał
w stworzeniu i odkupieniu, za wszystko,
czego, pomimo ludzkich grzechów, doko
nuje dziś w Kościele i w świecie, za wszy
stko, czego dokona przez przyjście swego
Królestwa. W ten sposób Eucharystia jest
błogosławieństwem (b e r a k a c h ), przez któ
re Kościół wyraża Bogu swoją wdzięcz
ność za jego dobrodziejstwa.
8) Eucharystia jest wielką ofiarą chwały,
w której Kościół przemawia w imieniu
całego stworzenia, bo świat, który Bóg
pojednał ze sobą w Chrystusie, jest odtąd
obecny w każdej Eucharystii: w chlebie
i winie, w osobach wiernych i w modli
twach, które zanoszą za wszystkich ludzi.
W ten sposób Eucharystia otwiera światu
drogę ku przemienieniu.

III EUCHARYSTIA - WSPOMINANIE
CHRYSTUSA
9) Chrystus ustanowił Eucharystię jako
wspomnienie (anamnezę) całego swego
życia, zwłaszcza zaś swego krzyża i zmar
twychwstania. Ze wszystkim, co uczynił
dla nas i dla całego stworzenia, jest On
sam obecny w owym wspomnieniu, które
jest równocześnie przedsmakiem Jego Kró
lestwa. (...)
11) W ten sposób, zjednoczeni z Panem,
ofiarującym się Ojcu, oraz z Kościołem
powszechnym na niebie i na ziemi, odna
wiamy przymierze przypieczętowane krwią
Chrystusa i ofiarowujemy sami siebie jako
żywą i świętą ofiarę, która powinna wy
rażać się w całym naszym życiu codziennym.
12) Wspominanie Chrystusa jest zasad
niczą treścią zarówno głoszonego Słowa,
jak Eucharystii. Nie celebruje się bowiem
Eucharystii bez równoczesnego głoszenia
Słowa, ponieważ posługa Słowa zmierza
ku Eucharystii, i odwrotnie - Eucharystia
zakłada i dopełnia głoszenie Słowa.

IV EUCHARYSTIA - DAR DUCHA
13) Wspominanie Chrystusa w pełnym
sensie, jaki ukazaliśmy wyżej, suponuje
wezwanie Ducha Świętego (epik lezę).
Chrystus przez swoje wstawiennictwo w nie
bie prosi Ojca, aby zesłał własnego Ducha
swoim dzieciom. Z tej więc racji Kościół,
żyjący w nowym przymierzu, prosi z uf
nością o tegoż Ducha, aby go odnowił
i uświęcił przez chleb życia, prowadził
w całej prawdzie i umacniał dla wypeł
nienia jego misji w świecie.
14) Wezwany, aby zstąpił na zgromadzenie,
na chleb i wino, Duch sprawia, że Chrystus
jest dla nas realnie obecny, Duch daje
nam Go i uczy rozpoznawać. (...)
15) Dar Ducha Świętego w Eucharystii
jest przedsmakiem Królestwa Bożego: Ko
ściół otrzymuje życie jako nowe stworzenie
i zapewnienie powrotu Pana. (...)

- aby po stronie protestanckiej zastoso
wano właściwszy sposób okazania szacunku
należnego elementom, które zostały użyte
do obrzędu eucharystycznego, tzn. ich póź
niejsze spożycie, bez wyłączania zwyczaju
komunii chorych.
VI EUCHARYSTIA - Z J E D N O C Z E 
NIE Z CIAŁEM CHRYSTUSA

21) Dając się komunikującym, Chrystus
gromadzi ich w jedności swego ciała.
Można więc powiedzieć, że Kościół spra
wuje Eucharystię, a Eucharystia stwarza
Kościół. Udział w tym samym chlebie
i tym samym kielichu, w określonym
miejscu, powoduje jedność komunikujących
z całym Chrystusem: między nimi samymi
i między wszystkimi komunikującymi wszy
stkich czasów i miejsc. Biorąc udział
w tym samym chlebie manifestują oni
swoją przynależność do Kościoła pow
szechnego, tajemnica odkupienia odsłania
V SAKRAMENTALNA
OBECNOŚĆ się ich oczom, a całe ciało wzrasta w łasce.
Komunia jest w ten sposób źródłem mocy
CHRYSTUSA
całego wspólnotowego życia między chrześ
cijanami.
17) W akcji eucharystycznej otrzymujemy
22) Przez swój krzyż Chrystus zburzył
osobę Chrystusa. Istotnie bowiem Pan
wszelkie mury podziału między ludźmi.
mówi: ,,Bierzcie i jedzcie, to jest ciało
Nie możemy więc jednoczyć się z Nim
moje za was wydane”, ,,pijcie z tego
prawdziwie, nie pracując równocześnie nad
wszyscy, to jest bowiem krew moja, krew
tym, by zanikły wznoszące się w Kościele
przymierza, wylana dla wielu na odpusz
między rasami, narodami, językami, klasa
czenie g rzech ó w W yzn a je m y więc jednomi, wyznaniami - mury konfliktów, w które
zgodnie realną, żywą i działającą obecność
jesteśmy włączeni.
Chrystusa w tym sakramencie.
23) Zgodnie z obietnicą Chrystusa, każdy
18) Uznanie ciała i krwi Chrystusa do
wierzący członek Jego Ciała otrzymuje
maga się wiary. Tym niemniej obecność
w Eucharystii odpuszczenie grzechów i życie
Chrystusa w Kościele i w Eucharystii nie
wieczne, wzrasta w wierze, nadziei i mi
zależy od wiary poszczególnego człowieka,
łości.
ponieważ to sam Chrystus, przez swoje
24) Solidarność w eucharystycznej ko
słowa i w Duchu, łączy się z wydarze
munii z Ciałem Chrystusa i troska, jaką
niem sakramentalnym, jako znakiem danej
chrześcijanie żywią o siebie nawzajem
przez samego siebie rzeczywistości.
i o świat, powinny wyrażać się w liturgii
19) Ponieważ dzieło Chrystusa polega na
przez wzajemne przebaczanie sobie grze
darowaniu Jego ciała i krwi, tzn. Jego
chów, przez pocałunek pokoju, przez ofia
samego, rzeczywistość dana pod znakami
rowanie darów na wspólny posiłek i na
chleba i wina jest Jego ciałem i krwią.
rozdanie braciom w potrzebie, przez bra
Mocą stwórczych słów Chrystusa oraz
terskie przyjmowanie wszystkich, jakąkol
dzięki mocy Ducha Świętego chleb i wino
wiek zajmują pozycję polityczną, socjalną,
stają się sakramentem, czyli ,,uczestnicze
kulturową (...)
niem w ciele i krwi” Chrystusa (1 Kor.
10:16). Są one dotąd, w swojej ostatecz
VII E U C H A R Y S T I A - M I S J A
nej prawdzie, rzeczywistością daną pod
W ŚW IECIE
zewnętrznymi Znakami chleba i wina,
i pozostają nimi po to, aby były spożyte.
25) Misja nie jest zwykłą konsekwencją
To, co zostało nam dane jako ciało i krew
Eucharystii. W każdym wypadku, kiedy
Chrystusa, pozostaje ciałem i krwią Chry
Kościół jest naprawdę Kościołem, misja
stusa i domaga się, aby było traktowane
stanowi część jego życia. W Eucharystii
jako takie.
Kościół jest w pełni sobą i trwa w zjedno
20) Stwierdzając różnorodność praktyki
czeniu z Chrystusem i Jego posłannic
Kościołów i wyciągając konsekwencje z po
twem. (...)
wyższego uzgodnienia doktryny w celu na
27) Pojednani w Eucharystii członkowie
wrócenia (m e ta n o ia ) Kościołów, co uwa
Ciała Chrystusa stają się sługami pojed
żamy za niezbędne, prosimy:
nania między ludźmi i świadkami radości
- aby po stronie katolickiej przypominano,
zmartwychwstania. Z ich obecności w świe
w katechezie i kazaniach, że pierwszym
cie wynika solidarność w cierpieniu i na
celem ,,rezerwy eucharystycznej” jest udziei ze wszystkimi ludźmi, wobec których
dzielanie jej chorym i nieobecnym;

mają być znakiem Chrystusa przez służbę
i walkę. Celebracja Eucharystii, łamanie
chleba, który jest konieczny do życia, po
budza do tego, by nie pozostawać obojęt
nym na los ludzi pozbawionych chleba,
sprawiedliwości i pokoju. (...)
VIII E U C H A R Y S T I A - U C Z T A
KRÓLESTWA
29) Pan nasz ustanowił Eucharystię na
czas, który biegnie od Jego wniebowstą
pienia do Jego powrotu. Jest to czas
nadziei i dlatego sprawowanie Eucharystii
zwraca się ku przyjściu Pana i przybliża
je. Jest ona radosną antycypacją niebieskiej
uczty, kiedy to odkupienie będzie całko
wicie dokonane, a całe stworzenie wyzwo
lone z wszelkiej niewoli. (...)
31) Kościół, żywiony przez Chrystusa w
całym ciągu swej wędrówki, ponad wszel
kimi podziałami, jakie w nim istnieją,
rozpoznaje, że spotkanie eschatyczne (osta
teczne) będzie spotkaniem ekumenicznym
(powszechnym), w którym Izrael i wszy
stkie narody zgromadzą się w jeden lud.
IX
PRZEWODNICZENIE
RYSTII

EUCHA

32) W Eucharystii Chrystus gromadzi
i żywi swój Kościół, zapraszając go do
posiłku, któremu sam przewodniczy.
33) Znakiem tego przewodnictwa Chrys
tusa jest przewodniczący człowiek, który
został do tego powołany i posłany. Jego
misja wywodzi swoje pochodzenie i normę
z misji apostołów: jest ona przekazywana
w Kościele przez wkładanie rąk i wzywanie
Ducha Świętego. To przekazywanie za
kłada ciągłość w obowiązku przewodni
czenia, wierność w nauczaniu apostolskim
i zgodność życia z Ewangelią.
34) Zgromadzenie nie jest autorem gestu,
jaki wypełnia, nie jest panem Eucharystii;
otrzymuje ją od innego Autora, Chrystusa,
żyjącego w Kościele. To ma oznaczać
obecność przewodniczącego. Pozostając
członkiem zgromadzenia, przewodniczący
jest także wysłannikiem, który wyraża ini
cjatywę Bożą i łączność między wspólnotą
lokalną a innymi wspólnotami w Kościele
powszechnym. (...)
W NIOSKI
36) Na tym etapie naszego poszukiwania
dziękujemy Bogu, że zasadnicze trudności
dotyczące wiary w Eucharystię zostały
przez wyciężone.
37) Uznajemy jednak, że trzeba jeszcze
wyjaśnień dotyczących trwania obecności
sakramentalnej i dokładnej postaci sukcesji
apostolskiej. Wydaje nam się, że wszelkie
wspólne uczestniczenie w Eucharystii wy
maga realnego wysiłku, aby pokonać trud
ności i, ewentualnie, z jednej i z drugie)
strony odrzucić wszystko, co naznaczone
jest polemiką wyznaniową. (...)
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ZALECEN IA
39) Często pada dziś pytanie, jaki jest
konieczny stopień zgodności w wierze,
który pozwoliłby chrześcijanom przystąpić
do stołu eucharystycznego w innym Koś
ciele. Nie pretendując tu do rozwiązania
innych kwestii związanych z różnymi wy
padkami ,,otwartości eucharystycznej”, my
ślimy, że przystęp do Komunii z racji
wiary eucharystycznej nie powinien być

odmówiony tym chrześcijanom, którzy przyj
mują jako swoją wiarę powyższe wyz
nanie.
40) Dlatego prosimy władze Kościołów,
w wypadku gdy rozważają skierowane do
siebie prośby o gościnność eucharystyczną,
o rozważne rozpatrzenie nowej sytuacji,
powstałej na skutek wyżej sformułowanej
zgody.
oprać. Kinga Strzelecka

STANISŁAW BROTNICKI

Rozdźwięk
między „zgodą" a „instrukcją“
Zgorszeniem dla wielu jest fakt, że chrześ
cijanie prowadzą zacięte spory na temat
sakramentu miłości, jakim jest Wieczerza
Pańska. Dwa główne kierunki reformacyjne nie zjednoczyły się na samym po
czątku z powodu różnicy sformułowań
interpretacyjnych. Dopiero teraz, w dwu
dziestym wieku, stopniowo ustępują prze
szkody. Jeżeli trudno było znaleźć wspól
ny język luteranom i reformowanym,
a więc w obrębie ewangelicyzmu, to jakże
trudno o porozumienie między ewange
likami z jednej strony, a katolikami
z drugiej, zwłaszcza że obok interpretacji
znaczenia sakramentu pojawia się jeszcze
dodatkowy szkopuł w postaci ważnego
sprawowania Eucharystii, czyli sprawa ka
płaństwa na tle tzw. sukcesji apostolskiej.
Grupa z Dombes, złożona z duchownych
katolickich i ewangelickich, podjęła się
trudnego zadania, polegającego na zna
lezieniu takiej formuły, którą i ewange
licy i katolicy mogliby przyjąć za swoją.
W artykule ,,Ku jednej wierze w Eucha
rystię” zamieszczamy w niniejszym nu
merze przekład obszernych fragmentów
dokumentu przygotowanego w Dombes,
pt. „Doktrynalna zgoda o Eucharystii”.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsca

musieliśmy dokonać pewnych skrótów
w nadziei, że zabieg ten nie zniekształcił
zasadniczych myśli dokumentu.
Czy udało się w rzeczywistości dopro
wadzić do doktrynalnej zgody? Autorzy
są przekonani, że tak, stwierdzając w tezie
29: „Na tym etapie naszego poszukiwa
nia dziękujemy Bogu, że zasadnicze trud
ności dotyczące wiary w Eucharystię zo
stały przezwyciężone”. Dodają jednak
w tezie 30, że „trzeba jeszcze wyjaśnień
dotyczących trwania obecności sakra
mentalnej i dokładnej postaci sukcesji
apostolskiej”, tym niemniej - ich zdaniem
- „przystęp do Komunii z racji wiary
eucharystycznej nie powinien być odmó
wiony tym chrześcijanom, którzy przyj
mują jako swoją wiarę powyższe wyz
nanie”.
Dokument, o którym mowa, został skie
rowany do władz Kościołów i do ogółu
chrześcijan we Francji. Nie wiemy jeszcze,
jak władze kościelne nań zareagowały
i czy w ogóle zamierzają reagować. Czy
pozostanie on jednym więcej świadectwem
dobrej woli pewnej grupy ludzi?
Przedstawiając wyniki prac grupy z Dom 
bes nie możemy przemilczeć faktu opu

Dokończenie ze s. 7
ferencje kościelne, zajmują się nim przede wszystkim same
zbory w trosce o właściwe oblicze swej wiary i swego życia.
Powyżej poruszyliśmy niektóre tylko zagadnienia tego wielkie
go tematu. Rzeczą zboru jest sprawdzenie naszego stosunku
do Ewangelii w codziennyn życiu. Sprawdzenie wysiłków,
jakie czynimy, by moc Słowa Bożego przenikła wszystkie ko
mórki naszej służby, by stało się ono normą naszej działal
ności, by nie pozostawało ono martwą literą pozbawioną
siły ożywiającej. Drugim ważnym problemem jest społeczne
świadectwo zboru. I ono, wychodząc z gruntu Ewangelii, kon
kretyzuje się w służbie wobec współwyznawców i wobec ota
czającego świata. Zbór chrześcijański nie może zamykać Ewan
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blikowania przez watykański Sekretariat
do Spraw Jedności instrukcji na temat
dopuszczania chrześcijan innych wyznań
do Komunii eucharystycznej w Kościele
katolickim. Informowaliśmy już o tym
w „Przeglądzie ekumenicznym” (Jednota 9/72). Celem instrukcji jest wyjaśnie
nie katolickich zasad wyłożonych w de
krecie soborowym „Unitatis redintegratio”
i w Dyrektorium ekumenicznym, opubli
kowanym 14 maja 1967 roku. Ma ona
służyć biskupom i księżom katolickim
pomocą w podejmowaniu decyzji co do
możliwości udziału w Komunii eucharys
tycznej chrześcijan, którzy nie mają wspól
noty z Kościołem rzymskokatolickim.
W szczególności chodzi o odpowiedź na
pytanie, w jakich okolicznościach i pod
jakimi warunkami członek Kościoła nie
katolickiego może być dopuszczony do
Komunii.
Instrukcja przypomina o bezpośrednim
związku zachodzącym między tajemnicą
Kościoła, tajemnicą Eucharystii i faktem,
że Eucharystia jest duchowym pokarmem.
Dopuszczenie do sakramentu członków
innych wspólnot wyznaniowych narusza
wspólnotę kościelną. Nie odnosi się to
jednak do członków Kościołów wschod
nich, które, chociaż oddzielone od Rzymu,
mają prawdziwe sakramenty. Podkreśla
się zwłaszcza ciągłość sukcesji apostol
skiej w tych Kościołach, pojęcie kapłań
stwa i Eucharystii, dzięki czemu ryzyko
naruszenia wspólnoty kościelnej jest sto
sunkowo niewielkie.
Inaczej przedstawia się sprawa, gdy cho
dzi o chrześcijan, którzy pojmują Eucha
rystię nie tak jak Kościół katolicki i nie
posiadają sakramentu kapłaństwa. Ich
udział w sakramencie narusza bezpośredni
związek między wspólnotą eucharystyczną
a wspólnotą kościelną i dlatego, w zasa
dzie, nie wolno im uczestniczyć we wspól
nej Eucharystii. Od tej zasady dopuszcza
się jednak wyjątek w przypadkach na
głych, pod warunkiem jednak, że dana
osoba dzieli wiarę katolicką w odnie
sieniu do tego sakramentu. Za okolicz
ność nagłą, co do której decyzję ma prawo
podjąć biskup, uznaje się niebezpieczeń
stwo śmierci, więzienie lub prześladowa
nie, albo podobne przypadki. W naszych
czasach diaspora może stanowić taki

gelii we własnym kręgu życia. W mocy Słowa zbór daje świa
dectwo swej wiary i miłości w stosunku do każdego człowieka,
niezależnie od tego, jaką wiarę wyznaje i skąd pochodzi. Zbór
pyta tylko, w jaki sposób może pomóc, by w świecie naszym
wzrastała miłość i pokój w Duchu Świętym. Pełniąc wzorem
Chrystusa swą służbę na rzecz wszystkich „spracowanych
i obciążonych” uzyskuje uznanie samego Pana Kościoła,
który, tak jak kiedyś do zboru w Filadelfii, i dziś mówi: „Znam
uczynki twoje; otom sprawił, że drzwi przed tobą otwarte,
których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc,
jednak zachowałeś Słowo moje i nie zaparłeś się imienia mego”.
„Przyjdę rychło; trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony
twojej” (Obj. 3:8,11).

szczególny przypadek. W okresie wielkich
ruchów migracyjnych poszczególne jed
nostki mogą się znaleźć z dala od swych
społeczności kościelnych i wskutek tego
bywają pozbawione pomocy duchowej.
Jeżeli więc ich stan duchowy odpowiada
warunkom, mogą być dopuszczone do
sakramentu.
Jak widać z tego, zachodzi daleko idąca
rozbieżność między teorią „zgody dogma
tycznej” grupy z Dombes, a praktyką
przepisów. Autorzy „zgody” starali się
bowiem znaleźć takie sformułowanie,
które mogłoby zyskać uznanie i akcep
tację zarówno katolików, jak i ewange
lików. Wychodzą sobie wzajemnie na
przeciw, traktują się jak równoprawni

partnerzy. Można w dokumencie dopatrzeć
się poszukiwania tego, co wspólne, co
jednoczy. Z instrukcji watykańskiej na
tomiast przebija duch prawniczy, w któ
rym nie ma miejsca dla chrześcijańskiego
braterstwa. Chodzi o formalną ważność
sakramentu sprawowanego przez po
prawnie wyświęconego kapłana, o pojęcie
wspólnoty kościelnej, polegającej na wła
dzy biskupa i ciągłości „sukcesji apostol
skiej” .
Sprzeczność pomiędzy „zgodą” a „in
strukcją” jest jednym więcej przykładem
rozziewu, jaki powstał między ruchem
ekumenicznym a instytucjonalnym Koś
ciołem. Ten akurat przykład dotyczy Koś
cioła katolickiego, ale zagadnienie jest

o wiele szersze i dotyczy w praktyce wię
kszości Kościołów chrześcijańskich, któ
re wcale nie są skłonne wdrażać ekume
nicznego ducha do codziennego życia.
Kryzys ruchu ekumenicznego, o którym
dość głośno się mówi, polega w poważ
nym stopniu właśnie na rozdźwięku mię
dzy konferencyjną teorią ekumeniczną,
a kościelną praktyką, między gorliwymi
ekumenistami, a kierownikami Kościołów.
Kręgi kierownicze obawiają się konse
kwencji, jakie mogą zostać wywołane przez
zastosowanie wniosków wypracowanych
przez kręgi ekumenistów. Stawia się więc
bariery.

MARCEL PRADERYAND

Z dziejów Aliansu
Jest rzeczą niemożliwą na kilku kartkach
choćby tylko naszkicować to, czego
Alians dokonał w ciągu swego istnienia.
Warto jednak przyjrzeć się pewnym wy
branym zagadnieniom z jego historii.
Daleki od krzewienia ciasnego konfesjonalizmu, dopomógł Alians Kościołom
członkowskim wyjść z izolacji i zyskać
szerszą wizję Kościoła Chrystusowego.
Było to szczególnie ważne w XIX wieku,
kiedy kontakty między Kościołami nie
były tak liczne, jak obecnie. Chociaż po
czątkowo Alians był związkiem anglo
saskim, to jednak już u progu swej działal
ności przejawiał zainteresowanie szcze
gólnie dla słabszych Kościołów na konty
nencie europejskim, co wyraziło się w kon
kretnej pomocy materialnej udzielonej
przez bratnie Kościoły, szczególnie szkoc
kie, waldensom we Włoszech i reformo
wanym w Czechach.
Nietrudno jednak stwierdzić, że nie cho
dziło wyłącznie o pomoc materialną dla
słabych i walczących Kościołów, lecz ra
czej o podtrzymanie braterskich stosun
ków między mniejszymi i większymi Koś
ciołami i o występowanie w obronie wol
ności religijnej tam, gdzie ją gwałcono.
Kościoły członkowskie występowały nie
tylko w obronie prześladowanych mniej
szości reformowanych, ale niejednokrot
nie brały w obronę prześladowanych
Ormian i Żydów.
Chyba jednak najwięcej zdziałał Alians
na polu światowej misji. Często i sporo
się dzisiaj mówi, że chrześcijanie XIX
i początków XX wieku popełnili wiele
błędów w działalności misyjnej, że po
prostu narzucali chrześcijanom w Azji
i Afryce swoje własne wierzenia, swój
własny ustrój i swój konfesjonalizm. Lek
tura tomów sprawozdań i protokołów

Zgromadzeń z tego wczesnego okresu
wykazuje, że wcale tak nie było.
Posłuchajmy, co powiedziano podczas
trzeciego Generalnego Zgromadzenia Alia
nsu w Belfaście, w roku 1884: „Na każdym terenie misyjnym powinien działać
tylko jeden Kościół prezbiteriański. Nie
wolno do Kościołów miejscowych przeno
sić podziałów, jakie istnieją w Kościołach
macierzystych [...] Pierwszym zadaniem mi
sjonarza jest przygotowanie miejscowych
Kościołów do samodzielnego rządzenia się,
do stania o własnych siłach. Niech misjo
narze nie zajmują miejsca w zarządzie.
Miejscowi starsi niech polegają na Bogu
i na Słowie Jego łaski. Mogą wprawdzie
powstać jakieś błędy [ ...] Cel jednak zo
stanie osiągnięty - silny, samodzielny, roz
wijający się miejscowy Kościół [...] Wszy
scy są zdania, że miejscowe Kościoły po
winny posiadać własne, a nie przeszcze
pione wyznania wiary. Miejscowi starsi
powinni sformułować wyznanie wiary od
powiednie dla miejscowego Kościoła”.
To samo Zgromadzenie zdawało sobie
sprawę z tego, że misja należy do istoty
Kościoła: „Kościół jako całość winien
poświęcić się misji, która jest nakazem
i najważniejszym celem postawionym przed
nami przez Boga. Misja nie jest instru
mentem Kościoła, lecz Kościół jest instru
mentem misji. Poświęcenie się misji jest
rzeczą wykonalną, ale musi być rezulta
tem działania Ducha Świętego. Zesianie
Ducha Świętego było wstępem do misji
apostolskiej”.
Identyczna nuta pojawia się nieustannie
podczas kolejnych Zgromadzeń Gene
ralnych, a także podczas dorocznych
zebrań obu oddziałów, w szczególności
Oddziału Zachodniego (amerykańskie

go). Ten Oddział od samego początku
zajmował się problemem jedności misyj
nej. Naszym ojcom leżała na sercu nie
tylko jedność w ramach reformowanej
rodziny kościelnej, ale chodziło im o wspól
ną strategię wszystkich Kościołów pro
testanckich prowadzących misję.
Zachodni Oddział wywarł też znaczny
wpływ na uformowanie się ruchu zmie
rzającego do współpracy Kościołów pro
testanckich w USA. Sekretarz tego od
działu, dr W. H. Roberts, stał na czele
komitetu, który przygotował listopadowe
zgromadzenie w 1905 roku w Nowym
Jorku, kiedy to postanowiono powołać
do życia krajową Radę Kościołów. Więk
szość Kościołów brała udział w tym zgro
madzeniu i udzieliła pełnego poparcia
ruchowi na rzęch jedności.
Pod adresem Kościoła przełomu wieków
bardzo często wysuwa się słowa krytyki,
że nie interesował się sprawami społecz
nymi. Również o tej sprawie można wy
czytać z dokumentów interesujące in
formacje.
Podczas drugiego Generalnego Zgroma
dzenia w Filadelfii (1880 r.) dr W. G. Blakie
jedna z czołowych postaci Aliansu w owym
czasie, stwierdził: „Podstawą mojego wykła
du jest zasada, że Ewangelia Jezusa Chrys
tusa przynosi nie tylko zbawienie jednostki,
ale odrodzenie społeczeństwa. Upadek w
grzech rozbił nie tylko duszę ludzką, ale
i społeczeństwo. Jeżeli środek zaradczy
ma coś zdziałać, musi brać pod uwagę
jedno i drugie”.
Podczas czwartego Zgromadzenia w Lon
dynie (1888 r.) jeden z mówców po
wiedział: „Wiek nasz wyróżnia się czcią
mamony [ ...] Dyrektorzy wielkich przęd
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siębiorstw handlowych i wytwórczych tworzą
ogromne monopole, które depczą prawa
Boże i ludzkie, niejednokrotnie pozbawiają
uczciwie i ciężko pracujących ludzi korzy
stania z owoców ich trudu [...] Kościół
musi odważnie podnosić głos w imieniu
Bogd
W cztery lata później, na Zgromadzeniu
w Toronto, wyrażono podobne przeko
nania: „System plac jest nieodpowiedni
i wskutek tego niesprawiedliwy [...] Spra
wiedliwość wymaga, aby zyski, po pokry
ciu wszystkich kosztów, równo dzielić mię
dzy pracodawców i pracowników [...] Sys
tem płac należy zastąpić systemem udziału
w zyskach [ ...] Kościół może siebie nazwać
świętym, powszechnym, apostolskim, prezbiteriańskim, ale jest martwy, dopóki nie
potrafi wyznawanych zasad dostosować do
współczesnych problemów”. Mocne to są
słowa i nie inaczej przemawiają dzisiejsi
chrześcijanie.
Alians nie tylko mówił, ale również dzia
łał. Przy różnych okazjach wysyłano
delegacje do brytyjskiego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, do Departamentu
Stanu w Waszyngtonie, w sprawach

pokoju i sprawiedliwości. Szczupłość miejs
ca nie pozwala na szersze omówienie
tego tematu.
Lektura dokumentów wywołuje niekiedy
uśmiech. Muszę wyznać, że ubawiłem się,
czytając ocenę niektórych teologów, wy
rażoną przez drugie Zgromadzenie w Fi
ladelfii (1880 r.): ,,Powstaje kierunek teo
logiczny, który zdaje się rozkoszować nie
pewnością. Dają do zrozumienia, że w na
szej teologii jest wiele błędów, ale nie
kwapią się do ich wyraźnego sformuło
wania. Poczytują niemal za zbrodnię wy
rażać się jasno na dany temat czy zdecydo
wanie trzymać się określonego stanowiska,
albo wytrwale dążyć do określonego ce
lu [...] Niepewność, wątpliwości - oto zna
miona prawdziwej wielkości i najprostsza
droga do postępu i harmonii wśród chrześ
cijan",
Czy te zdania nie brzmią jakoś dziwnie
współcześnie?
Przywódcy Aliansu nie uważali, że wszyst
ko jest w porządku. Byli głęboko przeko
nani o brakach Kościoła, w szczegól
ności swego własnego, i dążyli do jego
odnowy. W Toronto (1892 r.) powiedzia

no: „Musi ujawnić się większe poczucie
konieczności wylania Ducha Świętego [ ...]
Szczególnie brak chrześcijanom większej
siły przekonań i Ducha..."
W 1899 roku Zgromadzenie w Waszyng
tonie zwróciło uwagę na „pogłębiające
się pragnienie aktualnego przeżycia pełni
Jego (Ducha) mocy [ ...] tęsknotę ludzkich
serc za powtórzeniem się w naszych czasach
wyraźnej obecności Ducha". Czy i dzisiaj
wielu chrześcijan o to się nie modli?
Lektura starych dokumentów uczy po
kory i jednocześnie podnosi na duchu.
Daje świadomość, że istotnie otoczeni
jesteśmy „wielkim obłokiem świadków”
i że teraz kolej na nas, abyśmy „biegli
wytrwale w wyścigu, który jest przed
nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary” (Herb. 12:1-2).

Światowy Alians Reformowany należy
do najstarszych związków wyznanio
wych, powstał w roku 1875 i za trzy
lata będzie obchodził 100-lecie istnie
nia. Dr Marcel Pradervand był gene
ralnym sekretarzem Aliansu od 1948
do 1970 roku.

KS. JAN NIEWIECZERZAŁ

Synod za oceanem
Ks. bp Jan Niewieczerzał bawił w Stanach Zjednoczonych na zaproszenie
Zjednoczonego Kościoła Prezbiteriańskiego. Uczestniczył w obradach
184 Synodu Generalnego, z którego relację zamieszczamy poniżej. W roku
1970 bawił w naszym kraju ks. dr George Sweazy, ówczesny moderator
tego Kościoła.

W Denver, mieście położonym u stóp
Gór Skalistych w stanie Colorado (USA),
odbył się 184 Generalny Synod Zjedno
czonego Kościoła Prezbiteriańskiego. Koś
ciół ten obejmuje swoją działalnością tery
torium całych Stanów Zjednoczonych
i raz w roku gromadzi przedstawicieli
wszystkich synodów stanowych na obra
dach dotyczących całego Kościoła. Synod
Generalny wybiera co roku swego mode
ratora, który pełni funkcję prezydenta
Kościoła. Wybiera też generalnego sekre
tarza, zwanego stated clerk. Moderator
prowadzi obrady synodu i koordynuje
działalność wszystkich agend wraz z ge
neralnym sekretarzem, którą to funkcję
pełni obecnie prawnik, dr William
T h o m p so n , wybrany na zgromadzeniu w
Nairobi prezydentem Światowego Aliansu
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Reformowanego. Poprzednikiem dr. W.
Thompsona na tym stanowisku w Koś
ciele był generalny Sekretarz Świato
wej Rady Kościołów, dr Eugene Carson
Blake. Zarówno moderatorem, jak i
generalnym sekretarzem może być oso
ba duchowna albo świecka, mężczyzna
lub kobieta. W latach 1971/72 funkcję
moderatora pełniła pani H. Stair, zaś na
lata 1972/73 synod w Denver wybrał
na to stanowisko profesora prawa, dr
C. Wi l l a r d a H e c k e la .
Zjednoczony Kościół Prezbiteriański w
USA liczy ponad 3 miliony członków,
posiada 7 wyższych seminariów teologicz
nych, z których światową sławą cieszy
się, obok Union Theological Seminary
w Nowym Jorku, seminarium teologiczne
w Princeton, niedaleko Nowego Jorku,

liczące obecnie 700 studentów. D o tej
ostatniej uczelni przyjmowani są studenci,
którzy mają za sobą co najmniej trzyletnie
studia humanistyczne na uniwersytecie.
Funkcję jej prezydenta (rektora) pełni
ks. dr Jam es M cC ord , który w 1970
roku, na zaproszenie polskiego Kościoła
reformowanego, brał udział w obchodach
400-lecia Ugody Sandomierskiej. Przez
wiele lat był on przewodniczącym komisji
teologicznej Światowego Aliansu Reformo
wanego. Podczas IV Zgromadzenia Świa
towej Rady Kościołów w Upsali, w 1968
roku, przewodniczył również komisji teo
logicznej.
Obrady Generalnego Synodu toczyły się
w miejskiej hali kongresowej, obliczonej
na kilka tysięcy osób. Halę podzielono
na dwie części: w jednej odbywały się
obrady 2000 delegatów i rzeczoznawców,
a w drugiej urządzono ekspozycję ilustru
jącą pracę Kościoła w różnych dziedzi
nach. Można tam było zapoznać się ze
szczegółami pracy w parafiach, ze szkol
nictwem, lecznictwem, służbą charytaty
wną, ewangelizacją, misją itp. Szczególną
uwagę zwracały ekspozycje parafii eski
moskich i indiańskich.

Obrady Synodu toczyły się w 20 komisjach,
z których wymienimy niektóre: wniosków
i propozycji, finansów, misji krajowej,
ewangelizacji, ekumeniczna, szkolnictwa,
Kościół a społeczeństwo, Kościół a zagad
nienia rasowe, środków masowego prze
kazu. Synod powziął szereg interesują
cych uchwał, jak na przykład: protest
przeciwko wojnie w Wietnamie, poparcie
dla ruchów wolnościowych w Afryce
i Południowej Ameryce, przyznanie 10 ty
sięcy dolarów na obronę Angeli Davis,
decyzje w sprawie kontaktów ekumenicz
nych.
W obradach Synodu brało udział również
kilkudziesięciu gości, tzw. bratnich dele
gatów Kościoła z zagranicy: z Meksyku,
Indonezji, Nowej Zelandii, Korei. Jedy
nym zaproszonym delegatem z Europy
był autor niniejszego sprawozdania, cho
ciaż w poczet gości zaliczono również
przebywającą przejazdem w Denver trzy
osobową delegację z NRD.
Transmitowany do sal klubowych przez
lokalną telewizję przebieg obrad plenar
nych świadczył o głębokim zaangażowa
niu uczestników w sprawy Kościoła.
Gazeta synodalna, „The General Assembly
Daily News”, codziennie podawała do
kładne relacje z przemówień i dyskusji.
Moderator, generalny sekretarz i prze
wodniczący niektórych komisji urządzali
specjalne konferencje, dzięki którym na
wiązywali bliższy kontakt z poszczegól
nymi grupami delegatów.
Szczególnym wydarzeniem podczas Sy
nodu było nabożeństwo w święto Zesłania
Ducha Świętego. Kazanie wygłosił przed
stawiciel Kościoła reformowanego w In
donezji, generał dr T. B. S im a tup an g,
zaś w liturgii wzięli udział duchowni
i świeccy przywódcy Kościoła. Gen.
T. B. Simatupang jest przewodniczącym
Indonezyjskiej Rady Ekumenicznej i człon
kiem Komitetu Naczelnego Światowej Ra
dy Kościołów.
Zarząd Zjednoczonego Kościoła Prezbiteriańskiego, podobnie jak zarząd szeregu
organizacji kościelnych, mieści się w bu
dynku Centrum Międzykościelnego w N o
wym Jorku, gdzie pracuje 2700 osób.
Niżej podpisany miał okazję spotkać się
tam z działaczami różnych Kościołów
i organizacji, z których niektórzy odwie
dzali już nasz kraj.
Szczególnie miłym zakończeniem pobytu
w Stanach Zjednoczonych było uczestni
czenie w zakończeniu roku akademic
kiego w Princeton Theological Seminary,
którego rektorem jest wspomniany już
dr James McCord. Dyplomy ukończenia
studiów otrzymało 250 słuchaczy, zaś
dyplomy doktorskie wręczono kilkunastu
osobom, reprezentującym różne Kościo
ły, rasy i narodowości.

DLA N IET EO LO G Ó W

Predestynacja (III)
Bóg wybrał miłość jako formę swego istnienia. Podobnie, jako formę swego istnienia,
wybrał Jezusa Chrystusa. W wyniku tej odwiecznej decyzji zostaliśmy w Chrystusa wszcze
pieni, z Nim zjednoczeni. Predestynację, odwieczne przeznaczenie, wiążemy z osobą Chry
stusa, już przed założeniem świata przeznaczonego na śmierć krzyżową, aby dokonało
się odkupienie, odpuszczenie grzechów, przymierze z Bogiem. Bez Niego nic uczynić nie
możemy.

Pierwszy wybór, jakiego dokonał
Bóg, polegał na wybraniu miłości.
Miłość nie została wybrana jako
największa spośród innych wartości,
lecz jako forma Jego istnienia. Bóg
jest miłością. Podobnie, gdy mó
wimy o wybraniu Chrystusa, nie
wystarczy stwierdzić, że Bóg Go
wybrał, jak się wybiera kogoś spo
śród niedoskonałych, ponieważ Bóg
wybrał Go jako formę swego ist
nienia. „Upodobał sobie Bóg, aby
w Nim (Chrystusie) zamieszkała
cała pełnia boskości” (Kol.1:19).
Świadectwo Nowego Testamentu
stwierdza jasno, że Jezus Chrystus
jest człowiekiem. Równie jasno
stwierdza, że jest Bogiem. Nie
ubóstwionym człowiekiem, lecz Bo
giem. Obie te „natury” są ze sobą
związane w ścisłą jedność: Jezus
modli się i odpuszcza grzechy, jest
kuszony, ale demony są Mu po
słuszne; cierpi głód, ale może w cu
downy sposób nakarmić tłumy.
Wiele mamy podobnych przykła
dów, w których ujawnia się czło
wieczeństwo i boskość Jezusa Chry
stusa. Bóg dokonał wyboru i stał
się człowiekiem, Stwórca stał się
stworzeniem, ^Słowo stało się ciałem
(Jan 1:14), Święty i Sprawiedliwy
„został zaliczony w poczet bez
bożników” (Mk 15:28). Genealogia
Jezusa przez Marię, Dawida i Abra
hama sięga do Adama. W ten
sposób Mateusz i Łukasz dokumen
tują Jego pełne człowieczeństwo.
Jego boskość jest równie wyraźnie
podkreślona: został On wybrany,
aby w nim ludzie mogli czcić Ojca
(Jan 5:23), widzieć Ojca i przycho
dzić do Niego (Jan 14:6-9). Okrzyk
Tomasza stawia w tej sprawie krop
kę nad „i” : Pan mój i Bóg mój
(Jan 20:28).
Rozpoznać w Jezusie Chrystusie
Jego boską i ludzką naturę można
jedynie dzięki łasce wybrania. „Bło
gosławiony jesteś Szymonie, synu
Jonasza, bo nie ciało i krew obja
wiły ci to, lecz Ojciec mój, który
jest w niebiesiech” (Mat. 16:17).

„Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec,
i nikt nie zna Ojca, tylko Syn
i ten, komu Syn zechce objawić”
(Mat. 11:27). „Nikt nie może
przyjść do mnie, jeżeli go nie po
ciągnie Ojciec, który mnie posłał”
(Jan 6:44). Do tych świadectw
ewangelicznych można by dodać
szereg wypowiedzi apostolskich z li
stów. Zacytujmy, dla przykładu,
Pawła: „Podobało się Bogu, który
mnie sobie obrał zanim się urodzi
łem i powołał przez łaskę swoją,
żeby objawić mi Syna swego...”
(Gal. 1:15-16).
Łaska wybrania dokonuje się w Je
zusie Chrystusie i tylko w Nim.
„Trwajcie we mnie, a ja w was...
Beze mnie nic uczynić nie może
cie... Kto nie trwa we mnie, ten
zostaje wyrzucony precz...” (Jan
15:4-6). Świadectwo apostolskie na
ten temat znajdujemy na każdym
kroku, ale kardynalne sformułowa
nie zawiera List do Efezjan (1:3-14).
Dla zrozumienia, na czym polega
wybranie w Jezusie Chrystusie, war
to cały ten tekst dokładnie prze
myśleć (przytaczamy go niżej we
własnym tłumaczeniu).
„Błogosławiony niech będzie Bóg
i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chry
stusa, który pobłogosławił nas w
Chrystusie wszelkim duchowym bło
gosławieństwem niebios. Albowiem
w N im w y b ra ł n as p rz e d za
ło że n iem ś w ia ta ” . Chodzi tu
o odwieczne wybranie Chrystusa,
a z Nim, przez Niego i dla Niego tych, którzy wierząc trwają w Nim,
są w Nim zjednoczeni. „Wybrał
nas, abyśmy byli święci i nienagan
ni przed Jego obliczem. W m iło ści
p rz e z n a c z y ł nas na to, abyśmy
ze względu na Chrystusa byli adop
towanymi dziećmi, zgodnie z upo
dobaniem Jego woli, i wysławiali
chwałę Jego łaski, którą nas obda
rzył w Umiłowanym” . W tym wła
śnie zdaniu znajdujemy pojęcie prze
znaczenia, odwiecznego, ale doko
nanego w m iłości. Jest to decyzja
suwerenna, niczym nieskrępowana,
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spowodowana jedynie Jego d o b r ą
wolą (greckie słowo e u d o k ia tłuma
czymy jako upodobanie, ale zawie
ra ono treść dobrej woli). Zdecy
dował Bóg obdarzyć nas łaską wy
brania ,,w Umiłowanym” , a więc
znowu podkreślenie tego, że wy
branie dokonuje się w ścisłym
związku z osobą Chrystusa. Z ca
łego kontekstu wynika jasno, że
nie chodzi tu o jakieś arbitralne
rozdzielanie szczęścia i nieszczęścia,
nieba i piekła, lecz o suwerenną,
łaskawą wolę Boga, która jest do
bra, powodowana miłością. Wszech
mocny posługuje się swoją wol
nością w sposób miłosierny. „W
Nim mamy odkupienie, które kosz
towało Go życie, odpuszczenie grze
chów dzięki bogactwu Jego łaski” w ukrzyżowanym Jezusie widzimy
determinację Boga, który w mi
łości nie cofa się przed śmiercią
Syna, widzimy Jego miłość w całej
okazałości, pełną niezasłużonej łas
ki - „którą hojnie nas obdarzył
w postaci wszelkiej mądrości i roz
tropności, dawszy nam poznać ta
jemnicę swojej woli, stosownie do
swego słusznego zamiaru wobec
Niego uprzednio powziętego, aby
z nastaniem pełni czasów wykonać
go, i w Jezusie Chrystusie w jedną
całość połączyć wszystko to, co jest
na niebie i to, co jest na ziemi.
W Nim staliśmy się również dzie

dzicami, do czego byliśmy przezna
czeni od początku, stosownie do
postanowienia Tego, który wszy
stko wykonuje zgodnie z zamysłem
swej woli, abyśmy przyczyniali się
do wysławiania Jego chwały, my,
którzy już przedtem mieliśmy na
dzieję w Chrystusie. Również wy,
usłyszawszy słowo prawdy, Ewan
gelię waszego zbawienia, i uwie
rzywszy w Niego, zostaliście w Nim
zapieczętowani obiecanym Duchem
Świętym, który jest rękojmią na
szego dziedzictwa, aż nastąpi od
kupienie tych, którzy zostali pozys
kani, ku wysławianiu Jego chwały” .
W wyniku dokonania przez Boga
wyboru, podjęcia przez Niego de
cyzji, „w Nim (w Chrystusie) mie
szka cieleśnie cała pełnia boskości”
(Kol. 2:9), również w wyniku Bożej
decyzji zostaliśmy wszczepieni w
Chrystusa, co nie znaczy, że mamy
dla Niego tylko sympatię, zrozu
mienie, wspólnotę myśli, lecz że
w sensie obiektywnym jesteśmy z
Nim zjednoczeni. „Życie wasze jest
ukryte wraz z Chrystusem w Bo
gu” - pisze Paweł (Kol. 3:3) i jesz
cze: „Posadził nas w okręgach nie
bieskich w Chrystusie Jezusie, aby
okazać w przyszłych wiekach nad
zwyczajne bogactwo łaski swojej w
dobroci wobec nas w Chrystusie
Jezusie” (Ef. 2:6-7). Odwieczny
wyrok Boży, Jego decyzja wybo

ru, p r z e z n a c z a nas do zjedno
czenia z Chrystusem, co realizuje
się w wyniku odkupienia, odpusz
czenia grzechów, które kosztowało
Go życie, a nam przyniosło uczest
niczenie w boskiej naturze (II Ptr.
1:4), przymierze z Bogiem.
Predestynację, odwieczne przezna
czenie, wiążemy z osobą Chrystusa,
już przed założeniem świata prze
znaczonego na to, by stał się ba
rankiem niewinnym i nieskalanym,
by wykupił nas z marnego postę
powania naszego, przekazanego
przez ojców (I Ptr. 1:19.20). Tak
więc, zanim powstał jakikolwiek
byt, grzesznicy zostali wybrani w
Ukrzyżowanym. O tym właśnie pi
sał Paweł w cytowanym przez nas
fragmencie Listu do Efezjan: w
Chrystusie „wybrał nas przed zało
żeniem świata” . Cała nasza na
dzieja wiąże się właśnie z odwiecz
nym wybraniem nas „w Chrystu
sie”, ponieważ to jest Jezus ukrzy
żowany. Być przeznaczonym „w
Nim”, w Ukrzyżowanym, to znaczy
mieć pewność obdarzenia łaską, al
bowiem On jest „barankiem, który
gładzi grzechy świata” (Jan 1:29),
barankiem niewinnym i nieskala
nym, przeznaczonym przed zało
żeniem świata, objawionym przy
końcu czasów, ze względu na nas,
którzyśmy przez Niego uwierzyli
w Boga” (I Ptr. 1:20).

JAN ANCHIMIUK

Jeden z najwybitniejszych hierarchów Koś
cioła Prawosławnego, patriarcha Konstan
tynopola, Atenagoras, zmarł 7 lipca 1972
roku. Należał do nielicznych hierarchów
prawosławnych, których życie i działal
ność wpłynęły w znacznym stopniu na
rozwój nie tylko współczesnego Kościoła
Prawosławnego, lecz również ruchu eku
menicznego innych Kościołów. Imię zmar
łego patriarchy urosło do miary symbolu
i pozostawiło ślad w świadomości wszyst
kich, którym droga i bliska jest idea
jedności chrześcijan.
Aristokles Spyrou, tak brzmi świeckie
imię patriarchy, urodził się 25 marca
1886 roku w Tsaraplana (obecnie Vasilikon), niewielkiej miejscowości położonej
w górach północnego Epiru, przy granicy
z Albanią. Ojciec Aristoklesa, Mateusz,
był znanym i cenionym w okolicy le
karzem. Duży wpływ na młodego Aristo
klesa wywarła jego matka, Helena. Zapyta
ny przez niemieckiego dziennikarza, Bern
harda Ohse, o to, co najbardziej wpły
nęło na jego drogę życiową, patriarcha
odpowiedział: ,,Przede wszystkim moja

Patriarcha
Atenagoras I
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matka. Straciłem ją, gdy miałem trzynaście
łat. Chciałbym również wspomnieć wyższą
szkołę teologiczną na Chałki. Tam stu
diowałem od 1903 aż do 1910 roku. Po
trzecie: święta góra Atos, gdzie miałem
możność być trzy razy. I w końcu: moje
spotkanie z Pawłem VI w Jerozolimie,
wiosną 1964 rokiC\
Na decyzję poświęcenia się służbie Koś
cioła bezpośrednio wpłynęły wydarzenia
podczas ciężkiej choroby. Trzynastoletni
Aristokles zapadł na tyfus. W momencie
największego nasilenia choroby nagle
zmarła matka. Ta nieoczekiwana śmierć,
o czym Aristokles dowiedział się dopiero
po wyzdrowieniu, wywarła niezatarty
wpływ na całe jego życie.
Jesienią 1903 roku Aristokles rozpoczął
naukę w szkole patriarchatu konstantyno
politańskiego na wyspie Chałki. Siedmio
letni pobyt na wyspie w sposób decydu
jący wpłynął na ukształtowanie poglądów
teologicznych późniejszego patriarchy Atenagorasa. O charakterze tego wpływu
może świadczyć wydana w 1903 roku
przez patriarchę Joachima II encyklika,
której tekst został opracowany przy współ
udziale profesorów teologii z Chałki.
W encyklice czytamy między innymi:
„Musimy również troszczyć się o naszych
braci chrześcijan i nie możemy nigdy
zaprzestać modlitw o jedność wszystkich.
Trudności nie powinny pozbawiać nas od
wagi, a myśl o pozornej niemożliwości
(jedności) nie powinna nam przeszkadzać
tak w zaangażowaniu we wszelkich dąże
niach zmierzających ku jedności Kościo
łów, jak też w badaniu istniejących po
temu możliwości. Powinniśmy ciągle myśleć
0 tym, że jest naszym obowiązkiem kroczyć
w mądrości ku zmianom, powinniśmy także
z miłością odnosić się do naszych oddzie
lonych braci, ponieważ również oni wierzą
w Trójcę Świętą i są dumni, że noszą
imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
1 tak jak my żyją w nadziei zbawienia
przez łaskę BogcC\ Warto tu nie tylko
podkreślić, że w encyklice występuje ter
min „oddzieleni bracia”, który, jak wielu
sądzi, po raz pierwszy został użyty dopie
ro na II Vaticanum; istotne znaczenie po
siada fakt, że wierni innych Kościołów
zostali w niej nazwani po prostu „bracia
chrześcijanie”.
Po ukończeniu akademii teologicznej
w marcu 1910 roku, Aristokles Spyrou
złożył śluby zakonne, podczas których
otrzymał imię Atenagoras. W 1919 roku
objął funkcje sekretarza arcybiskupa Aten,
Melecjusza. Trzy lata później, w grudniu
1922 roku, wybrano go na biskupa Kerkyry i Paxos, najbardziej na zachód wy
suniętej diecezji prawosławnego Kościoła
Grecji. O działalności Atenagorasa jako
biskupa Kerkyry i Paxos najlepiej świad
czy fakt, że diecezja ta, jedna z najbied
niejszych i najbardziej zaniedbanych w Ko
ściele greckim, staje się w krótkim czasie

jedną z najlepiej zorganizowanych, tęt
niących życiem, stawianą za wzór innym
i w której widziano zapowiedź ożywienia
życia kościelnego w Grecji. Nieprzeciętny
talent organizacyjny i doświadczenie zdo
byte w okresie pracy na wyspie Kerkyra
zadecydowały o powołaniu biskupa Ate
nagorasa na arcybiskupa Północnej i Po
łudniowej Ameryki - egzarchę patriarchy
Konstantynopola. Siedemnaście lat po
bytu w Ameryce, przede wszystkim w Sta
nach Zjednoczonych, to okres wytężonej
pracy nad organizacją życia kościelnego
ciągle zwiększającej się diaspory greckiej
w obu Amerykach.
Uroczysta intronizacja patriarchy Atena
gorasa I odbyła się w Istambule (Kon
stantynopol), 27 stycznia 1949 roku. Roz
począł się nowy okres życia patriarchy,
pełen nowych trudności, ale i nowych
nadziei. Jest to bowiem okres, kiedy
po niedługim stosunkowo czasie względ
nego spokoju, następuje pogłębienie kry
zysu grecko-tureckiego (sprawa Cypru).
W związku z tym ulega pogorszeniu sy
tuacja patriarchatu. Atenagoras I już
w okresie pracy w diecezji Pelagonia do
szedł do przekonania, że jedynym roz
wiązaniem konfliktu grecko-tureckiego mo
że być ugoda między Grekami i Turkami.
Obcy był mu wszelki szowinizm narodo
wościowy. Jako grecki patriarcha prawo
sławny i jednocześnie obywatel turecki
uważał za konieczne działanie na rzecz
przymierza obu narodów. W Grecji, i to
nawet w kołach kościelnych, Atenago
rasa I często określano wskutek tego
jako „zdrajcę”, „przyjaciela Turków”.
W Turcji natomiast uważano patriarchę
za zwolennika idei Wielkiej Grecji - idei
enosis.
Trudna sytuacja polityczna nie przeszko
dziła jednak patriarsze w rozwinięciu
szerokiej działalności na płaszczyźnie ru
chu ekumenicznego. Jest rzeczą niewąt
pliwą, że Atenagoras I należy do pionie
rów ruchu ekumenicznego. Jego działal
ność w tej dziedzinie datuje się od czasu,
gdy był sekretarzem arcybiskupa ateń
skiego. Już wówczas uczestniczył w pracy
YMCA, organizował komórki tego ruchu
w Grecji, brał udział w kongresach YMCA
w Helsinkach (1926) i Cleveland (1931).
W 1931 roku był sekretarzem mieszanej
komisji anglikańsko-prawosławnej i uczestniczył w pracach konferencji Lambeth
w Anglii (latem 1930 r.). Jakkolwiek
Atenagoras stronił od bezpośredniego uczestniczenia w konferencjach ekumenicz
nych (wspomniane wyżej były jedynymi,
w których uczestniczył), to jego wpływ
na prace związane z organizacją Świa
towej Rady Kościołów (Amsterdam 22 VIII
1948 r.) i na przebieg następnych konfe
rencji ekumenicznych był niewątpliwie
ogromny.
Wydarzeniem, które zwróciło na Atena
gorasa I uwagę całego świata chrześci

jańskiego, było pierwsze spotkanie pa
triarchy z papieżem Pawłem VI w Jero
zolimie, 5 stycznia 1964 roku. Istniejące
już przedtem kontakty między Konstanty
nopolem a Rzymem uległy dalszemu za
cieśnieniu. Przybycie obserwatorów pra
wosławnych na obrady II Soboru Waty
kańskiego, wizyty prawosławnych hierar
chów w Watykanie, a rzymskokatolickich
w Konstantynopolu są cechą charakte
rystyczną nowego okresu w stosunkach
Rzymu z Kościołami prawosławnymi.
Elementem zupełnie nowym, nieoczekiwa
nym i przyjętym bardzo kontrowersyjnie
przez inne Kościoły prawosławne było
obustronne anulowanie ekskomunik z
1054 r. Dzień ogłoszenia tej decyzji Rzymu
i Konstantynopola - 6 grudnia 1965 r. stanowi niewątpliwie jedną z pamiętnych
dat w historii Kościoła powszechnego.
Następujące po tym wizyty papieża Pa
wła VI w Konstantynopolu (25 lipca
1967 r.) i patriarchy Atenagorasa I w Rzy
mie (26-28 października 1967 r.) oraz
ich przebieg - są wydarzeniami, których
konsekwencje dla teologii i stosunków
międzykościelnych nie zostały do dnia
dzisiejszego w pełni uświadomione.
Znaczenie Kościoła Konstantynopolitań
skiego i jego zwierzchnika wśród innych
Kościołów prawosławnych jest szczególne.
Patriarchę Konstantynopola ogólnie uz
naje się za pierwszego wśród równych
(primus inter pares) mu godnością zwierzch
ników poszczególnych autokefalicznych
Kościołów prawosławnych. Praktyczne
konsekwencje tej zasady nie są jednak wy
starczająco jasno sprecyzowane. Brak pre
cyzji w tym przedmiocie daje się odczuć
szczególnie ostro w wypadku koniecz
ności zwołania soboru wszechprawosławnego, prowadzenia prac przygotowaw
czych do tego soboru, czy też - w razie
konieczności - koordynowania poczynań
w ramach stosunków ekumenicznych z Ko
ściołami nieprawosławnymi. Atenagoras,
wychodząc z zasady primus inter pares,
rozumiał, że inicjatywa w tych wypadkach
należy do patriarchy Konstantynopola.
Taka postawa nie zawsze spotykała się
ze zrozumieniem innych Kościołów pra
wosławnych. Niektóre posunięcia patriar
chy wywołały krytyczne opinie i zastrze
żenia z ich strony. Najwięcej głosów
krytycznych wywołał rozwój stosunków
między Konstantynopolem a Rzymem.
Zarzucano Atenagorasowi I zaniedbanie
obowiązku konsultowania się i zasięgania
opinii zwierzchników Kościołów prawo
sławnych.
Atenagoras I nie należał do grona wielkich
teologów naszych czasów. Jego działal
ność nosi w sobie raczej znamiona pro
rockie. O jego wielkości i znaczeniu we
współczesnym świecie prawosławnym de
cyduje jego duchowa osobowość. Nie
chciał być teologiem w potocznym zna
czeniu tego słowa, lecz według słów Ni-
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kosa Nissiotisa, „żył, myślał i przede
wszystkim działał w ten sposób, że dla
teologów i Kościoła może to stać się
bazą nowej, odrodzonej teologii”.
Mówić o teologii Atenagorasa I znaczy
łoby przedstawić całą teologię Kościoła
prawosławnego sięgającą najgłębszych źró
deł Ewangelii i myśli Ojców Kościoła.
Życie i działalność patriarchy to ciągła
konfrontacja bogactwa myśli prawosław
nej ze współczesną rzeczywistością. Chyba
właśnie to jest cechą charakterystyczną
myśli teologicznej patriarchy. Dawne i pow
szechnie znane prawdy teologiczne na
bierały w jego ujęciu życia i aktualności.
Słowa Ewangelii, znane przecież milionom
ludzi, lecz tak często pozostające martwą
literą, były w jego ustach przekonującym
odzwierciedleniem wszechogarniającej rze
czywistości Królestwa Bożego, stawały
się odpowiedzią na niepokojące pytania
życia współczesnego.
Punktem wyjścia myśli patriarchy jest
Święte Świętych teologii prawosławnej nauka o Trójcy Świętej. Bóg nie może
być wyrażony przez żaden obraz, żadne
pojęcie. Dogmat o Trójcy Świętej wyraża
zasadniczą treść Objawienia Biblii o Bogu Bóg jest Miłością; absolutna jedność jest
równocześnie absolutną różnorodnością.
Podobnie jak Bóg, człowiek jest jedną
istotą, istniejącą w wielości osób. Grzech
rozbił tę jedność, lecz w Chrystusie zo
stała ona znowu odzyskana. Zbawienie
dokonane przez Chrystusa ma wymiar
uniwersalny, obejmuje wszystkie istoty
i wszystkie światy.
Centralnym wydarzeniem historii ludz
kości jest wcielenie, śmierć i zmartwych
wstanie Chrystusa. ,,Pośród wszystkich
wydarzeń historii zmartwychwstanie jest
jedynym absolutnym, jedynym, które ogar
nia całą ludzkość i kosmiczną rzeczywis
tość. Zmartwychwstanie jest uniwersalnym
centrum, ku któremu wszystko dąży, na
daje ono historii sens... Wszystko zostanie
przemienione, wszystko, co kochaliśmy, co
stworzyliśmy, każda radość i piękno znajdą
w Królestwie Bożym swoje miejsce... Ra
dość chrześcijan jest radością tragiczną,
jest Zmartwychwstaniem, które powstaje
ze śmierci... Jeśli pozostajemy na gruncie
Zmartwychwstania, to świat i historia za
czyna w nas przechodzić ku wieczności”.
Świat współczesny jest pogrążony w głę
bokich konfliktach, ludzie stoją przed
wielu tragicznymi problemami. Ich roz
wiązanie jest możliwe jedynie w świetle
zmartwychwstania, lecz „tak zwani chrześ
cijanie nie żyją zmartwychwstaniem, nie
są tymi, którzy zmartwychwstali. Utracili
ducha Ewangelii. Uczynili z Ewangelii
pewien rodzaj maszyny, z teologii zaś pseudonaukę, z wiary chrześcijańskiej nie
jasną moralność. Musimy odkryć na nowo
płomienną teologię świętego Pawła, oży
wić ją ; tak jak Chrystus powstał z mart
wych, tak również my, ochrzczeni, musimy
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prowadzić nowe życie (Rzym. 6 :4 ). Do
piero wówczas, gdy ci, którzy wierzą
w Zmartwychwstałego, staną się nosicie
lami tej siły (zmartwychwstania) w sobie,
problemy ciążące nad ludzkością będą
mogły być rozwiązane...”
Również w tej perspektywie, tzn. w per
spektywie wewnętrznego odrodzenia czło
wieka, widzi patriarcha możliwość roz
wiązania problemów trapiących młodzież.
„Młodzież jest zupełnie opuszczona. Jej
krzyk jest krzykiem sierot. Jej rewoltę
musimy rozumieć jako apel. Co dla niej
robimy? Czy usiłujemy - aby ją lepiej
zrozumieć - przezwyciężyć strach, który
dzieli pokolenia? Mówimy, mówimy ciągle
a jednak nie potrafimy pogodzić naszych
słów z naszymi czynami. Właśnie dlatego
młodzi ludzie nie darzą nas zaufaniem” .
Trzeźwa ocena współczesnej rzeczywis
tości i zadań chrześcijaństwa prowadzi
do bardzo surowej krytyki współczesnego
Kościoła. „Chrystus opuścił nas. Odtrą
ciliśmy Go od siebie. Zniszczyliśmy ducha
Ewangelii naszą nienawiścią, dumą, na
szym faryzeuszowskim zadowoleniem z sie
bie... Uważamy, że jesteśmy czyści, że
posiadamy prawdę, osądzamy innych. A prze
cież życie i historia są ciągle obecne.
Stukają do bram Kościoła, by postawić
mu ostateczne pytania. Wszystko się zmie
nia. Rewolucja naukowa zmienia nie tylko
struktury życia ludzkiego, lecz także czło
wieka, jego ukształtowanie, stosunek męż
czyzny do kobiety, psychologię; jutro być
może zmienią się jego siły dziedziczne,
jego charakter. Nie jest tak, jak się często
mówi, że technika i nauka stworzą, w spo
sób nieunikniony, świat bez Boga. Zmu
szają jednak człowieka, i będą go zmuszać
w coraz wyższym stopniu, do stawiania
pytań o cel tych zmian, jaki sens ma to
wszystko, a zwłaszcza nasze własne życie...
Przedstawicielom Kościołów brak Ducha
Chrystusowego, pokory, szczerości, bez
interesownej otwartości wobec innych, go
towości dostrzegania w innych tego, co
jest najlepsze. Boimy się, chcemy utrzymać
resztki z przeszłości, ponieważ jesteśmy do
tego przyzwyczajeni i chcemy mieć rację
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wobec innych; pod słownictwem stereoty
powej pokory skrywamy pychę i dążenie
do siły. Uczyniliśmy z Kościoła organi
zację jak wiele innych. Na je j rozbudowę
zużyliśmy nasze siły i poświęcamy się jej
funkcjonowaniu. I rzeczywiście, funkcjo
nuje gorzej lub lepiej, częściej źle niż
dobrze, lecz funkcjonuje - tak jak maszyna.
Jak maszyna, lecz nie jak życie.
Tym, czego nie znoszę w teologii, jest
pycha spokojnego sumienia, które z dog
matu i nawet z Boga czyni broń do walki
z innymi. Prawdziwą teologią jest sam
Chrystus. Znajdujemy teologię w spotka
niu z Chrystusem, w kontemplacji Jego
tajemnicy. W Chrystusie Bóg objawia nam
swoje imię. To imię nie jest filozoficznym
pojęciem; jest działaniem. Jezus znaczy:
Bóg zbawia, Bóg uwalnia, Bóg objawia.
Na ten gest miłości bez granic możemy
odpowiedzieć jedynie uwielbieniem i ana
logicznie pokorną postawą wobec bliźnich”.
Najważniejszą sprawą chwili obecnej jest
dążenie do jedności podzielonego Kościo
ła. Z całą siłą należy sobie uświadomić,
że Kościół jest tylko je d e n a podziały
istniejące należą do spraw wewnętrznych
jednego Kościoła. Jedność nie może oz
naczać uniformizmu. Pluralizm, nawet teo
logiczny, istniał już w pierwotnym Koś
ciele. Najwyższym przejawem jedności
jest wspólna Eucharystia. To właśnie po
winno stanowić cel działania na rzecz
jedności. Chrześcijaństwo dąży ku epoce
„miłości, podziału we wzajemnym posza
nowaniu, pojednania, dopóki Pan nie zjed
noczy nas w świętym Kielichu swego Ciała
i Krwi; kiedy dojdziemy do Niego przez
wielką miłość i pracę, różnice przestaną
zabraniać nam wspólnej Komunii, lecz
raczej domagać się jej. Będzie to możliwe,
jeśli zrezygnujemy z naszej ekskluzywności i zrozumiemy, że w naszych poszu
kiwaniach i poznawaniu prawdy wzajem
nie się uzupełniamy” *.

* Wszystkie cyt. za: Olivier C lem en t,
Dialogues de Patriarchę Atenagoras,
Librairie Artheme Fayard, Paris 1970.
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Ks. ZDZISŁAW TRANDA

Ksiądz Senior
JARO SŁAW N IEW IECZERZAŁ

Był jesienny niedzielny poranek, 3 września
1972 roku, gdy najpierw do rodziny, a po
tem do zboru, zebranego właśnie na nabo
żeństwie, dotarła smutna wiadomość, że
w szpitalu im. Madurowicza w Łodzi
zmarł ks. Jarosław Niewieczerzał. Po dłu
giej chorobie (która po raz pierwszy dała
o sobie znać zawałem serca w 1966 roku,
po synodzie Kościoła, a w połowie lipca
ubiegłego roku wyłączyła Księdza z prak
tycznej pracy duszpasterskiej i kaznodziej
skiej), krótko po przewiezieniu do szpitala,
nastąpił zgon. W ostatnich dniach przed
śmiercią stan zdrowia wyraźnie się po
gorszył, do czego, być może, pizyczyniły
się letnie upały, które Ksiądz ostatnio
znosił tak ciężko. W ogóle ostatni rok
był dla Niego trudny: kilka pobytów
w szpitalu, długich, uciążliwych, sanatorium
w Rymanowie... Nic to jednak nie pomogło,
zmiany chorobowe okazały się nieodwra
calne i w konsekwencji przyszła śmierć. Po
33 latach od ordynacji...
...Bo właśnie przed 33 laty był inny je
sienny niedzielny poranek, 15 paździer
nika 1939 roku, gdy po hitlerowskiej burzy
wrześniowej, w zburzonej oblężeniem War
szawie, w kościele na Lesznie stanął ab
solwent Wydziału Teologii Ewangelickiej
Uniwersytetu Warszawskiego, Jarosław Nie
wieczerzał, aby złożyć ślubowanie ordynacyjne. Wielu parafian warszawskich pa
mięta do dziś ten dzień, ponury nie tylko
rzeczywistością rozpoczynającej się oku
pacji i tragedii narodu, ów dzień poch
murny, kiedy właśnie w momencie, gdy
ordynowany przyklęknął przed Stołem
Pańskim... zaświeciło słońce.
Został skierowany do parafii w Zelowie,
dużej wówczas placówki, złożonej z emi
grantów czeskich, którzy na początku
XIX stulecia osiedlili się w tej miejsco
wości, a nieco później w Kucowie. Z tego
środowiska pochodził i tam wypadło mu
zaraz po ordynacji służyć. Niełatwa to
była praca dla młodego, niedoświadczo

nego, bez odbytego wikariatu, duchownego.
Znalazł się od razu w dużym, kilkutysięcz
nym zborze, gdzie musiał wykonywać
wszystkie obowiązki duchownego. Musiał
się ich w tym zborze uczyć, musiał je po
znawać nie u boku doświadczonego pa
stora, lecz skazany na samotność, tym
większą, że w warunkach okupacji nie
mógł porozumiewać się z bardziej doświad
czonymi kolegami, jak np. z ks. Jerzym
Jelenem w Łodzi. Po aresztowaniu zaś
i wywiezieniu ks. Jelena, młody ks. Jaro
sław Niewieczerzał musiał objąć opieką
również łódzki zbór. Gdy dodamy do tego
opiekę nad parafią w Kucowie, która nie
posiadała duchownego, lecz kantora, bę
dziemy mieli obraz wielu trudnych obo
wiązków, które musiał dźwigać na swych
barkach. Potem przyszedł koniec wojny
a z nim fala reemigracji zelowskich, kucowskich i łódzkich Czechów do ojczyzny
przodków. Co to znaczy dla duchownego,
gdy na jego oczach parafia kurczy się
do ok. 10% dotychczasowego stanu - nie
trzeba chyba pisać. Ks. Jarosław musiał
to w Zelowie przeżyć a potem przywyknąć
do życia i pracy w zupełnie odmiennych
warunkach. Nic dziwnego, że p. Karol
Kupec, wygłaszając w Łodzi pożegnalną
mowę powiedział, że ks. Niewieczerzał
przeżył ze zborem zelowskim 10 najtrud
niejszych lat.
Szczęśliwie, że spotkał tam wśród swych
parafian ludzi głęboko wierzących, odda
nych sprawie Bożej, których nieraz wspo
minał, mówiąc, że wiele się od nich nauczył.
Najczęściej chyba mówił o Pawle Najmanie, jednym z tzw. pismaków zelow
skich.
W roku 1949 przeniósł się do Łodzi, którą
opuścił wówczas ks. Kazimierz Ostachiewicz po objęciu stanowiska superintendenta Kościoła Ewangelicko-Reformowane
go. Od tej pory przez 23 lata przeżywał
wszystkie trudności i kłopoty tego niewiel
kiego zboru, pełniąc jednocześnie przez

szereg lat funkcję radcy Konsystorza i no
tariusza Synodu.
Przyszedł na świat również w niedzielę,
3 lutego 1908 roku, jako syn kantora
zboru łódzkiego, a potem kucowskiego Jana Niewieczerzała, który przez długie
lata był w gruncie rzeczy świeckim kazno
dzieją i niemal samodzielnym opiekunem
tych zborów. Rzecz charakterystyczna chy
ba dla atmosfery domu, prowadzonego przez
Jana i jego żonę, Elżbietę z Bureszów:
spośród siedmiorga dzieci troje zostało nau
czycielami, jedna córka lekarką, dwóch
synów duchownymi, a najmłodszy - inży
nier chemik - przed kilkunastu laty wstą
pił również do czynnej służby kościelnej
jako świecki kaznodzieja, a niedawno zo
stał ordynowany na duchownego - diakona.
Wszyscy wybrali taki rodzaj pracy, która
jest służbą, w której nie wystarczy być
pracownikiem, lecz konieczne jest powo
łanie.
Wychowany w głębokiej miłości do swego
Kościoła, a w szczególności związany sil
nymi węzłami z przeszłością czeskobraterską środowiska, z którego pochodził,
był jednocześnie wychowany w duchu pa
triotyzmu, co pomogło mu podczas oku
pacji obronić niejednego parafianina przed
nieprzemyślanymi, nierozsądnymi i nieuza
sadnionymi krokami. Być może to właśnie
stało się przyczyną, dla której na 25-lecie
PRL ks. Jarosław Niewieczerzał został
odznaczony srebrnym krzyżem zasługi.
Kochał historię, interesował się nią, znał ją.
To spowodowało, że w latach powojennych,
gdy zabrakło na terenie Zelowa nauczy
cieli, poproszono go, aby w tamtejszej
szkole podstawowej uczył historii.
Ale przede wszystkim był zwiastunem
Słowa Bożego, świadectwa o Jezusie Chrys
tusie. Pamiętam jeden ze ślubów, którego
udzielał w Zelowie, kiedy to nowożeńcom
mówił o roli, jaką powinien w ich życiu
odgrywać Jezus Chrystus i o miejscu,
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jakie oni powinni dać Chrystusowi. Dla
tego też, gdy żegnałem Go w parafii
łódzkiej na nabożeństwie żałobnym, jako
tekst kazania obrałem słowa z I Listu
do Koryntian, gdzie m.in. jest napisane:
„...świadectwo o Chrystusie zostało utwier
dzone w was” (1:6).
Gdybyśmy chcieli po ludzku odpowiedzieć
na pytanie, czy w jego pracy „świeciło
słońce”, musielibyśmy odpowiedzieć: nie!
Ale życie i pracę duchownego ocenia się
inaczej, aniżeli innych ludzi. Myślę, że

nawet w najtrudniejszych czasach, w naj
cięższych momentach tak długo świeci
słońce, jak długo jest dane pastorowi gło
sić Słowo Boże i utwierdzać świadectwo
o Chrystusie, a gdy sił braknie do tej
służby, samemu czerpać z bogatej skarb
nicy świadectwa o Chrystusie, Jego mocy,
Jego łaski, Jego miłości i bliskości. I dla
tego, gdy już nie miał sił nie tylko zwiasto
wać, lecz nawet, aby po prostu być uczest
nikiem nabożeństwa, często, a zwłaszcza
w godzinę nabożeństwa, miał przed sobą
Biblię i szukał świadectwa o Chrystusie

i w Nim znajdował spokój i pociechę.
Z radością też słuchał, gdy po nabożeń
stwie odtwarzano mu z taśmy magnetofo
nowej przed chwilą wygłoszone w kościele
kazanie.
Przyszedł na świat w niedzielę, zmarł
także w niedzielę. Odszedł cicho, spokojnie,
umarł z uśmiechem na ustach. I ten uś
miech pozostał na Jego twarzy po śmierci.
Dla tych, którzy Go widzieli już w trumnie,
był to uśmiech Jego pożegnania, ale jed
nocześnie wymowne, choć bez słów, świa
dectwo o pojednaniu z Chrystusem.

MICHAŁ MAZUR

P o d z ię k a Annie M o ra w sk ie j
Śm ierć k a żdego czło w iek a zabiera ze so b ą część m nie. B ow iem je s te m w łączon y w lu dz
k ość... P rze to n ig d y nie p y ta j , „ kom u b ije d zw o n ? ” , b ije on tobie.

John Donne

W ielcy ludzie prom ien ieją siłą, k tó ra k a że nam rosnąć d z ię k i n aszej wolności. N apełn iają
nas św ia tem n iew idoczn ym , k tó reg o w idom e p o s ta c i p r z e z nich są odkryw an e, k tó ry ch
m ow a p r z e z nich sta je się słyszaln a.

Karl Jaspers

Jako lek a rz w idziałem wielu u m ierających lu d zi i za w sze dziw iłem się, ja k ob licze u m iera
ją ce g o je s t zn iekształcon e m ęk ą choroby, lękiem ż y c ia lub agonią, a j a k w o statn im w y
dechu ży c ia tw a rz oprom ien iał b la sk p ięk n o śc i, godności, spokoju. To nie j e s t - j a k wielu
tw ie rd zi - rozluźnienie m ięśn i w śm ierci, j e s t to duchow y m a jesta t sam ej śm ierci, k tó r y
je s t ja k obietnica.

Władimir Lindenberg

B óg spełnia nie w szystk ie nasze pragn ien ia, ale spełnia w szystk ie sw oje obietnice.

Dietrich Bonhoeffer

Gdy w momencie powrotu z wakacji
wśród korespondencji zastałem dużą ko
pertę z klepsydrą o śmierci Anny, pierw
szym mym impulsem było porozmawiać
z Ewą o Matce, a później - zatelefonować
do „Jednoty” z propozycją napisania
czegoś o Annie. Ale przecież nie byłem
ani Jej bliskim przyjacielem, ani współ
pracownikiem; wiem o Niej tak niewiele...
W międzyczasie ukazały się świetne,
a jakże dopełniające się, artykuły Turowicza i Mazowieckiego („Tygodnik Pow
szechny”), zostały napisane, zapewne do
skonałe, wspomnienia Eski i Wejrocha
(„Więź”) oraz najbliższego przyjaciela
Anny - Hanny Malewskiej (i zespołu
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redakcyjnego „Znak”), do których nie
byłoby sensu czegokolwiek dodawać, a tym
mniej - streszczać. Po co więc pisać
o Niej? Po prostu - z w d z ię c z n o śc i.
Choć w niesłychanie szerokiej działalności
publicystycznej Anny teologia stanowiła
niegłówny nurt, dla mnie kojarzyć się
będzie Anna zawsze ze współczesną teo
logią i ruchem ekumenicznym.
Jakieś dziesięć lat temu zacząłem kores
pondować z wybitnym teologiem protes
tanckim szkoły Bartha - Helmutem Gollwitzerem (świetnym znawcą nie tylko
Bartha lecz i Marksa). Któregoś dnia było to chyba w 1964 r. - zadzwonił
telefon i głęboki, kobiecy głos przedsta

wił się: „ - Tu Anna Morawska. Wracam
z konferencji ekumenicznej w Berlinie,
mam dla Pana książkę od Gollwitzera,
jak mogłabym ją przekazać?”
Umówiliśmy się w kawiarni. Pani Moraw
ska przekazała mi świetną książkę Goll
witzera - „Marksistowska krytyka religii
a wiara chrześcijańska”. Dziś widzę w tym
symboliczne niemal wydarzenie. Okazało
się, że Anna Morawska pracuje nad ar
tykułem o Tillichu - „moim” teologu.
Sympatia i podziw dla tego człowieka
sprawiły, że od razu znaleźliśmy wspólny
język.
Od tego spotkania widywałem się z Anną
wiele razy i rozmowy nie przebiegały tak

harmonijnie, jak ta pierwsza (na temat
Tillicha nie można się przecież spierać!).
Zwykle mieliśmy inne zdanie na ważne
dla nas sprawy. A jednak szukałem tych
rozmów, bo każda była jakimś (egzysten
cjalnym) spotkaniem: to znaczy, nie
zostawiała mnie takim, jakim byłem do
tąd. Pamiętam jedną z takich rozmów,
w Krakowie. Męczyłem Ją sprawą „oso
bowego Boga”, głównym i zapewne „bez
nadziejnym” tematem teologii systema
tycznej. Jej odpowiedzi mnie nie zadowo
liły, posuwały się po torach psychologii
religii. Anna mówiła o dwóch typach
religijności. Nie mogłem z niej „wycisnąć”
konkretnej odpowiedzi na pytanie: „Czy
Bóg jest osobą”. Dziś wiem, że na to
pytanie odpowiada się życiem... W tej
rozmowie padło nazwisko Martina Conwaya - przyjaciela Anny - wybitnego
działacza młodzieżowego Światowej Rady
Kościołów. Anna pożyczyła mi jego ksią
żeczkę, którą właśnie recenzowała (ileż
ważnych książek doczekało się bystrych
recenzji Anny), pytając, czy nie chciałbym
go poznać, bo za kilka tygodni Martin
Conway będzie w Polsce. I tak, dzięki
Annie, poznałem jeszcze tamtej jesieni
tego pięknego człowieka. Znajomość owa
miała się okazać brzemienna w następ
stwa: otrzymałem zaproszenie na między
narodową konferencję ekumeniczną w Ba
zylei. Z Polski pojechało na nią sześć
osób. Zebranie „organizacyjne” odbyło
się w lokalu „Jednoty” . Poznałem przy
okazji zespół redakcyjny tego pisma. Te
kilka dni w Szwajcarii stały się zaczątkiem
trwałej przyjaźni z kilkoma uczestnikami
wyprawy.
Innym znów razem, w rozmowie z Ha
linką Bortnowską zachwycałem się prze
mówieniem Dorothei Sólle - „Kościół
poza granicami” . Poradzono mi, abym
przetłumaczył ten artykuł i posłał do
„Znaku”. Wtedy jeszcze artykuł p. Sólle
był niesłychanie rewolucyjny nawet i na
Zachodzie (jakże czasy się zmieniają!),
i Anna uznała, że pasuje on raczej do
profilu „Więzi” - poprawiła moje tłu
maczenie, przepisała (sama) na maszynie
i wysłała do redakcji na Kopernika.
W ten sposób nawiązałem - niezwykle
dla mnie cenną - znajomość z redakto
rami „Więzi” : Eską i Mazowieckim.
Wkrótce potem powstała (chyba z ini
cjatywy Anny) koncepcja wydania antoligii Bonhoeffera z bardzo obszernym
wstępem. Wytypowano trzy osoby: Annę,
Bortnowską i mnie. Okazało się jednak,
że Halina nie będzie miała czasu, więc
mieliśmy we dwoje podjąć się tej obszer
nej pracy, choć z góry było wiadomo, że
mnie przypadnie rola statysty. Jechałem
wtedy drugi raz do Bethgego (wielkiego
przyjaciela i wydawcy Bonhoeffera), za
proponowałem więc, że poproszę go
o radę, co powinno znaleźć się w jedno
tomowej antologii. Okazało się, że jego

sugestie pokrywały się prawie zupełnie
z projektem Anny.
Tu muszę wspomnieć o chyba dość cha
rakterystycznym rysie Anny: gdy powie
działem jej, że w biografii Bonhoeffera
chciałbym opracować DOM rodzinny
Dietricha (do dziś nie wątpię, że opty
mizm i ufność tego człowieka mają swe
korzenie w szczęśliwym, bezpiecznym dzie
ciństwie i niezwykłym domu genialnego
psychiatry i wielkiego człowieka, jakim
był Karl Bonhoeffer) - Anna odpisała
mi: „ - Świetnie, pisz, co chcesz i o czym
chcesz - masz wolną rękę”.
Zabrałem się niemrawo do pracy, czytałem,
czytałem, czytałem. Aż któregoś dnia do
wiedziałem się, że maszynopis książki
Anna przesłała już do „Więzi”. Książkę,
której miałem być współautorem, zoba
czyłem dopiero po ukazaniu się drukiem!
Dziś się uśmiecham, gdy o tym myślę
(przecież wziąłem nawet zaliczkę, której
dotąd nie zwróciłem!), ale wtedy wcale
mi nie było do śmiechu.
„Chrześcijanin w Trzeciej Rzeszy” - taki
dała tytuł Anna swej wspaniałej książce.
Czytałem ją na nowo po śmierci Anny tym razem mniej dla Bonhoeffera, lecz
tym bardziej, by zbliżyć się do Anny.
Bo gdy zna się życie i twórczość Bonhoef
fera, to książka ta mówi tak wiele o Au
torce.
Jest to książka „wykuta z jednego bloku”
(aus einem Guss - mówią Niemcy),
książka napisana dla Polaków, książka
pisana namiętnie, z miłością. Pomaganie
w pisaniu Annie choćby jednego roz
działu byłoby groteskowym przedsię
wzięciem. Rozumiem, że Anna nie poka
zała mi swego maszynopisu!
Ale dobrze wiedzieć, że jest to bardzo
jednostronne spojrzenie na wielkiego teo
loga. (Anna miewała długie okresy nie
chęci do teologii; kogóż one nie nachodzą,
komu teologia jest bliska! Potrafiła mi,
na przykład, powiedzieć: „Jakiż z niego
[z Bonhoeffera] teolog”.) Jak niechętnie
i z obowiązku mówi o stronie „asce
tycznej” - o okresie z Finkenwalde, o „Gemeinsames Leben” - o życiu modlitewnym
i medytacyjnym Dietricha. Pomija się
świadomym milczeniem wstrząsającą scenę
ostatniej modlitwy Bonhoeffera, scenę,
która dla angielskiego świadka stała się
wielkim momentem w jego życiu. Można
zapytać; dlaczego tak postąpiła Anna?
Czy miała „rację” ? Ludzie, którzy ją
znali dobrze - wiedzą.
Piszę to, bo zapewne nieprędko (a pewnie
nigdy) nie będzie napisana w Polsce druga
książka o Bonhoefferze, bo któż odważy
się narazić na porównanie z dziełem
Anny. Może warto dlatego umieścić ob
szerny cytat z przedostatniego listu Bon
hoeffera do Bethgego, którego nie ma
w „Chrześcijaninie w Trzeciej Rzeszy”.
(Bonhoeffer wiedział już wtedy, że nie
wyjdzie żywy z więzienia.)

„Pewne jest, że wolno nam żyć zawsze
w bliskości i obecności Boga, i że to
życie jest dla nas zupełnie nowym ży
ciem; że dla nas nic już nie jest niemożliwe,
ponieważ dla Boga nic nie jest niemożliwe;
że żadna ziemska moc nie może nas
tknąć bez woli Bożej... Pewnym jest,
że nie powinniśmy niczego domagać się,
a jednak o wszystko wolno nam prosić;
pewnym jest, że w naszym cierpieniu
ukryta jest radość, a w umieraniu życie; pewnym jest, że w tym wszystkim
jesteśmy w jakiejś wspólnocie, która nas
niesie. Na to wszystko Bóg w Jezusie
rzekł: TAK I AMEN. To „tak i amen”
jest stałym lądem, na którym stoimy.
Ciągle na nowo w tych burzliwych czasach
tracimy z oczu, d la c z e g o w ł a ś c i wi e
wa r t o ż yć (podkr. - M.M.). Zdaje nam
się, że dlatego, iż żyje ten czy ów człowiek,
życie ma dla nas sens. Ale naprawdę
jest tak: S ko r o z i e m i a d o s t ą p i ł a za
s z c z y t u n o s z e n i a c z ł o w i e k a , Jezu 
sa Chr ystusa, s k o r o żył taki c z ło 
wi e k j a k Jezu s, w t e d y i t yl ko
wt e d y dla nas ludzi je s t sens żyć.
Gdyby Jezus nie żył wtedy, nasze życie
byłoby bezsensowne pomimo wszystkich
ludzi, których znamy, czcimy, kochamy.
Być może, tracimy z oczu nieraz zna
czenie i zadanie naszego zawodu. Ale
czyż nie można by go w ten sposób wy
razić najprościej? Biblijne pojęcie sensu
jest przecież tylko przetłumaczeniem tego,
co Biblia nazywa obietnicą”.
I znów inny piękny podarek, który otrzy
małem od Anny: cztery lata temu dosta
łem z Poznania list tej treści: Organi
zuje się trzydniową konferencję na temat
ateizmu, proszą mnie o prelekcję, a jed
nym z prelegentów będzie pani redaktor
Morawska...” Po kilku dniach wahania
zgodziłem się - nie taję - tylko dlatego,
że będzie tam Anna (podejrzewałem, że
Ona mnie w to „wrobiła”). Anna miała
w Poznaniu dwa wykłady. Jeden z nich
traktował o „Dialogu chrześcijańsko-marksistowskim”. Anna była najlepszym
prelegentem, jakiego znam, a ten temat
szczególnie jej „leżał”. Nic dziwnego, że
odeszła mi ochota do wygłaszania po
południu mego odczytu o Tillichu. Wy
dawało mi się (słusznie!), że powiedziała
wiele lepiej, jaśniej, prościej to, co chcia
łem powiedzieć - choć przecież nie po
wiedziała ani słowa o Tillichu...
Rektor poprosił Annę, by mnie przedsta
wiła zupełnie obcemu audytorium. Zro
biła to z prostotą, wdziękiem i serdecz
nością. Nie pamiętam już, co nieporadnie
ględziłem do mikrofonu (pierwszy raz
w życiu). Będę pamiętał natomiast do
końca życia, jak w dyskusji zabrał dość
krytycznie głos pewien ksiądz, i jak na
jego zarzuty odpowiedziała Anna - za
skoczyła mnie ostrość jej reakcji (broni
jak lwica swego małego - pomyślałem).
Taka jest Anna - umie bronić przyjaciół!
Kilka tygodni później spotkaliśmy się.
Anna wspominała swą rozmowę z Wilka
nowiczem o mojej prelekcji - wyraźnie
dodawała mi otuchy. Jestem Jej wdzięczny.
Tylko dlatego nie odmówiłem, gdy w tym
roku zaproszono mnie do Poznania na
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pogadankę w wąskim gronie. Znów poz
nałem dzięki Annie nowe środowisko,
zyskałem życzliwych ludzi, poznałem czło
wieka, który miał mieć wpływ na me
bardzo osobiste sprawy...
Dlaczego śmierć człowieka bywa tak stra
szna dla bliskich mu ludzi? Bliscy ludzie
swą obecnością stwarzają przestrzeń, w
której mogę się rozwijać, wyprostować,
stać się sobą. I naraz, ze śmiercią takiego
człowieka ta przestrzeń nagle się kurczy
i dlatego nachodzi nas poczucie ciasnoty,
kurczenia się - lęku. Dopiero dużo póź
niej. gdy pielęgnujemy kontakt z „umar
łym”, kontynuujemy jego dzieło, dozna
jemy przedziwnego rozszerzenia swych
możliwości, nowych impulsów w swej
pracy - to tamten człowiek inspiruje nas
w sposób tak subtelny, że większość ludzi
nie kojarzy sobie tych impulsów z tym
„nieżyjącym” i przypisuje sobie zasługę.
Dlatego nie dziwi mnie, że po pierw

szych dniach lęku przyszła na mnie nie
odparta ochota do czytania nie tylko
„Chrześcijanina w Trzeciej Rzeszy” i lis
tów Bonhoeffera, lecz także wspaniałej
książki hindusko-hiszpańskiego teologa,
filozofa i księdza katolickiego - R. Pannikara (poznałem go w Bazylei): „Kerygma
und Indien”, książki chrześcijanina, który
chyba jak nikt rozumie świat religijności
Indii. Powróciłem, po roku, do lektury
najlepszej książki Helmuta Gollwitzera
poświęconej sensowi życia - „Krumnes
Holtz-aufrechter Gang” (Krzywe drewno,
wyprostowany krok). Przecież dzięki niemu
dane mi było spotkać Annę. Niech os
tatnie zdania książki Helmuta (sformuło
wane w postaci tez) towarzyszą Annie:
1. Nic nie jest obojętne. Nie jestem
niepotrzebny.
2. Wszystko, co czynimy, ma nieskoń
czone perspektywy - następstwa aż
po Wieczność. Nic nie kończy się.

3. Nic nie będzie zapomniane. Wszystko
dojdzie jeszcze raz do głosu.
4. Przychodzimy ze światła i idziemy
w światłość.
5. Jesteśmy bardziej umiłowani niż o tym
wiemy.
6. Jesteśmy porwani w bieg naprzód,
że zapiera nam dech; grzech = nie
nadążanie, prośba o przebaczenie =
= nie zostać z tego powodu odcze
pionym.
7. Nic nie idzie na marne.
8. N ie jesteśmy opuszczeni.
9. Nigdy nie jesteśmy opuszczeni.
10. To życie jest niesłychanie ważne.
11. Świat jest wspaniały - świat jest
straszny.
12. N ic nie może się stać - jestem w naj
większym niebezpieczeństwie.
13. Warto żyć.

Michał Mazur

Nicky
Cruz
opowiada (V)
Izrael i ja niemal od samego początku staliśmy się
nierozłącznymi towarzyszami. Któregoś wieczoru przy
szedł do mnie i powiedział, że będzie „rozróba” z Bis
kupami. Nareszcie - pomyślałem sobie - będę miał
okazję użyć mojego rewolweru, będę miał okazję do
walki. Czułem, jak mi się włosy jeżyły na karku,
kiedy Izrael przedstawiał plan akcji.
Mau Mau mieli się zebrać w Parku Waszyngtona
koło De Kałb. Zbiórka była wyznaczona na 9 wieczór.
Nasz doradca wojenny spotkał się z doradcą Bisku
pów - murzyńskiego gangu - i razem uzgodnili miejsce
i termin walki: boisko szkolne o godzinie 10.
- Weź swój rewolwer - powiedział Izrael - reszta
chłopaków też będzie z bronią. Niektórzy mają spluwy
własnej roboty, a Hector ma strzelbę z obciętą lufą.
Popędzimy kota tym Biskupom. Będzie trzeba, to
będziemy zabijać. Jeżeli nas pokonają, nie poddamy
się bez walki. Jesteśmy przecież Mau Mau. Tamci
Mau Mau w Afryce piją, chłopie, krew. My jesteśmy
tacy sami.
Gang zaczął się zbierać już o wpół do dziewiątej, gdy
i ja zjawiłem się w parku. Broń poukrywaliśmy wśród
drzew i w wysokiej trawie w obawie przed policją,
która mogłaby się napatoczyć. Tego wieczoru jednak
nie było żadnego policjanta. Izrael i Carlos wydawali
rozkazy. Przed dziesiątą ponad 100 chłopaków krę
ciło się po parku. Niektórzy mieli spluwy, ale więk
szość noże, kilku przyszło z kijami do baseballa,
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z kijami nabitymi gwoździami, albo ze zmajstrowa
nymi maczugami. Inni mieli łańcuchy rowerowe niebezpieczną broń, gdy nią smagnąć chłopaka przez
głowę. Carlos przyszedł z bagnetem długim na dwie
stopy, a Hector ze swoją obciętą strzelbą.
Jedna grupa chłopaków udała się dwa kwartały za
szkolne boisko, do Park Avenue, aby odciąć Biskupom
drogę ucieczki. Mieli czekać, dopóki nie usłyszą
odgłosów walki i wtedy uderzyć od tyłu. Reszta miała
zaatakować od strony St. Edward Street, zmusić Bis
kupów do wycofania się, aby nadziali się na grupę
odcinającą im odwrót.
Poruszaliśmy się w milczeniu, wyciągając z ukrycia
broń.
- Co z tobą Nicky? Nie boisz się? - Tico wyszczerzył
do mnie zęby.
- Gdzie tam. Tylko na to czekałem - odsłoniłem ma
rynarkę, żeby zobaczył mój rewolwer.
- Ileś kul w to naładowali
- Pełno, bracie. Pięć sztuk.
- Człowieku - Tico gwizdnął z przejęciem - nieźle.
To ty z pewnością jednego z tych sukinsynów trzepniesz dzisiaj. A ja? Mnie wystarczy moja kosa.
Chyłkiem, po kilku, przemknęliśmy koło posterunku
policji na rogu St. Edward Street, przed szkolą ufor
mowaliśmy szyk i Carlos dał sygnał do ataku. Ude
rzyliśmy na boisko, gdzie Biskupi na nas już czekali.
- Dawaj ich! Bij! Zabij! - wyrywaliśmy przez pusty

plac, który dzielił od siebie dwa gangi. Dopadłszy
przeciwników wyciągnąłem zza pasa rewolwer. Koło
mnie, pochylony w jedną stronę, Izrael wymachiwał
kijem do baseballa. Tłum kłębił się dookoła mnie,
wrzeszcząc, przeklinając i waląc na oślep. Musiało
być ze dwustu chłopaków, a/e w ciemności trudno
było jednych od drugich odróżnić. Zobaczyłem Hec/era biegnącego przez boisko do koszykówki, fc/es
drugi z pokrywą od kubła na śmieci wpadł na niego.
Hector się przewrócił, a/e jednocześnie jego strzelba
wypaliła z głośnym hukiem. Młody Murzyn upadł
twarzą do ziemi, brocząc obficie krwią ze zranionej
głowy. Przebiegając koło niego, kopnąłem go - leżał
bezwładnie, jak worek grochu. Nagle ktoś pchnął
mnie z tyłu. Padając wyciągnąłem przed siebie ręce
i zdarłem sobie o ostry asfalt skórę do krwi. Obej
rzałem się i ledwo zdążyłem uniknąć ciosu kijem do
baseballa. Usłyszałem tylko jak się rozłupał uderzy
wszy w ziemię, /wż koło mojej głowy. Gdyby nie instynk
towny unik, efes
ramę zabił.Nagle rozległ się nowy
okrzyk Mau Mau, gdy nasi zaatakowali przeciwni
ków od tyłu.
- Rąbać ich, chłopcy, rąbać! - porwałem się na równe
nogi, a tymczasem Biskupi w zamieszaniu zaczęli
uciekać w kierunku St. Edward Street. Izrael znalazł
się koło mnie i krzyczał:
- Strzelaj Nicky do tego tam, strzelaj! - pokazywał
małego chłopaka, &/dry próbował uciec, a/e kulejąc
z powodu otrzymanego ciosu, został za uchodzącą
gromadą. Wycelowałem spluwę w utykającą postać
i pociągnąłem za cyngiel. Padł strzał, a/e chłopak
biegł nadal. Chwyciłem oburącz i znowu pociągąłnem
za cyngiel.
- Dostał, chłopie, dostał! - Trafiony w biodro upadł,
a/e czołgał się dalej. Izrael złapał mnie za ramię i za
wołał:
- Wiejmy, gliny idą! - słychać było gwizdki i okrzyki
policjantów, którzy otaczali uciekających Biskupów.
Myśmy skierowali się w przeciwną stronę, na tyły
boiska. Obejrzałem się. Na ziemi leżało bez ruchu
trzech chłopców, a kilku innych siedziało trzymając
się za obolałe miejsca. Cala walka nie trwała dłużej
niż dziesięć minut.
W dwa miesiące później Carlos został zatrzymany
przez policję i dostał pół roku. Zwołaliśmy wielkie
nocne zebranie gangu w auli szkolnej. Nikt nie miał
prawa wchodzić do szkoły po godzinach, ale ugodzi
liśmy się z Firpo, zastępcą szefa Kapelanów, którego
stary był woźnym w tej szkole. Pozwalał nam on
korzystać z auli na nocne zebrania gangu, bo bał się
swojego syna. Na tym zebraniu obwołaliśmy Izraela
szefem na miejsce Carlosa, a mnie wybrano jedno
głośnie na jego zastępcę.

W ciągu lata coraz więcej było ulicznych bójek. Upal
w mieszkaniach wyganiał nas na ulice, gdzie spędza
liśmy prawie całą noc. Rzadko zdarzało się, by jakaś
noc minęła bez rozróbki, ciągle dopuszczaliśmy się
kryminalnych czynów. Tony z czterema chłopakami
zaczepił jakąś kobietę wracającą do domu. Zaciągnęli
ją do parku i tam zgwałcili. Tony usiłował ją potem
udusić paskiem. W jakiś czas później został przez nią
rozpoznany i dostał dwanaście lat więzienia. Kiedy
indziej w szesnastu przyłapaliśmy włoskiego chłopaka
na terenie Mau Mau. Otoczyliśmy go i przewróci
liśmy na ziemię.Pochylałem się nad nim i drażniłem
go nożem - to jeździłem mu ostrzem po jabłku Adama,
to dłubałem czubkiem w guzikach koszuli. Nagle wy
trącił mi nóż z ręki. Zanim zdążyłem się poruszyć,
Tico złapał nóż z ziemi i rozpłatał nim twarz Włocha.
Krzyczącemu z bólu rozdarł koszulę na plecach i wy
ciął na skórze wielkie „M”.
- Teraz się oduczysz przychodzić na teren Mau Mau powiedział.
Uciekliśmy, zostawiając go we krwi na chodniku.
Gazety codziennie przynosiły wiadomości o zabój
stwach na podwórzach, w kolei podziemnej, na bocz
nych ulicach, w bramach domów mieszkalnych, w za
ułkach. Co noc była jakaś rozróba.
Wkrótce odkryliśmy, że prawo miasta Nowy Jork
nie pozwala policjantom na rewidowanie dziewcząt.
One więc nosiły nam spluwy i noże przed bójką. Jeżeli
glina zatrzymał kogoś z nas, dziewczęta mogły stać
obok i wykrzykiwać:
- Hej, ty gliniarzu. Zostaw go. On nic nie ma. Jest
czysty. Czemu mnie nie obmacasz? Boisz się pójść
do swojego mamra. Chodź, gliniarzu, nie przyjdziesz
z łapami do mnie? Chodź!
4 lipca tego roku wszystkie gangi zebrały się na
Coney Island (rozrywkowa dzielnica Brooklynu przyp. tłum.). Gazety obliczały, że mogło tam być
ponad 8000 nastolatków zrzeszonych w gangach. Za
wstęp oczywiście nie płacili. Po prostu wepchnęli się
przez wejścia i nikt mie miał odwagi pytać o bilety.
W ten sam sposób odbywała się jazda metrem.
1 sierpnia policja złapała Izraela. Kiedy wyszedł
z aresztu, powiedział, że jego sprawy kiepsko wyglą
dają i będzie musiał usunąć się na jakiś czas w cień.
Zgodziliśmy się na to i gang wybrał mnie na szefa,
a Izraelowi zostawiono zastępstwo, dopóki sprawa nie
przyschnie. Od sześciu miesięcy dopiero byłem w gangu
i już stanąłem na jego czele.
Niedługo stwierdziłem, że Mau Mau budzą powszechny
strach, a ja cieszę się opinią krwiożerczego zbira.
Chodziłem w pełni chwały.
Tłum. B.T.

Wszystkim Czytelnikom przypominamy
o odnowieniu prenumeraty na rok 1973
i prosimy o uregulowanie zaległości za lata minione
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Ci którzy odeszli...
Poniżej zamieszczamy trzecie uzupełnienie wydrukowanej w listopadowym
numerze „Jednoty” z roku 1969 listy naszych współwyznawców, głównie
członków parafii warszawskiej, poległych w wyniku działań drugiej wojny
światowej.
Gustaw BRANDT, syn Maksymilina,
b. prezesa Kolegium Kościelnego Zboru
Warszawskiego, i Heleny z d. Poznańskiej.
Zmarł w więzieniu niemieckim.

SKA, ur. 28 XII 1884 r. - więzione,
zginęły razem w Rembertowie, w listo
padzie 1943 r.

Jerzy BRANDT, syn Maksymiliana,
b. prezesa Kolegium Kościelnego Zboru
Warszawskiego, i Heleny z d. Poznańskiej,
ur. 18 XI 1889 r., zmarł w więzieniu
niemieckim 9 V III1942 r.

Emilia DONDERKIEWICZ, z d. Bollmann, córka Ludwika, ur. 30 XI 1880 r.
w Warszawie, zmarła 201X 1944 r.
w Brwinowie k. Warszawy na skutek
działań wojennych.

Aleksandra GOLDMAN-GORCEWICZ,
wdowa po Maurycym, ur. 22X11 1881 r.
Kazimiera GOLDMAN-GORCEWICZ,
córka Maurycego i Aleksandry, ur.
24X111904 r., oraz Leonia GODNIEW-

Julia ŻYCHOWICZOWA, córka Edwarda Dippla, księgowego, i Amelii z Bollmannów, ur. 2 7 1 1882 (?), zginęła w War
szawie przy ul. Wspólnej 42, 1 6 IX 1944 r.
na skutek bombardowania.

P R Z E G L Ą D

E K U M E N I C Z N Y

Z ZAGRANICY

B 16 lipca, to jest w dziesięć dni po
zgonie patriarchy Atenagorasa I, Święty

■ W lipcu spotkali się w Genewie przed
stawiciele Światowej Federacji Luterańskiej i watykańskiego Sekretariatu do
Spraw Jedności Chrześcijan, aby rozważyć
szczegóły dalszych stosunków katolicko-luterańskich. Ustalono, że pierwsze po

Sanod Patriarchatu Konstantynopola wy
brał dotychczasowego metropolitę wysp
Imbroz i Tenedoz, D em etriusza, na sta
nowisko nowego patriarchy. Uroczysta

siedzenie nowej grupy roboczej luterańsko-katolickiej odbędzie się w marcu 1973 r.
Wiele uwagi poświęcono też oficjalnej
rewizycie reprezentatywnej delegacji Kurii
Rzymskiej w siedzibie Światowej Fede
racji Luterańskiej w Genewie, od 29 listo
pada do 1 grudnia br. Przedstawiciele
Watykanu zapoznają się w Genewie z me
todami pracy różnych oddziałów Fede
racji, a także Światowej Rady Kościołów,
Światowego Aliansu Reformowanego i in
nych grup wyznaniowych, mających swe
siedziby w Centrum Ekumenicznym w Ge
newie.

B

W Genewie opublikowano oficjalne
sprawozdanie końcowe Katolicko-Luterańskiej Komisji Studiów, zatytułowane
„Ewangelia a Kościół”. Komisja Stu
diów spotkała się pięciokrotnie w latach
1967-71 na oficjalnych rozmowach dog
matycznych. Sprawozdanie stwierdza, że

luteranie i katolicy mogą przyjąć urząd
papieża „jako widzialny wyraz jedności
Kościołów”, o ile przez nową interpre
tację teologiczną i praktyczne przestrukturowanie zostanie on podporządkowany pry
matowi Ewangelii.
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intronizacja odbyła się 18 lipca w kościele
św. Jerzego w Konstantynopolu. Patriar
cha Demetriusz I (Papadopoulos) urodził
się w 1914 r. we wsi Tarabya, nad Bos
forem. Uczęszczał do słynnej Wyższej
Szkoły Teologicznej na wyspie Chalki,
którą ukończył w 1937 r. Potem studiował
w Kanadzie. W 1942 r. otrzymał święce
nia kapłańskie i rozpoczął pracę dusz
pasterską na przedmieściu Konstantyno
pola. W latach 1945-1950 pracował wśród
prawosławnych w Teheranie (Iran). W la
tach 1955-1965 był biskupem Ferikoi,
a następnie Eleja w Turcji. Następnie
został biskupem pomocniczym patriarchy
z siedzibą w Kurtulus. Dopiero w lutym
br. został metropolitą dwóch wysp tu
reckich na Morzu Egejskim, Imbroz
i Tendoz. Wtedy też wszedł w skład
15-osobowego Świętego Synodu.
Z okazji uroczystej intronizacji, patriarcha
Demetriusz I oświadczył, że pragnie, jak
Atenagoras, w swej pracy dążyć do jed
ności chrześcijańskiej i kontynuować szu
kanie porozumienia z wszystkimi Kościo
łami prawosławnymi. Również będzie
„starał się o dialog z islamem i innymi
wielkimi religiami”.
B Kwartalnik Światowej Rady Kościo
łów „The Ecumenical Review” (Przegląd

Ekumeniczny) opublikował 38-stronicowy
dokument na temat możliwości i następstw
przystąpienia Kościoła Rzymskokatolickie
go do Rady. Praca nad dokumentem trwała
trzy lata. Czytamy w nim, że krokiem
najbardziej realistycznym byłoby człon
kostwo charakteryzujące się „aktywnym
zaangażowaniem konferencji episkopalnych”.
W słowie wstępnym do studium, sekretarz
generalny Światowej Rady Kościołów,
dr Eugene Carson Blake, i przewodniczą
cy watykańskiego Sekretariatu do Spraw
Jedności Chrześcijan, kardynał Jan Willebrands, stwierdzają jednak, że ustalenie

już teraz terminu przystąpienia Kościoła
katolickiego do Rady byłoby przedsię
wzięciem nierealistycznym. N ie należy ocze
kiwać, że taki wniosek postawiony zo
stanie w najbliższym czasie. Obaj part
nerzy muszą bowiem nie tylko kontynu
ować współpracę, lecz dalej ją rozwijać.

B

Komitet Wykonawczy Światowej Fe
deracji Luterańskiej podczas posiedzenia
dorocznego w Parapat (Indonezja) za
aprobował przyjęcie dwóch Kościołów
członkowskich. Są to: Kościół chrześci
jańskich Batków w Indonezji (7 tysięcy
członków) i Kościół Luterański (950
członków). W ten sposób do 86 wzrosła
liczba Kościołów członkowskich, które
zrzeszają 54 miliony wiernych.

B

W Broumana (Liban) pod patronatem
Światowej Rady Kościołów odbyło się po
siedzenie pt. „Dialog chrześcijańsko-muzułmański”. Uczestniczyło w nim 50 przed
stawicieli religii chrześcijańskiej i muzuł
mańskiej, pochodzących z 20 krajów. Se
kretarz generalny ŚRK, dr Eugene Carson
Blake, w przemówieniu inauguracyjnym
oświadczył, że dialog nie ma na celu stwo

rzenia przymierza chrześcijan i muzułma
nów przeciw innym wyznaniom religijnym
czy ideologom, lecz porozumienie między
ludźmi.

B

W zamku Spindlhof k. Regensburga
(NRF), w dniach 17-24 lipca br., odbyło

się IV Sympozjum Ekumeniczne, które
zajęło się przyczynami oddalenia Kościo
łów Wschodu i Zachodu, odmawiania
wspólnoty komunijnej i, wreszcie, zerwania
społeczności kościelnej. Wzięli w nim udział specjaliści różnych wydziałów teo
logicznych Kościołów wschodnich oraz
teologowie Kościoła Rzymskokatolickiego.
W charakterze gości zaproszono również
przedstawicieli Kościoła Starokatolickiego
i Kościoła Ewangelickiego. Sympozja w
Regensburgu odbywają się od 1968 r.

■ Luteranie i anglikanie winni w przy
szłości obchodzić wspólnie Wieczerzę
Pańską. Międzynarodowa Komisja Anglikańsko-Luterańska po szczegółowych na
radach wydała zalecenie, „żeby oba Koś
cioły dopuszczały wzajemnie swych człon
ków do Komunii świętej”. To zalecenie,
które skierowano do władz obu Kościo
łów, jest wynikiem czterech posiedzeń
Komisji w latach 1970-72. Również w
sprawie wzajemnego uznania urzędu koś
cielnego Komisja doszła do daleko idą
cego porozumienia. Komisja zaleca też
wzmocnienie współpracy na płaszczyźnie
światowej i w poszczególnych krajach.
| W Kościele anglikańskim Anglii mogą
obecnie przyjmować Wieczerzę Pańską
także nieangli kanie. Odpowiednią pro
pozycję Synodu Generalnego zaaprobo
wała królowa Elżbieta II. Nowe prawo,
które weszło w życie, powiada, że Wie
czerzy Pańskiej można udzielać wszystkim,
którzy zostali konfirmowani lub tylko
ochrzczeni w Kościele anglikańskim lub
w innym Kościele. Stawia się jednak wa
runek, by komunikanci byli aktywnami
członkami jednego z Kościołów, wyzna
jącymi wiarę w Boga w Trójcy Świętej.

I Teolog południowoindyjski, o. prof.
Paul Verghese, ukończył 9 sierpnia br.
50 rok życia. Dzięki zaangażowaniu w ru
chu ekumenicznym jest on szeroko znany
poza granicami swego kraju. O. Verghese
kieruje aktualnie Seminarium Teologicz
nym Kościoła syryjsko-prawoslawnego w
Kottayam, w stanie Kerala (Indie). Jest
to ośrodek kształcenia przyszłych kapła
nów Kościoła syryjsko-prawosławnego. Do
1967 r. o. Verghese był zastępcą sekreta
rza generalnego Światowej Rady Kościo
łów i dyrektorem Oddziału Akcji Ekume
nicznej.
■ 21 września br. minęło 450 lat od chwili,
gdy z drukami Melchiora Lottera w Wittenberdze wyszedł Nowy Testament
w przekładzie Marcina Lutra. Dopiero
dwanaście lat później, w 1534, wydano
przekład całej Biblii.

Filip Potter

generalnym

Filip Potter, 51-letni pastorVnetodystyczny,
został wybrany 16 sierpnia br. nowym
sekretarzem generalnym Światowej Rady
Kościołów, na miejsce odchodzącego z koń
cem roku na emeryturę Eugeniusza Carsona Blake’a. Stu dwudziestu członków
głosowało jednomyślnie na jego kandyda
turę, przedstawioną przez 18-osobowy
komitet nominacyjny. Dr M. M. Thomas,
przewodniczący Naczelnego Komitetu, ogłaszając dokonany wybór, określił no
wego sekretarza generalnego jako czło
wieka o „długotrwałym i rozległym do
świadczeniu ekumenicznym, głębokim wy
kształceniu teologicznym i dużym zrozu
mieniu dla misji Kościoła na sześciu kon
tynentach” .
Urodzony 19 sierpnia 1921 r. na Dominice
(Antyle), pastor Potter rozpoczął studia
w Caenwood Theological College w King
ston (Jamajka), kontynuował je w Wiel
kiej Brytanii (Richmond College i Wy
dział Teologiczny Uniwersytetu Londyń
skiego), gdzie uzyskał stopień magistra
teologii. Od wczesnej młodości brał udział
w chrześcijańskim ruchu studenckim
(SCM), w latach 1948-50 pełnił funkcję
zamorskiego sekretarza brytyjskiego SCM.
Przez cztery lata (1950-1954) był pastorem
zboru na Haiti. Następnie został sekreta
rzem, później dyrektorem Wydziału Mło
dzieży ŚRK. W brytyjskim metodystycznym Towarzystwie Misyjnym pełnił funk
cję sekretarza regionalnego na Antyle
i Zachodnią Afrykę. Od roku 1966 zaj
mował stanowisko dyrektora Komisji
Misyjnej i Ewangelizacyjnej ŚRK, a w ra
mach wprowadzonej w 1971 roku nowej
struktury Rady objął przewodnictwo Ze
społu Wiara i Świadectwo, który przej
muje działalność dawnych oddziałów:
Wiara i Ustrój, Kościół i Społeczeństwo,
Dialog z wierzeniami i ideologiami na
szych czasów, Misja i Ewangelizacja.
Warto dodać, że w latach 1960-1968
piastował honorowe stanowisko przewod
niczącego Światowej Federacji Chrześci
jańskiej Studentów.

I Król Szwecji, Gustaw VI Adolf, otrzy
mał ostatnio listę 3 kandydatów na sta
nowisko arcybiskupa Upsali. Są to:
bp Olof Sundby z Veaxjoe, bp Ame
Plamgvist z Hearnosand i dziekan Clarence
Nilsson z Upsali. Kogo król wybrał,
dowiemy się w najbliższym czasie.

W czerwcu 1971 r. uniwersytet w Ham
burgu przyznał mu honorowy doktorat.
Z tej okazji wygłosił odczyt: „Trzeci
Świat w ruchu ekumenicznym” , opubliko
wany następnie w „The Ecumenical Re
view” (Przegląd Ekumeniczny).

■ W Salt Lakę City (USA) zmarł nie
dawno w wieku 95 lat Jon Fielding
Smith, zwierzchnik „Kościoła Jezusa Chry
stusa Świętych Dnia Ostatniego” , zwane
go popularnie Kościołem Mormonów.

Filip Potter, trzeci generalny sekretarz
po reformowanym Holendrze Visser’t
Hoofcie i również reformowanym (prezb.)
Amerykaninie E. C. Blake’u, jest pastorem
Kościoła metody stycznego. W jego osobie
po raz pierwszy człowiek czarny, przedsta

sekretarzem ŚRK

wiciel Trzeciego Świata, obejmuje tak
wysokie i odpowiedzialne stanowisko w
Radzie Ekumenicznej.
Należy on do tych, których można nazwać
„zawodowymi ekumenistami”, ale nie ma
w nim nic z profesjonalisty w złym sensie
tego słowa. Ekumenizm jest jego pasją.
Bardzo wcześnie poznał gorycze podziału
chrześcijan, ponieważ ma ojca katolika
a matkę protestantkę. Przyjął na swoje
barki zadanie trudne, niekiedy niewdzięcz
ne, często wymagające zdolności dyplo
matycznych. Czy sprosta oczekiwaniom,
jakie się zwykle wiąże z osobą na tym
stanowisku? Trudno z góry coś na ten
temat powiedzieć. Wydaje się jednak, że
to właściwy człowiek na właściwym miejs
cu. Zarówno jego wiedza i rozległe do
świadczenie, jak i cechy osobiste będą mu
zapewne dobrze służyć w ciągu niełatwych
pięciu lat pełnienia odpowiedzialnej funk
cji. Z przedstawionego wyżej życiorysu
można wnosić, że posiada on istotnie
długoletnie doświadczenie zarówno w
kontaktach ekumenicznych, jak i w za
rządzaniu i przewodniczeniu. Ci zaś,
którzy go osobiście znają, znajdują się
pod urokiem człowieka inteligentnego,
wnikliwego, o łagodnym charakterze, bez
pośredniego w stosunkach z ludźmi, od
znaczającego się dużym poczuciem hu
moru. Nie jest to człowiek, którego
można by określić jako „dostojnika koś
cielnego” . Znany jest z tego, że na co
dzień żyje Biblią.
Po ogłoszeniu wyboru powiedział do
zebranych członków Naczelnego Komi
tetu:
„Im bardziej zbliżamy się do krzyża, tym
bardziej zbliżamy się do siebie. Stajemy
się sobie bliżsi tylko wówczas, gdy krzyż
staje się głównym motywem naszego ży
cia... Zajmujemy się programem zwal
czania rasizmu, różnymi sprawami mię
dzynarodowymi, sprawiedliwością, misją
w przemysłowych miastach, pomocą mię
dzykościelną i rozwojem, co zdaniem wie
lu ludzi prowadzi do podziału wśród nas
i do odcięcia się od spraw zasadniczych.
Ale przecież, bracia, te zasadnicze sprawy
konkretyzują się w rzeczywistym zaanga
żowaniu się sprawami świata. Jestem
przekonany, że oddzielanie spraw pozio
mych od pionowych, immanentnych od
transcendentnych, prowadzi do wyparcia
się krzyża i zmartwychwstania” .
Zapytany podczas konferencji prasowej
o związek między misją a rozwojem,
powiedział:
„Misja polega na głoszeniu Królestwa
Bożego i jego sprawiedliwości. A tego
nie da się odłączyć od spraw jednostki
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i jej społecznego rozwoju. Nie oznacza
to tylko tego, że trzeba coś dla ludzi
zrobić, ale że trzeba postawić sobie py
tanie, dlaczego istnieje ucisk i dlaczego
bierzemy w nim udział. Nie ma żadnej

sfery naszego działania, która by nie
obejmowała całej egzystencji”.
„Niegdyś Kościoły poświęcały się nau
czaniu katechizmu i teologii, ale gubiły
się w uogólnieniach. Domagały się ra

dykalnej przemiany jednostek, ale w spo
łeczeństwie wystarczały im tylko stopnio
we przemiany. Ewangelia zaś nie oddziela
człowieka od społeczeństwa i natury” .
B.Tr.

Dr Blake wzywa Nixona do wstrzymania
bombardowania tam w Wietnamie Północnym
Dr Eugene Carson Blake, Generalny
Sekretarz Światowej Rady Kościołów,
zwrócił się z osobistym wezwaniem do
prezydenta Richarda Nixona, aby użył
swej władzy, jako naczelny dowódca sił
zbrojnych Stanów Zjednoczonych, i wstrzy
mał bombardowanie tam w Północnym
Wietnamie. W liście datowanym 17 lipca
dr Blake pisze, „że po bezskutecznych
trzymiesięcznych staraniach o osobistą
rozmowę z prezydentem, w celu przedys
kutowania zagadnień moralnych, zwią
zanych z wojną wietnamską”, obecnie
czuje się zmuszony zwrócić się doń za
pomocą listu i jego treść ogłosić. „Jedyna
rzecz, jaka mi pozostała, to nadanie spra
wie rozgłosu” . Zasadniczą część listu
przedstawiamy w całości.
„Od kilku tygodni moich kolegów w Świa
towej Radzie Kościołów i mnie alarmują
coraz częstsze zarzuty, że wojska Stanów
Zjednoczonych prowadzą politykę celo
wego niszczenia tam w Północnym Wiet
namie, przez ich bombardowanie i przez
sztuczne wywoływanie ulewnych deszczów.
Zarzuca się, że celem tego jest takie
osłabienie systemu północnowietnamskich
tam, żeby wywołać „naturalną” kata
strofę.
Przyznaję, że trudno dać wiarę takim
zarzutom, gdyż ogrom cierpień, które

zostałyby wywołane przerwaniem tam, jest
wprost nie do pomyślenia, Spośród
18 000 000 mieszkańców tego kraju ponad
10 000 000 żyje na terenach chronionych
rzecznymi i morskimi tamami. Oblicza
się, że ponad milion ludzi natychmiast
by zginęło, gdyby nie udało się powstrzy
mać mas wodnych, które każdego roku
w czasie pory deszczowej zagrażają po
wodzią. Wiele następnych milionów by
łoby pozbawionych dachu nad głową,
jedzenia, wystawionych na epidemie, które
pustoszą tereny dotknięte powodzią, co
pociągnęłoby za sobą kolejne tysiące
ofiar wśród cywilnej ludności.

Amerykańskie zapewnienie, że celowe bom
bardowanie nie miało miejsca i że tylko
przypadkowe bomby padły na tamy lub
w ich pobliżu, musi być również niepraw
dziwe. Korespondent Agence France Presse; p. Jean Thoroval, doniósł (Le Monde,
2 lipca 1972), że on i inni zagraniczni
dziennikarze byli świadkami bezpośred
niego bombardowania, które się powtó
rzyło, przez lotnictwo amerykańskie tam,
które oni później poddali inspekcji.
Szwedzkie filmy telewizyjne, wykonane
w końcu czerwca, ukazują poważne zni
szczenia, dokonane przez bomby na 5 dni
przed przybyciem filmowców.

W ostatnich dniach przeprowadziliśmy
poważne rozmowy z szeregiem zachodnich
Europejczyków, którzy byli osobiście
świadkami tego, co wydarzyło się od
końca czerwca, i musimy wyciągnąć na
stępujące wnioski:

Zmusza mnie to do stwierdzenia, że celo
we bombardowanie tam ma jednak miejsce
i dlatego usilnie wzywam, aby Pan użył
swej władzy jako naczelny dowódca Sił
Zbrojnych USA dla natychmiastowego
zaprzestania tych bombardowań. Proszę
następnie Pana o wstrzymanie bombar
dowań w rejonie tam, aby ludność Pół
nocnego Wietnamu mogła dokonać pil
nych i koniecznych napraw w celu unik
nięcia katastrofy o niewyobrażalnych roz
miarach.

Amerykańskie wyjaśnienia, że osłabienie
tam wynika z zaniedbania ich przez lud
ność, nie są prawdziwe. Miliony jardów
sześciennych ziemi dodano dla wzmoc
nienia tam w ostatnich miesiącach, która
to praca została wykonana w najcięż
szych warunkach wojennych. Niektóre
z tych tam istnieją już tysiące lat i Wiet
namczycy są świadomi, że ich narodowy
byt zależy od ich utrzymania.
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