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NASZYM ZDANIEM C O  W N U M E R Z E ?

Świeccy w Kościele
Ten temat wielekroć przewijał się w „Jednocie” i będzie powracał jeszcze nie 
raz — jest bowiem dla nas czymś bardzo ważnym i istotnym: wszak nie 
ma Kościoła bez ludu Bożego... W Kościele rzymskokatolickim od kilku 
lat sprawa roli, zadań i odpowiedzialności laikatu zajmuje poczesne miejsce. 
Sporo się też robi w tym kierunku, aby teoria przekształciła się w praktykę. 
W Kościele reformowanym kwestia ta została wyraźnie ustawiona od samego 
początku, co znalazło m. in. wyraz w tym, że nie istnieje tu w ogóle 
pojęcie duchowieństwa jako stanu, który posiadałby specjalne przywileje 
i pozycję związaną ze sprawowaniem urzędu. Ordynowani pastorzy powo
łani są do wypełniania służby w tej samej mierze, co inni członkowie 
Kościoła, z tym jednak, że wiedza i specjalne przygotowanie, zdobyte 
podczas studiów i praktyk, a także duży autorytet moralny — czynią 
z nich osoby najbardziej kompetentne w głoszeniu Słowa Bożego i nauczaniu. 
Obowiązująca w  Kościele reformowanym zasada powszechnego kapłaństwa 
nawet w naszych skromnych, polskich, warunkach nie pozostaje czczą 
formułą. Praktykowana jest w  zborach, zwłaszcza tych, gdzie nie zawsze 
może dotrzeć pastor. Jest to zjawisko ze wszech miar pozytywne, biblijne 
i chrześcijańskie: osoba świecka staje na kazalnicy, głosi Słowo Boże, modli 
się wraz z całym zborem, wypełniając w  ten sposób podstawowy nakaz 
Jezusa, aby głoszona była Ewangelia we wszystkich krańcach ziemi.
Pewne natomiast zastrzeżenia wzbudza stosowana niekiedy praktyka 
„uaktywniania” świeckich na siłę, wprowadzanie zasady powszechnego 
kapłaństwa „unaocznionego”, „pokazowego”, co prowadzi do sytuacji 
absurdalnych. Na przykład: podczas godziny biblijnej lub nabożeństwa 
pastor siedzi bezczynnie, a osoba świecka biedzi się z głośną, niezbyt 
harmonijną i płynną, lekturą tekstów biblijnych bądź odczytuje z kartki
— mniej lub bardziej dyskretnie — przygotowaną uprzednio modlitwy. 
Ja osobiście odbieram takie zjawiska ujemnie, nawet z pewnym zażenowa
niem, gdyż w opisanej sytuacji odczuwam pewną sztuczność, by nie rzec
— fałsz. Dlaczego świecki — w tych sprawach na pewno mniej kompe
tentny — ma wyręczać pastora w jego podstawowej służbie, do której 
otrzymał odpowiednie przygotowanie, i wiadomo, że wykonuje ją znacznie 
lepiej od członków swego zboru? (Oczywiście, nie dotyczy to wspomnianej 
już sytuacji, kiedy świecki, zwłaszcza w diasporze, musi duchownego 
zastępować.)
Podobnie reaguję na wprowadzony w  kościołach katolickich zwyczaj odczy

tywania lekcji apostolskiej lub tekstów starotestamentowych (Ewangelię 
czyta tam wyłącznie ksiądz) przez świeckich — głównie młodych — 
członków parafii. Czy rzeczywiście w ten sposób uaktywniamy laikat? 
Gdzieś tu chyba tkwi błąd.
Zadaniem Kościoła jest takie wychowanie wiernych, aby przez wykształce
nie postaw chrześcijańskich — trwali oni w stałej psychicznej gotowości 
do wypełniania służby. Ale przecież na tę służbę składa się wiele różnych 
służb, a nie do wszystkich wszyscy się nadajemy. Nie każdy więc członek zbo
ru jest w stanie wypełniać postulat powszechnego kapłaństwa tak, jak to 
sobie na ogół wyobrażamy, tzn. „odprawić” nabożeństwo, wygłosić kazanie 
itd. Wydaje mi się, że o wiele lepiej wypełnimy to zadanie, jeżeli nasz 
zbór będzie tak ukształtowany, aby jego członkowie — żyjący przecież 
w świecie — swoją postawą, moralnością, życzliwością powodowali zainte
resowanie otaczających ich ludzi, aby postępowali tak, by trzeba było 
zapytać: kim ty jesteś? co sobą reprezentujesz? co lub kto stoi za twymi 
czynami? Takie głoszenie Ewangelii Chrystusowej może być o wiele sku
teczniejsze niż pokazowe „uaktywnianie” świeckich przez powierzanie im  
funkcji należących do duchownego. Świecki ma współpracować z duszpaste
rzem, ale go n i e  w y r ę c z a ć !
Byłoby bardzo dobrze, gdyby Kościół, przez umiejętne oddziaływanie, umiał 
wykształcić w zborach postawę stałej gotowości do służby, gdyby pow
szechne kapłaństwo rozpoczynało się w naszych rodzinnych domach, gdzie 
ojciec lub matka codziennie czytają głośno Biblię, głośno modlą się ze 
swym i dziećmi i rodzinami. Z tak przygotowanego gruntu wychodzą ludzie, 
którzy spontanicznie będą wykonywać w Kościele i świecie w s z y s t k i e  
służby — od głoszenia Słowa Bożego i nauczania, przez oddziaływanie 
przykładem, wzorowo wykonywaną pracą, przez odwiedzanie chorych, opie
kę nad samotnymi, aż po sprawy organizacyjne. Będą służyć Kościołowi 
i światu tymi darami, które otrzymali od Boga — darem słowa i modlitwy, 
darem życzliwości, darem rozumienia ludzi starych, darem organizacyjnym, 
zdolnościami budowniczego czy lekarza. Chodzi o to, by każdy z członków  
zboru w sposób autentyczny przeżywał słowa o jednym Ciele i wielu  
członkach, z których każdy ma do wypełnienia określoną funkcję w za
leżności od talentów i umiejętności, jakimi został obdarowany. Wówczas 
będziemy mieć w zborach i kompetentnych pastorów, i kaznodziejów  
świeckich, i nauczycieli, i sekretarki, i inżynierów, i zakrystianów. A w szy
stko, co ci ludzie będą czynić dla imienia Jezusa, będzie dobre i pożyteczne 
dla Kościoła i świata.

M ija w łaśnie trzydzieści la t od chw i
li, gdy nasza Ojczyzna zaczęła dźw i
gać się do nowego życia. Rok 1944 
przyniósł wyzwolenie zaledwie części 
naszych ziem, tym  niem niej zaryso
w ały się już zręby nowej państw o
wości. W raz z całym narodem  u ro 
czyście obchodzimy jubileusz trzech 
dziesięcioleci Odrodzonej Polski, co 
daje nam  okazję do okolicznościo
wej refleksji.
Kazanie ks. Jerzego Stahla, za ty tu 
łowane Gdzie jest nasza Ojczyzna? 
(s.3), ukazuje, że nie m a sprzeczności 
między miłością do Ojczyzny ziem
skiej i dążeniem do niebieskiej. 
Chrześcijanin żyjąc w  jednej, cały 
czas zdąża do drugiej. Modlitwa na 
s.4 uzupełnia treść kazania. Ks. 
Bogdan Tranda w artykule pt. Wczo
raj, dziś, jutro omawia doniosłość 
zmian, jak ie zaszły w naszym  k ra ju  
w w yniku w prow adzenia ustro ju  
opartego na m arksistow skich zasa
dach filozoficznych, i wpływ, jak i te 
zm iany w yw arły na sytuację Kościo
ła; zastanaw ia się nad zadaniam i 
Kościoła reform owanego w  Polsce. 
Do spraw  związanych z Ojczyzną 
i wyborem  drogi życia naw iązują 
Refleksje na s.14.
Ks. bp Jan Niewieczerzał, w artykule 
pt. Ekumenia intrumentem pojedna
nia i ludzkiego braterstwa, (s.7) p i
sze o h istorii ruchu ekumenicznego 
i jego znaczeniu dla przyszłości 
Kościoła. W ykazuje też, ja k  bardzo 
poszerzył się zakres pojęcia „ekum e
n ia”, obejm ującego coraz więcej 
przejaw ów  chrześcijańskiego życia. 
Na s .l l  zamieszczamy wypowiedź 
znanego pisarza, Romana Brandstaet
tera, autora czterotomowego dzieła 
„Jezus z N azarethu”, ukazującą roz
piętość i rodzaj niepokojących go 
zagadnień, które określają jego oso
bowość jako pisarza.
Dział biblijny — Księga Sędziów 
(s.16), rub ryka Porozmawiajmy (s.I7) 
i Przegląd ekumeniczny zam ykają 
ten zeszyt, zaw ierający 20 stron.

N A S Z A  O K Ł A D K A :
...Zwrot, który dokonał się przed 30 
laty, przyniósł zasadniczą zm ianę 
jakościową, która zaważyła na obli
czu duchowym i m aterialnym  całego 
narodu...
Fot. na s. 1,4 i fi — E. K ubial:
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KS. JERZY STAHL

Gdzie jest nasza ojczyzna?

„Nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy.,.”
Hebr. 13:14

„Nasza ojczyzna jest w niebiesiech, skąd też Zbawiciela oczeku
jemy, Pana Jezusa Chrystusa...”

Flp. 3:20

Przytoczone na wstępie słowa z dwóch listów 
apostolskich wywołują w nas rozterkę. Jakże te 
kategoryczne stwierdzenia połączyć z tym, co 
czujemy — z miłością do kraju rodzinnego, do 
ziemi, która nas wykarmiła, na której od wie
ków wzrastał nasz naród, krzewiła się ojczysta 
mowa i kultura?
Jedynym naturalnym środowiskiem człowieka 
jest Ziemia. Z jej prochu powstaliśmy. Na niej 
postawił nas Bóg, abyśmy pomnażali dobra, ja
kimi nas obdarowano. Tu żyjemy, tu gospodaru
jemy i tu umieramy. Każdy na swoim miejscu, 
w określonym środowisku, społeczeństwie i kra
ju. Dzięki tej więzi z Ziemią, człowiek staje się 
jej organiczną częścią, jest stworzeniem Bożym, 
które otrzymało wyjątkowy przywilej i pozycję, 
a w związku z tym — i odpowiedzialność za to, 
co uczyniło z powierzonymi mu przez Boga 
wartościami.
Miłości do Ziemi, której cząstkę dla każdego 
człowieka uosabia jego Ojczyzna, nie można się 
ani nauczyć, ani jej sobie nakazać, ani wyper
swadować. Można tę Ziemię opuścić, uciec od 
niej, ale nigdy nie można zapomnieć. Już u sta
rożytnych obok własnego honoru i godności naj
bardziej cenioną wartością było przywiązanie 
do Ojczyzny. I tak samo działo się u wszystkich 
narodów, jakie wykształciły się w toku dziejów. 
Ojczyzna to jest coś, dla czego warto żyć, pra
cować i umierać. Jej nieszczęście jest osobistym 
nieszczęściem człowieka, jej utrata — osobistą 
tragedią, jej niewola — osobistą klęską. Czyż 
historia naszego kraju nie potwierdzała przez 
wieki prawdziwości tych słów? Starsze pokole
nie pamięta, co znaczy wolność dla narodu, 
któremu przez 150 lat wmawiano, że nie ma 
Ojczyzny. Młodsze — zna czarne dni okupacji 
hitlerowskiej, a potem — euforię pierwszych dni 
wolności, gdyśmy sobie mówili: — A jednak 
jest Polska! A jednak jest Warszawa! Czy bez 
miłości do ziemskiej Ojczyzny człowiek byłby 
w stanie dokonać tego, czego dokonał? Czy bez 
tej miłości wskrzesilibyśmy nasz kraj — nasze 
wsie i miasta, czy zdolni bylibyśmy zaczynać 
wszystko od nowa? Nie, bez idei Ojczyzny, bez 
tej irracjonalnej miłości nie byłoby to możliwe. 
T tu znowu powracają słowa naszego tekstu

biblijnego: ,,... nie mamy tu miejsca trwałego, 
nasza ojczyzna jest w niebiesiech...”
Czy więc nic nie znaczy trud całych pokoleń, 
krew i pot, którymi spłynęła ta ziemia, ofiary 
z życia dzieci i młodzieży, kobiet i mężczyzn, 
broniących swego prawa do własnego domu, ję
zyka i kultury? Czy to rzeczywiście nic nie 
znaczy dla chrześcijanina? Skądże więc wzięło 
się to hasło od wieków powtarzane przez matki 
swym synom: Pamiętaj — Bóg i Ojczyzna!
Chyba więc nie taki jest sens słów autorów obu 
listów. Wszak w Biblii wiele znajdziemy przy
kładów, które wyraźnie świadczą, że miłość do 
ziemskiej Ojczyzny jest nierozerwalnie związa
na z człowieczeństwem. Przypomnijmy słowa 
wygnańców, którzy w niewoli, z dala od ziemi 
rodzinnej, śpiewali:
„Nad rzekami Babilonu — tam siedzieliśmy 
I płakaliśmy na wspomnienie Syjonu.
Na wierzbach w tamtej krainie 
Zawiesiliśmy lutnie nasze.
Jakże mamy śpiewać pieśń Pana 
Na obcej ziemi?
Jeśli zapomnę cię, Jeruzalem,
Niech uschnie prawica moja!
Niech przylgnie język mój do podniebienia, 
Jeślibym nie pamiętał o tobie,
Jeślibym nie wyniósł Jeruzalem 
Nad największą radość moją!”
Przypomnijmy sobie teksty proroctw, prze
niknięte głębokim patriotyzmem, umiłowaniem 
ojczystego kraju i narodu. To umiłowanie powo
duje. że prorocy tak gorąco nawołują lud do 
opamiętania i zawrócenia z drogi zagłady. 
I wreszcie, przypomnijmy sobie Jezusa Chrystu
sa. którego niedościgłe człowieczeństwo jest tak 
mocno związane z ziemią i ludem. Każda Jego 
przypowieść świadczy o głębokim przeżywaniu 
spraw ziemi ojczystej, o dostrzeganiu jej piękna, 
o ukochaniu współbraci, którym pragnie pomóc. 
Dostrzegamy Jego ból, gdy płacze nad drogim 
każdemu Żydowi miastem — Jerozolimą, prze
powiadając jej zniszczenie i upadek.
Ale umiłowanie Ojczyzny, patriotyzm — nawet 
rozumiany jako nie tylko umiłowanie przeszłości 
historycznej i narodowych pamiątek, ale jako 
aktywne działanie dla dobra kraju i narodu —
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jeszcze nie wypełnia ziemskich zadań stojących 
przed wierzącym. Pierwszą bowiem dla niego 
sprawą jest wiara w „dom trwały”, w Ojczyznę 
niebieską, którą zgotował nam Jezus Chrystus, 
do której dążymy, której tęsknie oczekujemy. 
On sam wskaż je na znikomość ziemskiej tylko 
Ojczyzny: „Nie gromadźcie sobie skarbów na 
ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie zło
dzieje podkopują i kradną; ale gromadźcie sobie 
skarby w niebie...” (Mat. 6:19.20a).
Aby wyjaśnić te pozorne sprzeczności, musimy 
zwrócić uwagę na podwójną naturę człowieka, 
na jego strukturę fizyczną i duchową. Z tego 
też wynika, że chrześcijanin ma dwie Ojczyzny 
— ziemską i niebieską. Przebywając w pierw
szej z nich, cały czas dążą ku drugiej, którą 
otworzył przed nim Zbawiciel.
Żyjąc na ziemi pośród innych ludzi, pracuje 
i działa w perspektywie wieczności. W rodzin
nym kraju, w warunkach, w jakich został przez 
Boga postawiony, w określonych sytuacjach ro
dzinnych, społecznych i politycznych — spraw
dza się w szukaniu i zdobywaniu „miasta trwa
łego, przyszłego”. To nie tylko humanizm, ale

przede wszystkim wiara wyzwala w nim działa
nie nie dla siebie, ale dla innych — dla społe
czeństwa, kraju, świata. Mając świadomość, że 
jest przechodniem tylko na tej ziemi, chrześci
janin nie walczy o skarb, który rdza i mól nisz
czy, nie postępuje jak ci, których „bogiem jest 
brzuch” (Flp. 3:19), bowiem to wszystko odda
lałoby go od wiecznej Ojczyzny, której oczekuje. 
Dzięki tej wierze chrześcijanin może aktywnie 
i skutecznie uczestniczyć w życiu swego narodu, 
nie popadając przy tym w szowinizm, w fałszy
wie pojmowaną dumę narodową. I im więcej 
miejsca w myślach, sercu i czynach człowieka 
zajmuje Ojczyzna niebieska, skąd oczekuje 
przyjścia Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, tym 
łatwiej jest mu bezinteresownie -służyć Ojczyź
nie ziemskiej, pracować dla jej rozkwitu ducho
wego, moralnego i materialnego. Perspektywa 
„miasta trwałego, przyszłego” pozwala mu 
wznosić się ponad obawę śmierci i grobu, i mo
bilizuje do działania dla dobra współbraci. Utoż
samiając się z nimi, chrześcijanin pragnie 
skierować ich także na drogę powrotu całego 
stworzenia Bożego do niebieskiej Ojczyzny.

O dobro Ojczyzny...
Ojcze,
który stworzyłeś nas z prochu ziemi 
i postawiłeś na niej, 
byśm y czynili ją  sobie poddaną, 
i błogosławiłeś rodzajow i ludzkiem u 
rozm nażając go w liczne narody i społeczeństwa, 
a każde stw orzenie obdarowałeś ziemską Ojczyzną, 
aby nie było bezdomne na te j ziemi.

Ojcze,
który przez Syna swego
otworzyłeś bram y do Ojczyzny niebieskiej,
aby całe Tw oje stworzenie powróciło skąd wyszło,
by zaznać chw ały i radości dzieci Twoich.

Ojcze,
Ciebie prosimy,
by na naszej ziemskiej Ojczyźnie 
spoczęło Twoje błogosławieństwo.
Pom nażaj siły duchowe, 
potęguj mądrość, uczciwość narodu 
i świadomość odpowiedzialności przed Tobą 
za wszystko, co czynimy na tej ziemi i dla niej.

Ojcze,
pozwól nam  służyć Tobie
przez służbę naszym współbraciom.
Pozwól budować pokój Twój 
przez tw orzenie pokoju na ziemi.
Pozwól dążyć do Ojczyzny niebieskiej 
przez działanie w ziemskiej Ojczyźnie 
— bowiem, choć tu  na ziemi żyjemy, 
nasza praw dziw a Ojczyzna 
jest w niebiesiech,
skąd oczekujem y przyjścia Syna Twego. Amen.
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KS. BOGDAN TRANDA iif

W c z o r a j ,

d z i ś ,

jutro
Czerwiec 1945 roku. Stoję w m iejscu, gdzie był Rynek 
Starego M iasta. Trudno o R ynku powiedzieć „ jest”. 
Dokoła ruiny, gruzy, zwaliska. To one są.
Kwiecień 1974 roku. Stoję w  miejscu, gdzie jest Rynek 
Starego M iasta. Obok m nie pastor D uncan Shaw  ze 
Szkocji. Opowiadam, jak  to wyglądało w tedy; jak  to 
wygląda dzisiaj — widzi sam.
Staw ia się czasem pytanie, czy w arto  było tyle trudu, 
pieniędzy i czasu poświęcić na mozolne odtw arzanie 
i odbudowywanie rozbitej przeszłości. Można było ta 
niej i szybciej zbudować domy dla większej liczby ludzi. 
Potrzeby na pewno nie uspraw iedliw iały takiego 
„rom antyzm u”.
„Chyba mieliście rację  — mówi pastor Shaw. — Oglą
dałem  wiele miast, odbudowanych ze zniszczeń wo
jennych, gdzie śladu nie zostało z przeszłości. Uznano, 
że z punk tu  w idzenia ekonomicznego rekonstruow anie 
zabytków nie m a żadnego sensu. W m iejscu starych 
m iast stoją dziś bloki i wieżowce o nowoczesnych li
niach. W tych spraw ach ekonom ia nie może odgrywać 
głównej, decydującej roli. Jako h istoryk uważam, że 
świadomość historyczna jest w życiu narodu czynni
kiem niesłychanie w ażnym .”
Tak, odbudowane stare m iasta W arszawy, Gdańska, 
Poznania, W rocławia, wszystkie zabytki zrekonstruo
w ane lub z pietyzm em  konserw ow ane są dla nas 
symbolem, widocznym, nam acalnym  znakiem  łączności 
z pokoleniam i, które tu ta j żyły, pracowały, walczyły, 
tworzyły ku ltu rę  przez nas przejętą i dalej rozw ijaną. 
Była dyskusja nad celowością odbudow yw ania w arsza
wskiego Zam ku Królewskiego. W ielu uważało, że m a
my inne, o wiele pilniejsze potrzeby, i n iew ątpliw ie 
mieli ważkie racjonalne argum enty na poparcie swego 
stanowiska. Rzeczywistość człowieka nie składa się 
jednak z samej ratio. Również rzeczywistość narodu 
jest w ielowarstwowa, wielopłaszczyznowa, zwłaszcza 
narodu o bogatej ku ltu rze duchowej, uform ow anej 
przez wieki. Potrzeba nam  poczucia historycznej

ciągłości, potrzeba nam  świadomości, że nasz związek 
z przeszłością jest nierozerw alny i że żadne kataklizm y 
ani naw ałnice nie zdołają go zniszczyć.
Druga w ojna św iatowa drogo nas kosztowała. Miliony 
zgładzonych istnień, spustoszenia i n ieodw racalne 
zm iany w  ludzkich duszach, kalectwo, sieroctwo 
dzieci i m atek, ru iny m iast i wsi, zniszczenie przemysłu, 
eksterm inacja inteligencji, niepowetow ane s tra ty  
w dobrach ku lturalnych i pam iątkach narodowych... 
Naród uległ przemocy, ale nigdy się nie poddał. 
Żołnierze z orzełkiem na czapkach walczyli na wszy
stkich frontach — na Wschodzie i na Zachodzie, na 
Północy i na Południu, a także tu ta j, w  K raju . Wyzwo
lenie nie zastało nas siedzących bezczynnie.
Druga w ojna św iatowa w yw ołała zm iany w iększe niż 
można się było spodziewać. S tała się cezurą między 
dwiem a epokami. Powstało państw o oparte na  zupełnie 
odmiennych podstaw ach politycznych, ekonomicznych 
i społecznych, w granicach przesuniętych na zachód, 
z szerokim dostępem do morza, z ludnością przem ie
szaną, jednolitą narodowo jak  chyba nigdy dotychczas. 
Zwrot, k tóry  dokonał się przed trzydziestu laty, przy
niósł zasadniczą zm ianę jakościową, k tó ra zaważyła na 
obliczu duchowym i m aterialnym  całego narodu. Na 
naszych oczach pow staje nowa epoka, epoka rew olucji 
w każdej dziedzinie życia, w ym agająca nowego sposobu 
myślenia i działania.
Każdy nie pozbawiony zm ysłu krytycznego człowiek, 
um iejący patrzeć i wyciągać wnioski, może ocenić 
w sposób właściwy doniosłość zmian, jak ie zaszły 
w wielu dziedzinach naszego życia. Pow tarzanie tu ta j 
oczywistych zdań na tem at dynam icznego rozwoju 
gospodarki, szkolnictwa, odbudowy i rozbudowy kraju , 
społecznego zrów nania obywateli, polityki w ew nętrznej 
i zagranicznej, wysiłków m ających na celu zagw aranto
wanie pokoju i międzynarodowej współpracy, m ija się 
z celem. Usiłowanie w ystaw ienia cenzurki jest rzeczą 
całkowicie zbyteczną. Raczej należy zastanowić się
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nad tym, jak  przedstaw ia się nasza sytuacja •— Kościo
ła i każdego poszczególnego chrześcijanina — i jak ie 
z niej w ynikają wnioski.
W w yniku przem ian ustrojowych, których podstaw y 
określa filozofia m arksistow ska, a w czyn w prow adza 
robotnicza p artia  m arksistow ska, pow stała zupełnie 
nowa sytuacja, w  szczególności trudna dla chrześcijan. 
Nie m a co owijać w  bawełnę, że dla człowieka w ierzą
cego, wychowanego w kultu rze chrześcijańskiej Euro
py, gdzie Kościół m iał swoje ustalone od w ieków 
miejsce, perspektyw a nie rysowała się zachęcająco. 
Wiadomo, że filozofia m arksistow ska jest filozofią 
ateistyczną, w państw ie rządzonym zgodnie z zasadam i 
tej filozofii nie będzie uprzywilejowanego miejsca dla 
Kościoła. Istotnie, konsty tucja w prow adziła rozdział 
Kościoła od państw a, zrów nała wszystkie wyznania, 
znosząc przyw ilej pierw szeństwa, dotąd przyznaw any 
Kościołowi rzym skokatolickiem u, i jednocześnie za
gw arantow ała wszystkim  obywatelom wolność sum ie
nia i w yznania. Trzeba tu  obiektywnie stwierdzić, że 
sytuacja p raw na Kościołów mniejszościowych zm ieniła 
się zdecydowanie na lepsze, albowiem dopiero w P ań 
stw ie Ludowym  zyskały pełne uznanie i możliwości 
rozw oju pod ochroną praw a.
Dla Kościoła Ewangelicko-Reform owanego okres trzy 
dziestolecia sta ł się now ą epoką z jeszcze innego 
względu. Nieliczny już dawniej, w  w yniku w ojny 
znalazł się w  sytuacji krytycznej. Śmierć zebrała obfi
te żniwo, rozproszenie po kraju , a naw et po całym 
świecie, dokonało reszty. N iektórym  się zdawało, że to 
już koniec. Tymczasem stało się inaczej, bo dla swojej 
reszty Bóg m iał jeszcze tu ta j m iejsce i jakieś zadanie 
do spełnienia. Są sytuacje, kiedy człowiek w desperacji 
opuszcza ręce, ale praw dziw a w iara nie pozwala nigdy 
wątpić, bo jeśli Bóg jest tym, kim  jest, jeśli praw dę 
o sobie nam  objawił, jeśli naw et w róbel nie spadnie 
na ziemię bez Jego woli, jeśli napraw dę „Jahw e to 
Bóg wieczny, stw órca krańców  ziemi, On się nie m ę
czy ani nie nuży, Jego m ądrość jest niezgłębiona”, 
a „w Jego ręku  są głębokości ziemi i Jego są szczyty 
gór, Jego jest m orze”, jeśli „On jest Bogiem naszym, 
a m y ludem  pastw iska Jego”, to znaczy, że nic się nie 
dzieje bez Jego woli i dana nam  sytuacja określa 
dane nam  zadania.
Zadaniem  głównym i w łaściwie jedynym  jest dochowa
nie w ierności Panu, daw anie czynem i słowem św ia
dectw a o wielkości im ienia Bożego, rozpowszechnianie 
wiadomości o zbaw ieniu przez Jezusa Chrystusa, 
ukrzyżowanego i zm artw ychw stałego Syna Bożego. 
Musimy pam iętać o obietnicy z księgi O bjaw ienia:

„Bądź w ierny aż do śmierci, a dam  ci koronę żywota... 
Trzym aj, co masz, aby n ik t nie wziął korony tw o je j”. 
Nie ma takiej sytuacji, ani takich czasów, kiedy w  ja 
kiś sposób nie dałoby się z tego zadania wywiązać 
i każdy w ierzący zdaje sobie spraw ę z danych m u 
przez Boga możliwości.
Bóg zsyła trudności, cierpienia, obawy, naw et poczucie 
zagrożenia, aby lud Jego nie spoczywał na laurach, nie 
pogrążał się w  indyferentnym  sam ozadowoleniu i nie 
ulegał bezkrytycznie kultow i bóstw  tego św iata, bóstw  
rozwoju, postępu, dobrobytu, eksploatacji, osobistego 
sukcesu, władzy, pieniądza, i ile by jeszcze ich można 
było wyliczyć. Obraz współczesnego nam  tak  zwanego 
św iata chrześcijańskiego jakże dobitnie świadczy 
o dobrym  samopoczuciu ludzi, o zagospodarowaniu się 
na tym  świecie niby nieśm iertelne bożyszcza, do k tó 
rych nie stosuje się słowo Jezusa: „Głupcze, tej nocy 
zażądają duszy tw ojej, a to, coś przygotował, czyje 
będzie?” Z ewangelicznego punk tu  w idzenia dobrobyt, 
pomyślność, spokojny, ustalonym i drogam i toczący 
się żywot Kościoła, sprzymierzonego z w ładzą państw o
wą, usiłującego na nią wpływać, a niekiedy naw et ją  
wykonywać, stanow i jedno z najpoważniejszych zagro
żeń, godzących w  sam ą istotę jego posłannictw a. 
Kościołowi nie wolno zapominać słów Dawida: „Jeste
śmy pielgrzym am i przed Tobą i przychodniam i”. 
Kościół został powołany do istnienia przez samego 
Jezusa po to, aby dalej prowadził dzieło przez Niego 
rozpoczęte, aby rozpowszechniał Ewangelię o K róle
stwie, aby solidaryzował się z ubogimi i wzgardżonym i 
przez św iat.
Z adanie nam  powierzone realizuje się różnymi środka
mi, w  zależności od w arunków , w jak ich  chrześcijanie 
działają. Form y rozpowszechniania Ewangelii zm ie
n ia ją  się w  ciągu dziejów, choć istota i treść działania 
pozostają te  same. Kościół niewielki, którego członko
wie żyją w  rozproszeniu, nie może ani z uporem  trzy 
mać się tego, co było daw niej, ani zapatryw ać się na 
m etody postępow ania w ielkich organizacji. Musi iść 
sobie w łaściw ą drogą, w  m ałych grupach budować 
w spólnotę rozum iejących się ;i w zajem nie w spie
rających w iernych, skupionych wokół żywego, 
panującego Chrystusa. Musi być o tw arty wTobec 
braci innych wyznań, ogarniać wzrokiem  szerokie 
horyzonty, pam iętając o tym, że gdzie Duch Pański 
— tam  wolność, i że dlatego niejeden jest sposób odda
w ania czci Bogu i niejedna form a rozpowszechniania 
Jego chwały. Musi być świadomy, że nie istnieje sam  
dla siebie, ale dla innych, i dlatego nie będzie się 
w sobie zamykać, tylko spełniać rolę służebną. W spo-



łeczeństwie będzie rzecznikiem  dobra, rzetelnej pracy, 
prawdziwego pokoju między ludźmi, m oralnego w ycho
w yw ania dzieci naśw iatłych i pożytecznych obywateli, 
będzie czynnikiem  pojednania, łagodzącym napięcia, 
zyskującym  sobie ludzką życzliwość i szacunek nie 
potęgą ani splendorem, lecz miłością.
W ciągu m inionych trzydziestu la t okazało się, że choć 
nasze grono ewangelików reform ow anych jest bardzo 
szczupłe, potrafiło  się oprzeć niejednem u niebezpie
czeństwu, zachować swoje w łasne oblicze i realizować 
w sobie w łaściwy sposób cele, dla których zostało po
wołane do istnienia. Wcale nie znaczy to jednak, że 
jesteśm y z siebie zadowoleni, przeciwnie, przeraża nas 
ogrom zadań, ogrom nie spełnionych obowiązków.

Gdybyśmy całą mocą przekonania nie w ierzyli nasze
m u Ojcu, gdybyśmy polegali na sobie, a nie na Nim, 
to nie pozostałoby nam  nic innego, jak  zwątpić. Ten, 
którem u ufamy, jest w ierny i zawsze spełnia dane 
przez siebie obietnice, a to On powiedział:
„Znam uczynki twoje; otom sprawił, że drzwi przed 
tobą otw arte, których n ik t nie może zam knąć; bo choć 
niewielką masz moc, jednak  zachowałeś Słowo moje 
i nie zaparłeś się im ienia mego... Ponieważ zachowałeś 
nakaz mój, by przy m nie w ytrwać, przeto i ja  zacho
w am  cię w  godzinie próby, jak a  przyjdzie na świat, 
by doświadczyć m ieszkańców ziemi... Jam  jest alfa 
i omega, początek i koniec... Kto zwycięża, odziedziczy 
to wszystko i będę m u Bogiem, a on mi będzie synem .”

KS. JAN NIEWIECZERZAŁ

Ekumenia instrumentem pojednania 
i ludzkiego braterstwa

Od ponad 60 lat, tzn. od Światowej K onferencji Mi
syjnej w Edyhburgu (1910), możemy mówić o nowo
czesnych dążeniach ekum enicznych. W ątpię bardzo, 
ażeby ludzie, biorący wówczas udział w konferencji, 
mogli przewidzieć, w  jak im  k ierunku  potoczy się 
sprawa, k tóra m isyjnym  pracownikom  tak  bardzo le
żała na sercu, w ątpię też, czy ktokolw iek z nich był 
w stanie wyobrazić sobie kształt, jak i przybiorą te 
pragnienia jedności chrześcijańskiej po półwieczu. 
Zapewne nie brakło pośród nich ani entuzjastów , ani 
sceptyków, duchów proroczych i zwykłych pragm aty 
ków. Wszakże wszyscy oni przyłożyli ręki do dzieła, 
na k tórym  spoczęło Boże błogosławieństwo, do dzieła, 
które wniosło w  życie chrześcijańskie wiele nieprze
m ijających impulsów, a i dzisiaj św iat m a praw o odeń 
oczekiwać coraz to nowych wartości, wzbogacających 
duchowe życie całej rodziny ludzkiej.
Żyjemy w  okresie w ielkich sprzeczności. Ogromne 
osiągnięcia techniki, przy równoczesnej dehum anizacji 
stosunków m iędzyludzkich, niesłychane w swym bo
gactwie przejaw y um ysłu obok deprecjacji zasad mo

ralnych — mogą stanowić i powód do dumy, i przy
czynę strachu  przed dniem  jutrzejszym .
W takiej też, a nie innej, erze przychodzi współczesne
mu pokoleniu zastanaw iać się nad trudnym i problem a
mi zabezpieczenia egzystencji dzisiejszego i przyszłych 
pokoleń. Zagadnienie o tyle poważne, że dzisiejsza 
średnia i starsza generacja w  Europie może przecież 
coś powiedzieć na tem at niebezpieczeństwa, jakie przy 
braku  m oralnych ham ulców  w każdej chwili zawisnąć 
może znowu nad światem.
Możemy stwierdzić, że ojcowie i prekursorzy ruchu  
ekumenicznego żyli i działali w  zgoła odm iennych od 
dzisiejszych w arunkach. Z biegiem czasu widzimy, 
jak  Kościół chrześcijański, a w raz z nim  i ruch eku
meniczny, zajmować się m usi coraz to nowym i proble
mami dotyczącymi nie tylko misji, ew angelizacji czy 
wyrazu w iary  jednostki lub społeczności kościelnej, ale 
także — w  coraz większym  stopniu — zagadnieniam i 
stanowiącym i problem  dla każdego człowieka i dla 
całego św iata. Nadszedł czas, gdy ekum enię rozumieć 
trzeba nie tylko jako spraw ę chrześcijan, lecz całej 
ludzkości.
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Je s t faktem , że początki nowoczesnego ruchu ekum e
nicznego w yrosły z zapału misyjnego i woli usuw ania 
przeszkód stojących na drodze pozyskania dla Ew ange
lii ja k  najw iększych rzesz ludzi. Wówczas w  centrum  
zainteresow ania znajdow ały się przede wszystkim  
elem enty czysto religijne, k tóre m iały pogłębić św ia
domość przynależności do jednego, świętego Kościoła 
Powszechnego i spełniania woli Jezusa z m odlitwy 
arcykap łańsk ie j: „aby wszyscy byli jedno” (Jan 17:21). 
Już program em  m isyjnej konferencji w  Lahore 
(1862/63) było „W spółdziałanie chrześcijan, którzy ra 
zem się modlą, dyskutu ją i pracu ją po to, by realizo
wać spraw ę i Królestwo ich P an a”. Na wstępie obrad 
I Światowej K onferencji „W iara i U stró j” w Lozannie 
(1927) biskup Charles B ren t wypowiedział następujące 
słowa: „Duch Boży chce nam i kierować tak, by nasze 
życie i działanie były zgodne z Jego wolą. On sam 
spowoduje, że kiedy w ypełni się czas, w sposób, k tóry  
On tylko zna — niemożliwe dla nas możliwym uczyni 
i spełni chrześcijańską nadzieję w nadejście dnia, gdy 
będzie jedna owczarnia i jeden pasterz”.
To w spólne działanie sprzed ponad stu la t przyczy
niło się do pogłębienia w iary, do obudzenia zapału 
m isyjnego i do większej popularyzacji P ism a świętego, 
inspirującego wszelkie poczynania. W roku 1804 
pow staje w Londynie B rytyjskie i Zagraniczne Tow a
rzystw o Biblijne, a w  roku 1855, w Paryżu — Światowa 
Organizacja Chrześcijańskich Związków Młodych 
Mężczyzn (YMCA), a nieco później — Kobiet (YWCA),* 
k tóre to związki w raz ze Światowym  Związkiem S tu 
dentów  Chrześcijańskich przyjm ują tzw. bazę, czyli 
podstaw ę działania. Organizacje te stoją otworem  dla 
wszystkich, którzy „według Pism a św. uznają Jezusa 
Chrystusa za Boga i Zbawiciela, i którzy w swej 
w ierze i życiu pragną być Jego uczniami oraz wspólnie 
dążą do tego, by Jego królestwo szerzyło się pośród 
młodzieży”. W zasadzie powyższa baza obowiązuje 
z pew nym i zm ianam i do dziś w ruchu ekumenicznym. 
Podziw iam y dziś szczerze zapał ewangelizacyjny i m i
syjny owej młodzieży. Z jej młodzieńczego zapału 
i w iary wyrośnie przecież ów ruch, który z czasem 
ożywi życie duchowe w ielu Kościołów i stworzy prze
słanki do ich zbliżenia, a w 1948 r. doprowadzi do 
pow stania w  A m sterdam ie Światowej Rady Kościołów. 
Ze w zruszeniem  i wdzięcznością wspom inam y dziś ta 
kie w ybitne osobistości ekumeniczne, jak  John  R. Mott, 
Charles Brent, W illiam Paton, W illiam Tempie, Joseph 
H. Oldham, George K. A. Bell, N athan Sóderblom czy 
też Eivind Berggrav, Adolf Keller, Adolf Deissmann, 
H am ilkar A liw isator, P au l C ounturier i wielu, w ielu 
innych. Ich niew ątpliw ą zasługą jest mobilizowanie 
opinii chrześcijańskiej do działania na rzecz zbliżenia 
chrześcijan i nadanie tym  dążeniom widzialnej form y 
w postaci Światowej Rady Kościołów.
Sam  podział Kościoła od daw na uw ażany był przez 
w ielu za grzech, m ający swe źródło w ułomności n a 
tu ry  ludzkiej, za dzieło szatańskie, w ynikłe w dużej 
m ierze z powodów pozareligijnych. Ludzi działających 
w k ierunku  jedności Kościoła jednak  nie brakło 
w ciągu wieków. Znajdow ali się oni zarówno w Koście
le katolickim , w  praw osław nym  i w  protestanckich. 
Jak  już powiedzieliśmy, w roku 1948 doszło 
w A m sterdam ie do pow stania Światowej Rady Kościo
łów. Znam ienny był tem at tego Zgrom adzenia: „Nieład 
w świecie i Boży plan zbaw ienia”. Trzeba pam iętać, 
że działo się to w trzy  la ta  po zakończeniu II w ojny 
św iatowej, w  okresie, gdy trw ała  tzw. zimna wojna.

W yrazem istniejących ^przeciwieństw były kontrow er
syjne w ystąpienia dwóch przedstaw icieli Kościołów: 
Johna Fostera Dullesa z USA i ks. prof. Józefa L. H ro- 
m adki z Czechosłowacji. Od udziału w tym  Zgrom a
dzeniu w strzym ał się Rosyjski Kościół Prawosław ny. 
Negatywne stanow isko wobec ruchu ekum enicznego 
zajął wówczas i Kościół rzym skokatolicki, który  
w opublikow anym  w dniu 5 czerwca 1948 r. M onitum  
św. Officium zabronił zaproszonym swym przedstaw i
cielom udziału w  Zgromadzeniu. Jak  wiadomo, Rosyjski 
Kościół P raw osław ny i Kościoły praw osław ne z k ra 
jów  obozu socjalistycznego zm ienią z czasem swoje 
stanowisko i w 1961 r., na III Zgrom adzeniu Ogólnym 
w  New Delhi, zostaną oficjalnie przyjęte do Rady. 
Kościół rzym skokatolicki „najdłużej okazywał rezerw ę 
wobec rozw ijającego się ruchu ekum enicznego”. W y
jaśnienia stanow iska katolicyzm u trzeba szukać w jego 
eklezjologii. Kościół rzym ski pielęgnował w  sobie 
głębokie przeświadczenie, że jest jedynym  praw dziw ym  
Kościołem C hrystusa i dlatego nie wolno m u włączać 
się do grona licznych wspólnot chrześcijańskich, k tóre 
przestały być — lub nigdy nie były — tak im  Kościo
łem. W przeświadczeniu Kościoła rzym skokatolickiego 
nie należało włączać się do wspólnot, k tóre żądają 
dialogu na płaszczyźnie rów noupraw nienia. Taki k rok 
w ydaw ał się być zdradą P raw dy i Chrystusa. Tylko 
jedna droga przyw rócenia jedności w ydaw ała się 
możliwa — niech błądzący powrócą tam, gdzie jest 
p raw da Chrystusowa. S tąd  hasło: „Pow rót do Rzym u”, 
w którym  streszczało się stanowisko katolickiego 
Kościoła. Ono tłum aczy nieprzezwyciężalne — ja k  się 
wydawało — opory papieży oraz wyższego i niższego 
duchow ieństw a w  stosunku do potężniejącego ruchu 
ekum enicznego Kościołów pozakatolickich.
D ekret „O ekum enizm ie” z 21 XI 1964 r. stanowi 
przekroczenie Rubikonu. „Pow rót do Rzym u” zm ienił 
się w „pow rót do C hrystusa” czy też w „spotkanie 
z C hrystusem ”. Przestaw ienie m yślenia i radykalna 
zm iana teorii jedności wywołały radykalne przem iany 
w praktycznym  nastaw ieniu  do ruchu  ekumenicznego. 
„Kościół katolicki — jak  mówi ks. S. C. Napiórkowski, 
autor „H istorii ruchu  ekum enicznego”, w ydanej przez 
K atolicki U niw ersytet Lubelski w 1972 r. — począł 
podejmować zaskakująco śmiałe inicjatyw y i włączać 
się bardzo aktyw nie do akcji ekum enicznych, które 
już wyrosły dzięki gorliwości innych wspólnot chrześci
jańsk ich” (s. 123, 124). W przeprowadzonej w 1965 r. 
przez In sty tu t W ydawniczy PAX ankiecie na tem at 
najw ażniejszych osiągnięć II Soboru W atykańskiego 
okazało się, że najw iększa liczba respondentów  w łaśnie 
dekret „O ekum enizm ie” uznała za najw ażniejsze w y
darzenie Soboru.
Zanim jednak  doszło do zwołania II Soboru W atykań
skiego i zanim  u jrzał św iatło dzienne ów ważny 
rzym skokatolicki dokum ent ekumeniczny, Światowa 
Rada Kościołów rozw ijała swoją działalność, polegają
cą na pogłębianiu świadomości ekum enicznej wśród 
Kościołów członkowskich i na pozyskiw aniu nowycłi 
Kościołów.
Światow a R ada Kościołów pow stała praktycznie z po
łączenia dwóch nurtów , które od początku XX w ieku 
nadaw ały k ierunek  dążeniom ekumenicznym. Punktem  
wyjścia była Światowa K onferencja M isyjna w E dyn
burgu (1910). M isja i ew angelizacja św iata legły więc 
u podstaw  ruchu ekumenicznego. Ponieważ K onfe
rencja w  E dynburgu m iała na celu względy przede 
w szystkim  praktyczne, nie mogła poświęcić wiele
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uwagi problem om  w iary i u stro ju  kościelnego. Jeden  
z jej uczestników, biskup episkopalnego Kościoła ze 
Stanów  Zjednoczonych, Charles Brent, doszedł do 
przekonania, że jedność Kościoła może być osiągnięta 
jedynie przez uzgodnienie różnic doktrynalnych i d la 
tego zainicjował zwołanie Światowej K onferencji do 
Spraw  W iary i U stro ju  (Faith and Order), k tó ra  m ia
łaby na celu doprowadzenie do zjednoczenia Kościołów. 
Przed powołaniem  do życia Światowej R ady Kościołów 
odbyły się dwie tak ie  konferencje: pierw sza w Lozannie 
(1927), pod przewodnictw em  bp. Ch. B ren ta (zmarł 
w  1929 r.), druga w E dynburgu (1937), pod k ie
rownictw em  abp. W illiam a Tem ple’a. W ostatniej 
z nich uczestniczyło nieoficjalnie czterech obserw ato
rów z Kościoła rzymskokatolickiego. K onferencja 
miała w ybitnie teologiczny charak ter. Duży w pływ  na 
jej przebieg w yw arł udział delegacji Kościołów p ra 
wosławnych.
K ierunek „W iara i U stró j” nie w topił się bez reszty 
w pow stałą w 1948 r. Światow ą Radę Kościołów. 
W dalszym ciągu organizował on konferencje teolo
giczne poświęcone poszczególnym problem om  dok try 
nalnym.
Na rzecz jedności chrześcijan działał równolegle drugi 
ruch, zwany „Życie i p raca” (Life and Work), k tóry  
wyrósł z ruchu praktycznego chrześcijaństw a. Zw iąza
ny jest on z nazw iskiem  N athana Sóderbloma, lu te rań - 
skiego arcybiskupa Szwecji. Już przed pierw szą w ojną 
światową, w  okresie narastających  konfliktów  dało 
się zauważyć w zrastające poczucie odpowiedzialności 
chrześcijan z różnych Kościołów za pokojowe rozw ią
zywanie problem ów politycznych i społecznych, co w y
raziło się w powołaniu do życia tzw. Światowego 
Związku P rzyjaznej W spółpracy Kościołów (1914). Już 
po w ybuchu wojny abp Soderblom  usiłował, n ad a
rem nie zresztą, doprowadzić do zw ołania konferencji 
przedstaw icieli Kościołów z krajów  w  w ojnę zaanga
żowanych i neutralnych. Na pierwszym  pow ojennym  
zgromadzeniu Światowego Związku P rzyjaznej W spół
pracy Kościołów w Ond W assenaar (Holandia, 1919), 
przedstaw ił on plan ekum enicznego soboru, k tóry  
miałby na płaszczyźnie św iatowej wypowiadać 
się w spraw ach pokoju i sprawiedliwości społecznej 
i zarazem  stanowić „głos chrześcijańskiego sum ienia 
św iata”. Dzięki niezm ordowanym  wysiłkom  abp. 
Sóderblom a doszło do zwołania pierwszego Światowego 
Zgrom aczenia do Spraw  Praktycznego Chrześcijaństw a 
(Sztokholm, 1925), a w dw anaście la t później — d ru 
giego (Oksford, 1937).
Trzeba zdać sobie sprawę, że w obydwu ruchach p ra 
cowało w ielu tych sam ych działaczy kościelnych, co 
sprzyjało łączeniu i uzgadnianiu tem atów  i program u 
działania. Nic też dziwnego, że na obydwu w spom nia
nych konferencjach, w  Oksfordzie i w  Edynburgu, 
postanowiono przygotować przesłanki do zorganizowa
nia Ekum enicznej Rady Kościołów Chrześcijańskich 
i w  ten  sposób doprowadzić do połączenia obydwu 
ruchów. W tym  też celu specjalna kom isja podjęła się 
opracowania sta tu tu  Rady Ekum enicznej, który został 
przyjęty  w  Utrechcie, w  1938 r., przez przedstaw icieli 
obydwu kierunków . Na tymże zebraniu  w ybrano 
tymczasowy Kom itet oraz ciało wykonawcze — Zarząd, 
a także generalnego sekretarza, którym  został długo
letni sekretarz Światowego Związku S tudentów  Chrze
ścijańskich — ks. dr W illem A. Visser’t Hooft. 
W konsekwencji tych postanow ień miano zwołać 
w roku 1941 K onstytucyjne Zgrom adzenie Rady E ku

menicznej. Wiemy jednak, że w skutek w ybuchu II 
w ojny światowej, myśl ta mogła być zrealizow ana do
piero w sierpniu 1948 r., w  A m sterdam ie.
Od zgromadzenia am sterdam skiego jesteśm y św iadka
mi szerzenia się idei ekum enicznej w Kościołach 
chrześcijańskich, co doprowadzi z czasem do pogłębie
nia i poszerzenia zakresów działania Rady, do pow sta
nia krajow ych rad  ekum enicznych i insty tu tów  zajm u
jących się problem atyką ekum eniczną oraz do n ie
wątpliwego zbliżenia chrześcijan na całym świecie. 
Znajdzie to swój wyraz podczas Zgrom adzeń Ogólnych 
ŚRK. Dotychczas odbyły się, pom ijając Am sterdam , 
jeszcze trzy  takie Zgrom adzenia: w Evanston (USA, 
1954) pod hasłem : „Chrystus nadzieją św iata”, w  New 
Delhi (Indie, 1961), pod hasłem : „Jezus Chrystus 
światłością św iata” (w zgrom adzeniu tym  w yraźnie się 
zaznaczył udział Kościołów tzw. Trzeciego Świata, 
ponadto przyjęto tam  tzw. bazę ŚRK, tj. doktrynalną 
podstaw ę działania, k tóra brzm i następująco: „Św iato
wa Rada Kościołów jest bratn im  związkiem Kościołów, 
które w yznają Pana Jezusa C hrystusa jako Boga 
i Zbawiciela zgodnie z Pism em  św. i s ta ra ją  się razem  
odpowiedzieć na ich wspólne powołanie, ku  chw ale je 
dynego Boga — Ojca, Syna i Ducha Świętego”.) O sta t
nie Zgrom adzenie Ogólne ŚRK odbyło się w  Upsali 
(Szwecja, 1968), pod hasłem : „Oto wszystko czynię no
wym ” (Obj. 21:5). Szczególnie ak tyw na była młodzież, 
k tóra w  w ielu przypadkach wnosiła konstruk tyw ne 
choć krytyczne uwagi. Najwięcej zainteresow ania 
wywołały tem aty  dotyczące powszechności Kościoła 
i spraw  Trzeciego Świata. Poniższe słowa V isser’t 
Hoofta, wypowiedziane podczas Zgrom adzenia, zdaniem  
niektórych uznać należy za „dogm at ekum enizm u": 
„Musimy sobie jasno zdać sprawę, że chrześcijanie, 
którzy w jakim ś zakątku św iata odrzucają odpowie
dzialność za los potrzebujących, sta ją  się tak  samo 
winni herezji, jak  ci, którzy odrzucają inną praw dę 
w iary”.
W ydarzeniem wielkiej wagi (ocenianym już nie jako 
krok, lecz skok ku jedności) było w ybranie do K o
m isji „W iara i U stró j” (w charakterze pełnopraw nych 
członków) 9 przedstaw icieli Kościoła rzym skokato
lickiego, oczywiście za wiedzą i zgodą W atykanu. T rze
ba tu  wspomnieć, że w Zgrom adzeniu w  Upsali brało 
udział k ilkunastu  delegatów  — obserw atorów  z ram ie
nia Kościoła rzymskokatolickiego, a jeden z nich, Ro
berto Tucci T. J., jako pierwszy w historii ŚRK przed
stawiciel Kościoła rzymskiego, przem ów ił oficjalnie 
z trybuny Zgromadzenia. ŚRK udzieliła delegatom  k a
tolickim praw a głosu. Bardzo przyjazne orędzie n a 
desłali do Zgrom adzenia: patria rcha  A tenagoras, 
U T hant i papież Paw eł VI.
Na Zgrom adzeniu w Upsali w ybrano na generalnego 
sekretarza E. C. B lake’a z USA (prezb.).
Mając na uwadze powyższe dzieje ruchu ekum eniczne
go, nie od rzeczy będzie, zapytać, jakie istotne w artości 
wnosi ruch ekum eniczny do współczesnego życia 
chrześcij ańskiego.
Gdy śledzimy jego początki i stan  obecny, przede 
wszystkim rzuca się w  oczy niezwykłe poszerzenie się 
zakresu samego pojęcia „ekum enia”. O ile w początkach 
ekum enię traktow ano w  zasadzie tylko jako ruch m a
jący na celu jedność Kościoła, o tyle z biegiem czasu 
jedność ta  zaczęła obejmować coraz to więcej p rze ja
wów chrześcijańskiego życia. A więc — jedność Kościo
ła nie jako cel sam w sobie, lecz jako przejaw  
posłuszeństwa wobec Chrystusa w  św iadectw ie i służbie
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(New Delhi). Tak ja k  Jezus przyszedł na ten świat, 
by swoim życiem, służbą i ofiarą objawić Bożą miłość 
do człowieka, uwolnić go z niewoli grezchu i poniże
nia, by przywrócić człowiekowi godność dziecięcia 
Bożego, ta k  i chrześcijanie w inni działać na rzecz 
u traconej jedności z P anem  i między sobą. Celu tego 
nie osiągniem y bez gruntow nej w ew nętrznej odnowy 
Kościoła i siebie sam ych (Upsala). Nie można myśleć
0 praw dziw ej jedności Kościoła bez uwzględnienia 
konsekw encji i zadań, jak ie  jedność ta  m a reprezento
wać. Możemy z wdzięcznością stwierdzić, że Bóg pozwo
lił nam  w  ostatnich dziesięcioleciach zaobserwować 
w yraźny postęp w spraw ie jedności Kościoła. P rze
świadczenie o jedności chrześcijańskiej rodziny prze
nika coraz głębiej do świadomości w szystkich Kościo
łów. Jakże niedaw ny to czas, kiedy naw et bliskie sobie 
doktrynalnie Kościoły, Kościoły żyjące i działające 
w tym  sam ym  kraju , ustosunkowyw ały się do siebie 
z dużą dozą podejrzeń, uprzedzeń i niechęci. Dzięki idei 
ekum enicznej zbliżyły się one do siebie, nauczyły się 
w zajem nie szanować, zaczęły nawiązywać bratersk ie 
kontakty , służyć sobie pomocą. K om isja „W iara
1 U stró j”, sk ładająca się z przedstaw icieli w ielu Kościo
łów, poszukuje w  duchu b raters tw a możliwości zbliże
n ia doktrynalnego różnych wyznań, pomaga różnym  
Kościołom naw iązyw ać bliższe stosunki, a naw et służy 
pomocą w ak tach ich zjednoczenia. Do przeszłości n a 
leży czas anatem  i dyskrym inacji wyznaniowej. Jeśli 
zaś gdziekolwiek jeszcze w  Kościele, chrześcijańskim  
pokutuje duch nietolerancji, to wierzyć należy, że i on 
w m iarę postępu w ew nętrznej odnowy zaniknie. Coraz 
w yraźniej słyszymy słowa P ana Kościoła: „jeden jest 
m istrz wasz, Chrystus, ale wyście wszyscy braćm i”. 
Ruch ekum eniczny przyczynił się niew ątpliw ie do 
uśw iadom ienia chrześcijanom  ich jedności w C hrystu
sie. Fakt, że i Kościół rzym skokatolicki do  długim  
czasie negow ania ruchu  uznał za w skazane zaiąc wobec 
niego przychylne stanowisko i współpracować na n ie
k tórych  płaszczyznach, świadczy, iż spraw a jedności 
Kościoła tkw i głęboko w  sercach wierzących.
Je s t w ielu takich, którzy uważają, że ekum enizm  czyni 
zbyt powolne postępy. Należy sobie jednak  uświadomić, 
że złudne byłoby m niem anie, jakoby tysiącletnie lub 
k ilkusetletn ie  podziały mogły być usunięte w  ciągu 
krótkiego czasu. M usimy nauczyć się cierpliwości 
i bardziej ufać planom  Bożym. W inniśmy też sami, 
w  w iększym  niż dotąd  stopniu przyłożyć ręk i do pługa 
w iary  i nadziei, jak im  Bóg każe nam  orać tw ardą 
jeszcze glebę naszego chrześcijańskiego życia. P rzy
pomnieć sobie możemy tu ta j jeszcze raz słowa biskupa 
B ren ta: „Duch Boży chce nam i kierować tak, by nasze 
życie i działanie były zgodne z Jego wolą. On sam 
spowoduje, że kiedy w ypełni się czas, w  sposób, k tóry  
On tylko zna — niemożliwe dla nas możliwym uczyni 
i spełni chrześcijańską nadzieję w nadejście dnia, gdy 
będzie jedna ow czarnia i jeden P asterz”.
Mówiąc dzisiaj o jedności Kościoła, nie możemy czynić 
tego bez zdania sobie spraw y z odpowiedzialności 
chrześcijan za św iat, w  którym  żyjemy. Istniejące 
konflikty międzynarodowe, dyskrym inacja rasowa, 
niespraw iedliw ość społeczna, głód i nędza, panujące na 
w ielu obszarach naszego globu, są wyzwaniem, wobec 
którego Kościół chrześcijański nie może pozostać 
obojętny. Obojętność wobec tych spraw  uznał d r 
W. V isser’t Hooft za herezję współczesnego chrześcijań
stwa. Mówi się, że II Sobór W atykański usiłował po
kazać Kościół św iatu. Taką była oficjalna opinia

katolicka. Upsala natom iast chciała Kościołom ukazać 
św iat z całym jego splotem  zagadnień i cierpień, a to 
w tym  celu, aby pobudzić sum ienia chrześcijańskie do 
czynnego w łączenia się w  dzieło budowy lepszej 
przyszłości, w  której człowiek człowiekowi byłby rze
czywiście bratem .
Światow a R ada Kościołów, a w raz z nią i Kościoły 
członkowskie s ta ra ją  się dać świadectwo rzeczywistego 
zainteresow ania i pomocy tym  wszystkim, którzy n ie
zależnie od narodowości, rasy, w yznania są naszym i 
współbliźnim i, za których jesteśm y w spółodpowiedzial
ni. Świadomość tej współodpowiedzialności w inna po
budzać nasze chrześcijańskie sum ienia do działania na 
rzecz pokoju, sprawiedliwości, wolności i godności 
człowieka wszędzie tam, gdzie zachodzi tego potrzeba. 
Każdy z nas m a być owym m iłosiernym  S am ary tan i
nem, jeśli chcemy zasłużyć na m iano naśladowców 
Chrystusa.
Świadom a tych obowiązków Światow a R ada Kościołów 
koncentru je tę  pracę w  program ie nazw anym  „S pra
wiedliwość i służba”. Dzieło jedności Kościoła konty
nuuje R ada w  program ie „W iara i św iadectw o”. 
P rogram  „Sprawiedliwość i służba” jest świadectwem, 
że Światow a R ada Kościołów konsekw entnie realizuje 
m yśl społeczną abp. N. Soderbloma, ta k  jak  p rogra
mem „W iara i św iadectw o” w ypełnia służbę nakreślo
ną przez bp. B ren ta i ruch m isji i ewangelizacji. 
W dziesiejszym czasie jest konieczne, by zagadnienia 
te, którym  ta k  wiele serca, w ysiłku i nadziei poświęci
ło w ielu oddanych spraw ie jedności ludzi, sta ły  się 
bliskie w szystkim  Kościołom i w szystkim  wyznawcom 
Jezusa. Nie od rzeczy będzie przypomnieć tu słowa 
P ana: „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby m u służono, 
ale aby służył i aby dał życie swe na okup za w ielu” 
(Mat. 20:28).
Przedstaw iciele Polski już przed w ojną uczestniczyli 
zarówno w zgrom adzeniach ruchu „W iara i U stró j”, 
jak  i w  ruchu „Praktycznego C hrześcijaństw a”. Należy 
sobie przypomnieć, że w rok po Sztokholm ie odbyło się 
w Polsce zgrom adzenie przedstaw icieli Kościołów pro 
testanckich, na którym  dyskutow ano spraw y ruchu  
ekumenicznego. W tragicznym  okresie okupacji naszego 
k ra ju  szereg duchownych z różnych Kościołów po ta
jem nie schodziło się, by planować zbliżenie Kościołów 
w czasie powojennym . Pow stał wówczas naw et p ro jek t 
zjednoczenia Kościołów w yrosłych z Reform acji. 
Bezpośrednio zaś po zakończeniu działań wojennych, 
na przygotow anym  już gruncie, dochodzi do powołania 
Polskiej R ady Ekum enicznej (pierwotna nazw a: Chrze
ścijańska R ada Eumeniczna). Na gruzach i zgliszczach 
rozpoczyna się życie całego kraju , pośród zniszczeń 
m aterialnych i duchowych rozpoczynają pracę Kościoły. 
Odbudowie ich życia towarzyszy przekonanie i w iara, 
że tw orzą nową rzeczywistość, k tórej hasłem  będzie 
świadectwo i służba chrześcijańska dla dobra człowie
ka, a nadzieją — urzeczyw istnienie jedności w yznaw 
ców Ukrzyżowanego i Zm artw ychw stałego Pana.
Dziś, z perspektyw y m inionych la t zadajem y sobie py
tanie, czy ta  nasza służba w  duchu pokoju i miłości 
przyniosła owoce. Wierzę, że tak. I my wnieśliśm y 
nasz skrom ny w kład w  dzieło odbudowy naszego k ra 
ju, przyczyniliśm y się do uw iarygodnienia Ewangelii 
Chrystusowej, staraliśm y się wnosić w  nasze życie 
w ew nętrzne i zew nętrzne ducha pokoju i pojednania. 
N iechaj Bóg — P an  wszelkiego stw orzenia — błogosła
wi nam  nadal i darzy swym błogosławieństwem  dla 
chwały jednego, świętego Kościoła.
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ROMAN BRANDSTAETTER

Jestem, gdy jestem dobry

W niedzielę, 5 maja tego roku, odbył się 
w parafii ewangelicko-reformowanej 
w Warszawie wieczór autorski Romana 
Brandstaettera. Za zgodą autora zamie
szczamy poniżej obszerne fragmenty jego 
wypowiedzi, skierowanej do członków  
stołecznego zboru. Tytuł pochodzi od re
dakcji.

Pragnę powiedzieć P aństw u kilka słów, będących nie 
tyle kom entarzem  do mojej twórczości literackiej, ile 
krótkim  szkicem, obrazującym  rozpiętość i rodzaj n ie
pokojących m nie zagadnień, k tóre określają m oją 
osobowość jako pisarza.
Jestem  pisarzem  usiłującym  rozwiązać trudności swo
jej egzystencji za pomocą ewangelicznych praw d, 
które są źródłem  mojej w iary i inspiracji twórczej, 
i dlatego powinny być spraw dzalne w  historycznym  
doświadczeniu świata. Tu jednak  w yłania się trudność, 
albowiem pragnienie m oje zdeterm inow ane jest 
świadomością, że chrześcijaństw o nie weszło jeszcze 
w stadium  realizacji, że jesteśm y dopiero — w n a j
lepszym w ypadku — na sam ym  jego początku. Mimo 
upływ u dwóch tysięcy lat, n ik t z nas nie może po
wiedzieć z czystym sumieniem, że jest chrześcijaninem . 
Żyć po chrześcijańsku znaczy być osobowością całko
wicie ukształtow aną przez Ewangelię, a któż z nas
— szarych, zwyczajnych ludzi — może to o sobie po
wiedzieć? Chrześcijaństwo w swoim założeniu nie 
jest przeznaczone ani dla herosów, ani dla ludzi w y
branych, lecz dla zwyczajnych zjadaczy chleba. 
Tymczasem po dwóch tysiącach la t okazało się, że
— mówiąc słowami B ierdiajew a — „chrześcijaństw o 
nie zwyciężyło h isto rii”. Pow staje pytanie: kto jest 
winien? My? Czy nauka chrześcijańska? W ydaje mi 
się, że problem  kryzysu w iary  m a swoje źródło 
w tragicznym  poczuciu winy, jaką przeżywa dzisiejszy 
człowiek na widok zniszczenia, którego sam  dokonał. 
Rozpoczęło się szukanie winowajcy. Poniew aż n ik t nie 
chciał przyznać się do winy, sy tuacja szybko w yjaśniła 
się: nie m orderca jest w inien, lecz zamordowany. 
Uśmierciliśmy Boga, ponieważ nie um iem y w  Niego 
wierzyć. K onsekw encją śm ięrci Boga są: niepokój, 
bezradność, niepewność, bezsilność, a ponieważ bez 
Boga istnieć nie można, stworzyliśm y sobie boga na 
nasze podobieństwo, to znaczy tak  go sobie ukształto 
waliśmy, że zależnie od naszych upodobań czy naw et 
zawodów objaw ia się on w  kształcie boga naszej p ro 
dukcji, wygodnego życia, łatw ych przyjem ności, tanich  
sukcesów, narkom anii, seksu.
Podczas jednej z ankiet rozpisanych na Zachodzie, 
piętnastoletnia dziewczyna, zapytana przed kam erą 
telew izyjną w co wierzy, odpowiedziała bez zająknię
cia: w  łóżko. Ale to nie jest jeszcze dno. N astępuje 
przesyt dokonaną produkcją, wygodnym  życiem, 
łatw ym i przyjem nościam i, tanim i sukcesami, seksem 
i w tedy wchodzimy w  ostatn ią fazę tej sam oobrony

człowieka przed um arłym  Bogiem: w nicość człowieka, 
który nie wie, po co istnieje. Opowiadał mi znajom y 
lekarz austriacki, że pewnego dnia zjaw ił się u niego 
pacjent, m ilioner, współwłaściciel w ielkich zakładów  
samochodowych, który stracił cel życia. W szystko po
siadł. Wszystko przeżył. Zwiedził cały świat. Nie wie, 
co z sobą począć. Nic go już nie cieszy. U szczytu 
posiadania wszystkiego doszedł do wniosku, że nie 
znalazł szczęścia. Że jest niczym. Mój znajom y dał mu 
jedną radę: „Niech pan wszystko rozda i zacznie zno
wu od początku zarabiać na życie”. P acjen t spojrzał 
na lekarza, zastanowił się przez chwilę i rzekł: „ — Wie 
pan, ja  już gdzieś o podobnych radach  czytałem. Tylko 
nie pam iętam  gdzie.” „W Ewangelii, mój panie, 
w  Ew angelii” — odrzekł mój znajomy.
I oto teraz w yłaniają się dw a zasadnicze py tan ia: ja 
ki jest cel życia współczesnego człowieka i czy um ie
my wierzyć? To są dw a kluczowe zagadnienia. Moim 
zdaniem, celem życia ludzkiego nie jest szczęście. 
Jeżeli będziemy żyli po to, by być szczęśliwymi, 
nigdy szczęśliwymi nie będziemy. Celem człowieka 
jest w ypełnienie niesłychanie trudnej służby wobec 
bliźniego: ja  — to ty. Przyszliśm y na ten  św iat po to, 
by wypełnić obowiązek dobroci wobec w szystkich 
i wszystkiego, co nas otacza. D latego każdy z nas 
jest potrzebny. Nie m a ludzi niepotrzebnych. T rud 
każdego z nas jest niezastąpionym  w kładom  w całą 
konstrukcję ludzkości, k tórą uświęcam y za pomocą 
dobroci, a równocześnie jesteśm y sami uświęcani 
przez dobroć naszego otoczenia. W tej pracy n ik t nie 
może być przez nikogo zastąpiony, i w  tym  sensie 
wszyscy jesteśm y w spółtw órcam i tej olbrzym iej budo
wy, jaką jest życie zbiorowe ludzkości.
Ktoś w  odpowiedzi na te moje wywody powie: „Ach, 
panie, to je s t przecież u topia!” A ja  m u na to odpo
wiem: „Nie, proszę pana, to tylko chrześcijaństw o”. 
Przypom nę tu ta j dwa powiedzenia arcychrześcijańskie- 
go, polskiego poety Norwida: „Sztuki przyszłość po
lega na tym, by wyrazić dobroć” i „Z rzeczy św iata 
tego pozostaną tylko dwie, dwie tylko: poezja i dobroć”.

Pozostaje problem  wiary. Państw o wybaczą, że zacy
tu ję  samego siebie. Nie robię tego po to, by przekazać 
rzekomo doskonałą receptę na w iarę — bo taka re 
cepta w łaściwie nie istnieje — ale dlatego, bo w tych 
kilku  zdaniach, które zacytuję, stara łem  się zam knąć 
jakąś sumę osobistych przem yśleń na ten tem at. Cy
ta t pochodzi z mojego „Dnia gniew u” :

O, daj nam, Panie, natchnienie do w iary, 
Albowiem w iara jest trudną twórczością,
K tóra wym aga czujności sumienia,
Ognia, pokory i woli, bez której 
Nie m a m odlitwy ani nie ma skruchy 
I świadomości popełnionych grzechów.
Bo w iara w  Ciebie w inna być tworzywem ,
W którym  się człowiek cały wypowiada 
Ja k  m alarz w barw ie, jak  poeta w  słowie,
Ja k  kompozytor w układaniu  dźwięków.

11



Każdy z nas musi tę w iarę kształtow ać 
W edług wymogów swojej twórczej woli,
W edług potrzeby swej osobowości.
I ten w ysiłek naw et nie wystarczy,
Bo chcąc napraw dę wierzyć w Ciebie, Boże, 
M usimy zostać artystam i w iary 
I nieustannie tę w iarę zdobywać,
I wciąż od nowa zdobywać jej głębie,
Ja k  zdobywamy nowe słowo w wierszu,
Ja k  zdobywamy nowy dźwięk w muzyce 
I nowe barw y na płótnie obrazu.
Każda ru tyna i każda m aniera 
Są śm iercią w iary i śm iercią sumienia.
O, daj, nam, Panie, natchnienie do wiary!

Nie wiem, czy um iem  wierzyć. Na pewno moja w iara 
jest nieudolną próbą w iary. Podobnie jak  nieudolnie 
p róbuję poddać się rygorom  ideałów chrześcijańskich, 
tak  samo sta ram  się konfrontow ać z nimi bohaterów  
moich utworów. Ja  i moi bohaterow ie przeżywam y 
wątpliwości, a jeżeli wychodzimy — oni i ja  — zwy
cięsko z tej trudnej próby, zawdzięczamy to jednem u 
zdaniu Ewangelii: „Wierzę, Panie, przyjdź z pomocą 
m em u niedow iarstw u”. W tym  jednym  zdaniu sku
pia się w łaściwie cały d ram at człowieka wierzącego.

Robię w tej chwili swoisty rozrachunek z przeszłością 
— przygotow uję tom  wspomnień. Patrząc przy tej 
okazji wstecz, gdy pow tórnie niejako rozkręca się 
taśm a mojego życia, widzę w yraźnie jedną rzecz: 
w łaściwie wszystko układało się w moim życiu tak, 
by oddalić m nie od chrześcijaństw a — w konsekwencji 
okazało się, że w łaśnie to, co mnie oddalało, w końcu 
m nie do niego przybliżyło.
S tąd  ulubionym  moim powiedzeniem jest słynne zda
nie Seneki: „Bóg niekiedy tak  do człowieka przycho
dzi, jak  by się oddalał”.

Z tej perspektyw y w yłania się zagadnienie, czym jest 
dla m nie pisarstwo. W jednym  z moich w ierszy pt. 
„Ars poetica” napisałem , że „początkiem i źródłem 
dobrego pisania jest m oralność” oraz że „poetyka w y
rasta  z e tyk i”. W prawdzie K ant oddzielił postaw ę 
estetyczną od postaw y m oralnej, ale mógł to łatwo 
uczynić, bo był uboższy o doświadczenia, które były 
udziałem  mojego pokolenia. Czy brzydota i zło mogą 
być estetyczne? Mogą. Ale pod jednym  w arunkiem : 
jeżeli a rty sta  w jak iś sobie właściwy sposób ze zła 
i brzydoty w yprow adzi m om ent oczyszczenia i podnie
sienia, katharsis, które jest już domeną etyki. Profesor 
Karol Estreicher, jeden z najw ybitniejszych polskich 
historyków  sztuki,"* problem  ten  u ją ł w następujących 
słowach: „Artyści wyciągnęli z podziału K anta w nioski 
dla siebie korzystne: całkowitej swobody obyczajowej... 
Zaczęło się od żartów, od drażnienia rzekomo m ało- 
m ieszczańskich obyczajów, skończyło na narkotykach, 
zbrodniach, mordach. Co było zabaw ą surrealistów  
w roku 1920, w  pięćdziesiąt la t później stało się 
groźnym społecznym ruchem  otum anionej młodzieży, 
snującej się po drogach i m iastach św iata. Jak i stąd 
wniosek? Dziwny, ale nie pozbawiony racji. Że choć 
praw a etyczne nie w pływ ają na w artość dzieła sztuki, 
to jednak  sztuka jako zjawisko społeczne, jako prze
kaz m yśli m usi p raw a etyczne szanować, gdyż inaczej 
sta je się szkodliwa, a artyści m ają te same co wszyscy 
obowiązki m oralne.”

A lbert E instein tw ierdził, że „m oralność znaczy więcej 
niż in te lek t”. To samo stanowisko zajm ow ał Rom ain 
Rolland, który, jak  wiemy, był daleki od św iatopoglą
du chrześcijańskiego: „Nie piszę dzieła literackiego. 
Piszę dzieło w iary” — powiedział Rom ain Rolland. No, 
dobrze, ktoś powie, ale sztuka jest jednak  dziedziną 
piękna. Oczywiście. Ale zagadnienie to rozstrzygnął 
już S tary  Testam ent. Dla starożytnych Izraelczyków 
wszystko, co dobre, było — piękne, albowiem każde 
dobro jest piękne. Myśl tę  podjął Chrystus, w ysubli
mował pojęcie dobra — a tym  sam ym  piękna — uczy
nił je  duszą swojej Nauki, i stworzył Ewangelię Dobra 
i zarazem  Piękna, k tóre są sensem naszego istnienia. 
Oto dlaczego Ew angelia je s t dla m nie natchnionym  
kodeksem  etyki i estetyki, i łączy z sobą w jedną 
n ierozerw alną całość pojęcie tego, co dobre, z tym, co 
piękne.

♦

Polska k ry tyka literacka, katolicka, często dopatru je 
się w m ojej twórczości — z w yjątk iem  może ostatniej 
mojej czterotom owej opowieści pt. „Jezus z N azarethu” 
— w ątków  pesymistycznych, wręcz katastrofalnych, 
owego starotestam entow ego, Koheletowego zadum ania 
nad św iatem , zw ątpienia o postępie. Zarzuty te  są 
tylko częściowo — moim zdaniem  — uzasadnione. 
Techniczny postęp św iata jest postępem  bez sumienia. 
A postęp bez sumienia, w  którym  zagadnienie dobra 
zostało w yparte  przez interes grup czy środowisk, 
jest absolutnym  złem, bo skierow any jest przeciw  
człowiekowi.
Mówmy raczej o przypływ ie i odpływie wartości,
0 ruchu  wahadłowym , a nie o postępie naprzód
1 w górę. Niestety, postęp właściwie rozw ija się pod 
naciskiem  kataklizm ów : od kataklizm u do kataklizm u. 
I w  jak iś nieokreślony sposób dziedziczy w sobie 
jego przekleństwo. Gdybyśmy na przykład nie m ieli 
I w ojny św iatowej, a później II wojny, cały nasz 
techniczny postęp byłby dziś zaham owany, bo człowiek 
właściwie nie um ie inaczej się rozwijać, jak  tylko 
pod działaniem  katastrof. I tak  się dzieje od n iepa
m iętnych wieków. W łaściwie każda wojna, każdy 
w strząs społeczny, każdy rozlew krw i jest w jakim ś 
sensie krokiem  naprzód w dziedzinie cywilizacji, 
tragicznym  krokiem  naprzód, okupionym  kosztem 
milionów ofiar, hekatom bą pokoleń. Proszę m nie nie 
podejrzew ać o anarchistyczne skłonności, albo o chęć 
do naw oływ ania do niszczenia maszyn i do podróżo
w ania dyliżansem. Nie jestem  zapatrzony w m it 
przeszłości. To, co było wczoraj, jest moim zdaniem  
równie złe, ja k  to, co jest dzisiaj. K ohelet powiedział: 
„Nie py ta j: A cóż to się dzieje, że daw ne czasy były 
lepsze od dzisiejszych? — albowiem to nie jest m ądre 
py tanie”. Nie lubię staw iać głupich pytań. Ale chyba 
już wszyscy zdajem y sobie spraw ę z tego, że autom a
tyzacja postępu pociąga za sobą autom atyzację czło
w ieka coraz bardziej upodabniającego się do swojego 
dzieła. From m  pisze o „rozpaczy ludzkiego au tom atu”. 
Słusznie. Skutki regresu moralnego, który  dokonał się 
podczas II w ojny światowej trw ają  bez przerw y po 
dzień dzisiejszy i objaw iają się często w kształtach 
i treściach uw łaczających człowieczej godności. Czy 
można więc od pisarza żądać optym izm u i zachw ytu 
nad w spaniałym  postępem  technicznym, który odbiera 
człowiekowi resztę jego człowieczeństwa? Siedząc 
twórczość p isarską la t 1918-1939, wiemy, że jedynym i 
ludźmi, którzy przewidzieli katastrofę hitlerow ską, by

12



li pisarze. Tylko pisarze bili na alarm . Tylko oni 
przeczuwali zbliżającą się katastrofę. W ystarczy w y
mienić Franza Kafkę, k tóry  w  proroczym  w idzeniu 
przewidział całą zmorę i gehennę hitleryzm u. Dziś się 
ten objaw  powtarza. Jeżeli człowiek nie zrozumie, że 
„moralność znaczy więcej niż in te lek t”, znajdziem y 
się na sk raju  apokaliptycznej katastrofy , k tó rą nie 
musi być w ojna atomowa. A utom atyzacja człowieka 
jest równie dla niego niebezpieczna, jak  w ybuch 
bomby atomowej.
W tym  punkcie kończy się pesym istyczny n u rt w m o
jej twórczości i rozpoczyna się drugi, w yobrażony pod 
postacią franciszkanizm u, afirm acji św iata, pogody. 
Ten franciszkanizm  — idea w ielkiej odnowy i pow tó
rzonej Ewangelii — jest moim ra jem  utraconym , 
a zarazem  odzyskanym. Moją A rkadią jest Asyż. 
Świętem u Franciszkow i z Asyżu poświęciłem kilka 
prac poetyckich, prozaicznych i dram atycznych. A lbo
wiem  mimo wszystko wierzę, że z tych w szystkich 
katastrof, o których wspomniałem, w końcu wyłonią 
się wyspy szczęśliwe. Chrześcijaństw o jest dopiero 
u samego początku. Dwa tysiące la t jest drobnym  
pyłkiem  czasu — jak  powiedział Psalm ista. Na prze
kór otaczającej nas nocy w ierzę w Ew angelię Dobroci. 
M u s z ę  wierzyć.

♦

W tym  krótkim  monologu o niepokojących m nie za
gadnieniach nie mogę pominąć mojej czterotom owej 
książki o Chrystusie pt. „Jezus z N azarethu”, k tórej 
napisaniu poświęciłem dziesięć la t mojego życia. 
W żadną inną pracę nie włożyłem tyle w ysiłku in te
lektualnego i emocjonalnego jak  w łaśnie w tę  opowieść. 
Z m yślą o jej pisaniu nosiłem  się od bardzo daw na. 
Mam wrażenie, że „Pieśń o moim C hrystusie” oraz 
moje przekłady biblijne, to były pewnego rodzaju 
uw ertu ry  do napisania tej książki. Długi czas bałem  
się tego tem atu. Byłem przerażony ogromem odpowie
dzialności i pracy, której w ym agałoby napisanie takiej 
opowieści. A tem at ten ciągle m nie pasjonował. W ro 
ku 1935 byłem  kilka tygodni w Palestynie. Ten pobyt 
jeszcze bardziej wzmógł m oje zainteresow anie posta
cią Chrystusa. Potem  przez sześć la t przebyw ałem  
w Erec Izrael podczas wojny. Zszedłem tę ziemię od 
południa na północ i od zachodu na wschód. I znów 
stykałem  się z Jego postacią, nie tylko z tą  historyczną 
sprzed dwóch tysięcy la t — m am  na myśli m oje 
ówczesne odczuwanie postaci C hrystusa — ale — i to 
jest niezwykle ciekawe zjawisko — z Jego osobliwą 
obecnością w  codziennym życiu mieszkańców P alesty 
ny. W Bethlehem  opowiadano mi na przykład o pew 
nym  Żydzie, lekarzu, k tóry  codziennie chodził do sy
nagogi i w  czasie nabożeństw a synagogalnego odm a
wiał m odlitwę za zm arłych, za Chrystusa. Albo kiedy 
indziej byłem  w jakim ś kibucu św iadkiem  n astępu ją
cej sceny: Podczas mojej rozmowy z żydowskim chło
pem jakieś dziecko skaleczyło się w palec. Ojciec 
pokazał mi kolczastą gałązkę i powiedział do m nie: 
„ — Tym skaleczył się ten łobuziak. Wie pan, co to 
jest? To jest krzak  ciernisty, z którego uw ito koronę 
dla C hrystusa”.
M ieszkałem w  Jerozolim ie na końcu Rechov Gaza, 
już poza m iastem ,w  ostatnim  domu na tej ulicy, k tóra 
swoim w ylotem  wychodziła na Dolinę Świętego Krzyża. 
W edług tradycji z tej doliny wzięto oliwne drzewo 
na krzyż dla Chrystusa. W dolinie wciąż rosły drzewa 
oliwne, a ja, budząc się rano, codziennie z okna p a 

trzałem  na tę dolinę, m yjąc się, jedząc, pracując. Po 
prostu ta  dolina weszła w  zakres mojego codziennego 
trybu  życia. I tak  codziennie postać Chrystusa, 
zam knięta w  ram ach mojego codziennego widzenia, 
trw ała  przy mnie, raz oddalała się, raz przybliżała... 
Z czasem uświadom iłem  sobie, że napisanie o Nim 
książki sta je się dla m nie koniecznością życiową. P o 
tem  już podczas pracy robiłem  sobie w yrzuty, że po
winienem  rozpocząć ją  wcześniej, że się spóźniłem
0 kilka lat. W tej chwili dochodzę jednak  do wniosku, 
że rozpocząłem pracę w odpowiednim czasie — 
ani za wcześnie, ani za późno. Potrzebna była do tego 
sum a doświadczeń, sum a przemyśleń, no i oczywiście 
— sum a wiedzy.
S tarałem  się oczywiście nie fantazjow ać i cały czas 
trzym ałem  na wodzy m oją w yobraźnię pisarską. 
Chciałem, żeby to była rzecz tkw iąca w szystkim i 
swoimi korzeniam i w Piśm ie św. Jeśli naw et starałem  
się niekiedy — choć to niestosowne w yrażenie — re 
konstruow ać pewne partie  biografii Chrystusa, czyni
łem to bardzo ostrożnie i zawsze starannie poszuki
wałem  podstaw  praw dopodobieństw a takiej . rekon
strukcji. Na potw ierdzenie każdego zdarzenia czy 
zjaw iska m am  szereg przesłanek, uzasadniających 
moją decyzję, i w  każdej chwili mogę bronić tezy, 
k tórą w  danym  m iejscu postawiłem. Nigdy nie pozwa
lałem  Chrystusowi mówić moimi słowami. C hrystus 
mówi w mojej powieści wyłącznie swoimi słowami, 
a jeśli naw et od czasu do czasu mówi słowami nie 
znajdującym i się w  Nowym Testamencie, tekst, k tóry  
wypowiada, jest tekstem  starotestam entow ym . P rzy j
m uję bowiem za pewnik, że Chrystus, ja k  każdy syn 
Izraela, znając św ietnie S tary  Testam ent, mógł ope
rować przytoczonymi przeze mnie pojęciam i b ib lijny 
mi, czego m am y zresztą liczne dowody w  Ewangeliach. 
Kosztowało m nie to wszystko wiele w ysiłku. K ilka 
tygodni spędziłem na przykład nad jedną sceną U krzy
żowania. Tekst popraw iałem  niezliczoną ilość razy. 
Pisałem, kreśliłem  — ciągle byłem  niezadowolony. 
W pewnej chwili sięgnąłem do współczesnych opisów 
Ukrzyżowania. P rzew ertow ałem  Papiniego, M auriaka
1 jeszcze kilku  pisarzy. Nic mi to nie dało. M iałem 
wielki niedosyt po przeczytaniu tych opisów. Pozostał 
jedyny w ierny przyjaciel, Ewangelia. Tylko w  niej 
znajdow ałem  elem enty adekw atne do faktu, jakim  
jest Ukrzyżowanie, ową spokojną, zobiektywizowaną 
wizję śm ierci Jezusa, powściągliwą i prostą w w yrazie 
artystycznym , a w efekcie w strząsającą.

*

Kończąc, chciałbym kilka słów powiedzieć o książce, 
k tóra stanow i o mojej duchowej egzystencji: o Piśm ie 
świętym. Mam do niej stosunek ataw istyczny. Przez 
całe życie była dla m nie zawsze tą  księgą, od której 
nigdy nie odchodziłem, z k tórą się nigdy nie rozsta
wałem. Zawsze leżała na moim biurku. Towarzyszyła 
mi też przez całą wojnę. Daje mi ona odpowiedź na 
wszystkie py tan ia — tak  jak  daw ała je  przez tysiące 
la t moim praojcom. Dla m nie Pismo św. jest tą  
wielką, jedną, jedyną Księgą życia i mądrości... powiem 
obrazowo — jest m oją podręczną apteczką domową. 
Przed laty  chodził mi po głowie zam iar napisania po
wieści lub dram atu  o tym, jak  by w yglądał świat, 
gdyby Chrystus nie zjaw ił się na ziemi. Ale nie 
mogłem sobie takiej sytuacji wyobrazić. Nie m iałem  
wizji tego, co zam ierzałem  pisać. Była poza m oją
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świadomością. Gdy próbowałem  wcielić się w tę 
straszną fikcję, czułem, że wcielam się w próżnię. 
I w tedy zrozum iałem  w pełni, że ja, konkretny czło
wiek, żyjący w konkretnym  czasie, w konkretnym  
miejscu, bez Ewangelii jestem  niczym, że nie istnieję, 
że ona, tylko ona, określa m aterialn ie i duchowo mój 
osobisty byt.
Każdy styl życia uw arunkow any jest etyką, k tórą 
człowiek wyznaje. Inny jest styl życia ludożercy, a inny 
np. św. Franciszka z Asyżu. To, co wyznajem y, m usim y 
nieustannie zeznawać. Wyznanie i zeznanie — to są 
dwa naw zajem  w spółpracujące z sobą instrum enty  
i w łaśnie ta  harm onia pomiędzy tym, co biorę, i tym, 
co daję, tworzy „ludzką tw arz” chrześcijaństw a, n ie
ustanną w ym ianę wartości, za pomocą których bądź 
sam  tworzę, bądź jestem  tworzony przez drugich. A to, 
co mnie tworzy, i to, co ja  tworzę, musi być w ynikiem

Dobroci, bez k tórej człowiek i św iat istnieć me mogą. 
Jestem , gdy jestem  dobry. Oto jedyna m iara mojego 
człowieczeństwa i istnienia.

Mam przyjaciela, ateistę, wybitnego uczonego, człowie
ka szlachetnego, po prostu człowieka w pełnym  tego 
słowa znaczeniu dobrego. Podczas jednej z dyskusji, 
gdy m u tłum aczyłem , że jest nolens volens chrześci
janinem , powiedział mi: „Ale ja  napraw dę nie w ierzę 
w Boga”. „To jest nieważne — odpowiedziałem — 
ważne jest tylko, że Bóg wierzy w ciebie”.

I oto m oje dziwne credo, które może niejednego za
szokuje: Odrodzenie człowieka rozpoczyna się w chw i
li, gdy Bóg zaczyna w  niego wierzyć. Albowiem, jak  
powiedział cytowany już przeze m nie Seneka: „Bóg 
działa za pomocą czynników, wydawałoby się czasem 
bardzo odległych od naszego pojęcia o boskości”.

R E F L E K S J E

Trzy płaszczyzny

Cztery miękkie, wygodne, białą skórą kryte fo
tele, w środku niski, ciemny stół. Butelka wody 
mineralnej, whisky z lodem w rżniętych szklan
kach. Delikatnie układające się zasłony, rozsu
nięte w słoneczne południe. Kuty z żelaza ży
randol — martwy w ciągu dnia. Dwa ogromne, 
bulgocące bąbelkami powietrza akwaria, szafy 
pełne książek z różnych dziedzin. Drogocenne 
dywany, zapach kwiatów, ogromna przestrzeń
— i okno wychodzące na Jezioro Czterech 
Kantonów, ku poprzecinanym białymi bruzda
mi śniegu szczytom Pilatusa i Rigi. Chwile 
oczekiwania.
Sprężystym krokiem wchodzi mężczyzna w stro
ju do konnej jazdy. Siada ostrożnie w fotelu
— chwilę patrzy milcząc... Nie pamiętam dok
ładnie, jak potoczyła się cała rozmowa, wyo
strzyły mi się tylko pewne jej fragmenty. Przy
jechał do Szwajcarii kilkanaście lat temu, jest 
lekarzem, doskonałym chirurgiem. Bardzo cięż
ko pracuje, ma pozycję, liczą się z nim w świę
cie lekarskim, odnosi siikcesy w swojej dzie
dzinie. Od kilku lat nie ma urlopu, wcale nie 
odpoczywa — tak wytężonej pracy wymagają 
od niego władze szpitala, w którym pracuje.
Żyje szpitalem, samochodem, jazdą konną, 
komfortem... Rozszedł się z żoną, Angielką, ma 
córkę i syna. Żadne z dzieci nie mówi dobrze 
po polsku, chociaż wymagał tego, kiedy były 
małe.
Wyjechał z kraju, bo chciał sławy, pieniędzy, 
willi, samochodu... Imponowało mu, że może 
przez telefon umówić z Amerykaninem spotka
nie w Paryżu, a z Hiszpanem w Londynie — 
na dany dzień i godzinę. Być tam, rozmawiać 
i tego samego jeszcze dnia wrócić do domu.

Wybrał to wszystko, czego nie miał w Polsce. 
Więcej znaczył dla niego blask dobrobytu niż 
ojczyzna, język, niż polski chory, niż potrzeby 
kraju podnoszącego się ze zniszczeń wojennych.

Powiedziałem: „wybrał”. Nie przez przypadek 
użyłem tego słowa. Otóż mój rozmówca jest 
człowiekiem wolnym, miał prawo wybierać. 
Długo nie umiałem odpowiedzieć sobie, co mi 
się w jego decyzji nie podoba, dlaczego słucham 
wszystkiego z lekkim zażenowaniem. Teraz 
znalazłem odpowiedź. Zaczerpnąłem ją od 
Steinbecka, z jego powieści „Na wschód od 
Edenu”. Jest taki tekst biblijny, który opowia
da historię Abla zabitego przez brata, Kaina. Na 
końcu owego tekstu znajdują się słowa: „Bę
dziesz panował nad grzechem”; w innym tłu
maczeniu: „Masz panować nad grzechem”. 
Wyjaśnieniem tej rozbieżności zajmują się ame
rykańscy Chińczycy, emigranci z okresu oku
pacji Mandżurii przez Mongołów, skośnoocy 
starcy z symbolicznymi niewolniczymi warko
czykami. Jeden z głównych bohaterów powieści, 
imieniem Li, wraz z radą starcóiu specjalnie 
uczy się języka hebrajskiego, żeby rozwiązać 
problem rzeczywistej treści 16 wersetów, 
a szczególnie ostatniego, wyżej cytowanego. 
Znajduje odpowiedź. Oba teksty są błędne. 
Steinbeck pisze:
„Po dwóch latach uznaliśmy, że możemy już 
przystąpić do pańskich szesnastu wersetów 
z czwartego rozdziału Genezis. Moi starzy pa
nowie też uważali, że tamte słowa są bardzo 
doniosłe: «będziesz», czy «masz». A oto skarb, 
do którego dokopaliśmy się «możesz». 
«Możesz panować nad grzechem».
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Starzy panowie uśmiechnęli się, pokiwali gło
wami i poczuli, że dobrze spędzili te lata”. 
Zrozumieli, że jedna z najdawniejszych prawd 
mówi, iż człowiek jest wolny i m o ż e ,  wolno 
mu wybierać to, co uważa za słuszne.
Ta stara biblijna prawda jest tym mocniejsza, 
że pada z ust Chińczyka, niechrześcijanina, 
człowieka, który traktuje ją jako ogólnoludzkie 
prawo, kiedyś przez kogoś zapisane, jako praw
dę życia. Mówiąc bardziej współczesnym języ
kiem: los każdego człowieka jest w jego wła
snych rękach. Na życie człowieka składają się 
jednak nie same tylko suche decyzje, ale i różni 
ludzie. A ludziom poświęcił swój talent inny 
pisarz, Antoine de Saint Exupery, francuski lot- 
nik-architekt. W „Małym Księciu” przemawia 
do dziecka fabułą baśni, do dorosłego, myślącego 
człowieka — kategoriami filozoficznymi.
Utracić ojczyznę, wybrać to, co łatwiejsze, w y
godniejsze, zrobić krok nieodwracalny, prze
kreślający całe życie, szukać zapomnienia 
w ciężkiej pracy, w zbytku, w alkoholu — jest 
łatwo. O wiele trudniej pielęgnować „swoją ró
żę”, aby rozkwitła czerwienią płatków ujętych 
w leciutką zieloną koronę, wznoszoną przez 
delikatną, kokieteryjnie kolczastą łodyżkę ku 
słońcu.
„ — Twoja róża ma dla ciebie tak wielkie zna
czenie, ponieważ poświęciłeś jej wiele czasu.
— Ludzie zapomnieli o tej prawdzie — rzekł 
lis.
— Lecz tobie nie wolno zapomnieć. Stajesz się 
odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś. 
Jesteś odpowiedzialny za twoją różę.”
Saint-Ex, jak nazywają go Francuzi, zwraca 
uwagę na jeszcze jedną sprawę — na odpowie
dzialność. Stawia pytanie: „człowieku, czy 
umiesz być odpowiedzialny?” Sytuacja, sprawa, 
idea, wykonywana praca, poglądy, stosunek do 
rzeczywistości, do człowieka — są wiernymi 
elementami odpowiedzialności. Dla ludzi, znaj
dujących się w punkcie zwrotnym swego życia, 
niezwykle ważna jest precyzyjna odpowiedź na 
szereg pytań.
I znowu Saint-Ex, który zginął trzydzieści lat 
temu, zestrzelony przez faszystów w czasie lotu 
zwiadowczego nad Morzem Śródziemnym, przy
chodzi z pomocą. Rzuca pytania, pokazuje po
szukujących ludzi, daje materiał do rozważań, 
pisząc w „Nocnym locie”:
„.. usłyszał był Riviere z ust pewnego inżynie
ra słowa: — czy wart jest cały ten most jednej

zmiażdżonej twarzy? Na pewno ani jeden 
wieśniak nie zgodziłby się za cenę okaleczenia 
tej przerażającej twarzy mieć most, który by 
mu skracał drogę. A jednak mosty wciąż się 
buduje”
Istnieje sens rozwoju, parcia naprzód. Trzeba 
ciągle posuwać się naprzód, rozwijać, kształcić, 
bo tylko w pracy twórczej człowiek jest w pełni 
człowiekiem. Takie postawienie zagadnienia 
zmusza jednak do głębszej refleksji — może 
hinduski ideał samodoskonalenia wewnętrznego 
ma sens? Może człowiek nie powinien przykła
dać się do postępu, jeżeli ma przyczyniać się 
do zguby swoich braci? Ku czemu właściwie dą
żymy? Próby odpowiedzi na te pytania można 
znaleźć w życiu, literaturze, filmie...
Samuel Hamilton, bohater Steinbeckowski, 
umiera, ale żyje w myślach i sercach swoich 
przyjaciół. Jest dla nich ciągle ważny, realny. 
Nikt nic chce się pogodzić z jego śmiercią. Czło
wiek, którego obserwujemy przez kilkanaście 
lat jego życia, jest piękną postacią. Łączy w so
bie radosny, pełen energii irlandzki charakter 
z dążeniem do czynienia wokół dobra, budzenia 
entuzjazmu, radości, konstruktywnego rozwoju. 
Żaden człowiek nie pamięta o śmierci, dąży ku 
pełni życia, najważniejszy jest dla niego sens 
tego, co robi. Jeżeli znajduje w tym sens, jest 
zwycięski. „Godzimy się z tym, że nie jesteśmy 
wieczni — pisze Saint Exupery — ale nie mo
żemy znieść tego, aby nasze sprawy i czyny 
utraciły nagle w naszych oczach wszelki sens. 
Wtedy bowiem obnaża się pustka, która nas 
otacza”.
Także i ten Polak, lekarz, na zawsze utracony 
dla kraju, stały emigrant, ptak bez gniazda, w i
dzi sens swojej pracy, swojego życia. Myśli
0 chorych i ma satysfakcję z odnoszonych sukce
sów, z pracy w szpitalu, ze zwycięskich bojów 
z chorobą, a także z konnych spacerów, samo
chodu, nart, żaglówki. Jego „sprawy i czyny” 
nie tracą „wszelkiego sensu”, pustka jego życia 
nie uwidacznia mu się. Chociaż nie ma już ani 
żony, ani dzieci, ani ojczyzny, nie posiada świa
domości, że w gruncie rzeczy jest zupełnie sam. 
Historia jednego życia, oglądana z punktu wi
dzenia „małych książąt z bajki”, zdobywcy 
przestworzy i chińskich starców, jawi się nam 
w trzech różnych płaszczyznach, ukazując w ten 
sposób złożoność ludzkich decyzji — wyborów
1 realizacji.

K. T.

UWAGA CZYTELNICY!
Redakcja przygotowuje specjalny, 48-stronicowy zeszyt „Jednoty”, w którym ukażą się 
zestawione równolegle zarysy doktryn trzech kościołów:

rzymskokatolickiego
ewangelicko-augsburskiego

ewangelicko-reformowanego.
Autorami poszczególnych omówień są kompetentni przedstawiciele tych Kościołów. Je
steśmy przekonani, że porównanie wyznań spotka się z zainteresowaniem Czytelników 
i zostanie uznane za pożyteczną publikację. Już teraz jednak uprzedzamy, że zeszyt no
sić będzie datę sierpnia-września, ale ukazać się może z pewnym opóźnieniem. Przepra
szamy za to Czytelników i prosimy o cierpliwość.

R e d a k c j a
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O B I B L I I

Księga sędziów

Odcinek 9

Księga Sędziów powinna nosić 
nazwę księgi „wyzwolicieli” 
albo „wybawców”, tak bowiem 
teksty nazywają niekiedy ludzi 
stojących na czele narodu izra
elskiego w owych czasach (3:9- 
-15). Słowo „sędzia” może być 
dziesiaj mylnie rozumiane jako 
określenie człowieka, który za
siada w trybunale, aby sadzić 
sprawy. Otóż to słowo w Biblii 
określa człowieka, który rządził 
narodem, kierował nim, za po
mocą akcji militarnych wyzwa
lał od wrogów i panował nad 
nim, ale nie nosił tytułu króla. 
Jest to jedna z najdramatycz
niej szych, noszących najbar
dziej ludzkie piętno ksiąg Sta
rego Testamentu. Przedstawia 
ona długi ciąg nie zawsze bardzo 
chlubnych opowiadań z epoki, 
kiedy obyczaje Izraela były, tak 
jak innych ludów, bardzo suro
we i okrutne. Bóg posługuje 
się nagłymi zmianami sytuacji, 
aby — jak ostrym dłutem — 
ukształtować ten lud. Chodziło 
tu o utrzymanie fizycznej egzy
stencji narodu, któremu ciągle 
zagrażali agresywni sąsiedzi.

N I E U S T A N N A  W A L K A

Trudno lepiej streścić Księgę 
Sędziów niż jej własnymi sło
wami (3:1-6): Bóg chciał, by 
dzieci Izraela nauczyły się walki 
z sąsiednimi narodami, ponie
waż te narody miały wystawiać 
Izrael na próbę: czy będzie 
posłuszny nadanym przez Boga 
przykazaniom. Ludowi izrael
skiemu zagrażało wielkie nie
bezpieczeństwo. Właśnie opano
wał Ziemię Obiecaną i doświad
czył spełnienia się obietnic da
nych przez Boga Abrahamowi, 
Izaakowi, Jakubowi i Mojżeszo
wi. Bóg dotrzymał słowa. Jakaż 
to była pokusa uznać, że doszli 
już do celu, że mogą sobie spo
cząć na laurach, zażywać spoko
ju, jak gdyby to były owoce ich 
własnych zasług, i pogrążyć się

w niosącym śmierć indyferen- 
tyzmie! Jakaż to była pokusa 
zacząć naśladować plemiona są
siednie i te, które pozostały 
w Kanaanie, oddawać cześć ich 
Baalom, wierzyć w ich bóstwa, 
zapożyczyć ich kult i wierzenia! 
Co chwila w Księdze Sędziów 
rozlegają się dźwięki trąb Boga 
budzącego swój usypiający na
ród, wystawiającego go na pró
bę, aby wyrwać z obojętności, 
gwałtownie nim potrząsającego, 
mimo że sprawiał tym ból. Woj
na zawsze jest rzeczą straszną, 
ale lepiej 'walczyć niż staczać 
się ku zgubie. Ludzie Boży owej 
epoki byli żołnierzami, co przy
pomina nam późniejsze słowa 
apostoła Pawła: „przywdziejcie 
całą zbroję Bożą” (Ef. 6:11-17), 
„staczaj dobry bój wiary” 
(I Tym. 6:12), „cierp jak dobry 
żołnierz Jezusa Chrystusa” (II 
Tym. 2:3).

Kościół i pojedynczy chrześcija
nie wysnuwają stąd wnioski dla 
siebie: życie człowieka wierzą
cego jest nieustanną świętą wal
ką. Jeżeli walka ustaje, zagraża 
wielkie niebezpieczeństwo za
padnięcia w niezdrowy sen, albo 
pójścia na kompromis z idolatrią 
tego świata.

c i e r p l i w o ś ć  b o ż a

Księga ta daje wspaniałe świa
dectwo wielkiej cierpliwości 
Boga wobec swego ludu. Po 
bliższym przyjrzeniu się widać, 
że składa się ona z bardzo daw
nych opowieści na temat tego 
lub owego Sędziego, ukazanego 
na tle regularnego cyklu, które
go streszczenie znajdujemy w 
rozdziale 2:11-23 — lud okazuje 
Bogu nieposłuszeństwo i zwraca 
się ku Baalom (w.ll), Bóg wy
daje go w ręce ościennych naro
dów (w.14), lud woła o pomoc, 
a Bóg posyła wybawcę 
(w.15-18). Po śmierci Sędziego 
cykl zaczyna się od początku, 
lud znowu popada w bałwo
chwalstwo (w. 19).

Ten sam cykl znajdujemy w hi
storii tzw. sześciu wielkich Sę
dziów: Otniela (3:7-11), Ehuda 
(3:12-30), Debory (4-5), Gedeona 
(6-8), Jeftego (10-12), Samsona 
(13-16). Każdy z nich uwalnia 
lud od innego wroga: od Ara
mejczyków, Moabitów, Kana- 
nejeżyków, Madianitów, Ammo-

nitów, Filistynów. Można jesz
cze znaleźć wzmianki o sześciu 
małych Sędziach: Szamgarze 
(3:31), Toli, Jairze (10:1-5), Ibsa- 
nie, Elonie, Abdonie (12:8-15). 
Wszystkich Sędziów jest więc 
dwunastu, czyli tylu, ile wynosi 
symboliczna liczba wyzwolenia 
dwunastu plemion izraelskich.

Opowieści o Sędziach rozpoczy
nają się od przypomnienia pod
boju (1), a kończą się bardzo 
starymi i krwawymi historiami: 
wędrówką plemienia Dan na 
północ i założeniem sanktua- 
arium (17-18), i zbrodnią mie
szkańców Gibea, która dopro
wadziła do niemal całkowitego 
wyniszczenia plemiania Benia
mina (19-21). Te dokumenty 
przenoszą nas do epoki, w któ
rej ludem izraelskim, podobnie 
jak innymi narodami, rządziły 
bardzo okrutne wierzenia i oby
czaje. Mimo to Bóg nie wstydzi 
się nazywać Bogiem tego ludu 
(por. Hebr. 11:16), objawiać mu 
się, działać na jego korzyść, 
walczyć za niego, aby mu zape
wnić życie i przez niego wyko
nać przewidziany przez siebie 
plan zbawienia wszystkich lu
dzi.

Historia zbawienia jest historią 
długotrwałej cierpliwości Boga, 
który ciągle na nowo wkracza, 
wzywa, wybawia, nie ustając 
w tym mimo ciągłych upadków 
i niewierności człowieka.

W Y Z W O L E N I E

Wybawcy, o których opowiada 
Księga Sędziów, nie wyróżnia
ją się swoją osobowością od in
nych ludzi. Debora w swej 
pieśni sławi Jael, kobietę, która 
palikiem od namiotu przebiła 
głowę śpiącego wodza Kananej- 
czyków (4:21, 5:24), Gedeon po
pada w bałwochwalstwo (8:24- 
-27), Jefte zabija swoją córkę 
(11), a Samson wcale nie prowa
dzi budującego życia.

Takimi to ludźmi, mimo ich sła
bości, posługuje się Bóg, dla 
uwolnienia swego ludu. Ci lu
dzie usłyszeli wezwanie i odpo
wiedzieli posłuszeństwem. Nie 
są lepsi od innych ani bardziej 
cnotliwi, ale odpowiadają na 
wezwanie i wypełniają powie
rzoną im przez Boga misję. Nie
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wypełniają dzieła swojego, lecz 
dzieło Boże. Wyzwolenie, które 
przynoszą, jest zwycięstwem 
Boga, a nie człowieka czy ludu 
(por. 7:2 — ,,zbyt liczny jest 
lud przy tobie, abym w jego rę
ce wydał Madianitów, gdyż 
Izrael mógłby przywłaszczyć 
sobie chwałę z pominięciem 
mnie i mówić: Moja ręka wy
bawiła mnie”).
Tak więc Bóg wykonuje swe 
zamiary przez ludzi, których 
w odpowednim momencie po
budza do działania. Jeżeli wy
stawia lud na próbę, to nigdy 
ponad jego siły, i w każdej pró
bie daje możliwość wyjścia 
(por. I Kor. 10:13). Dlatego

P r z y p o m i n a m y :  rub ryka „Po
rozmawiaj m y” poświęcona jest odpo
wiedziom na pytania dotyczące n a j
bardziej życiowych, codziennych, 
a zarazem najbardziej naw et d rażli
wych spraw . Zapraszam y Czytelni
ków do współpracy w jej redagow a
niu. Prosim y o nadsyłanie pytań.

P y t a n i e :  „Kościół Ewangelicko- 
Reformowany na świecię, a i w  
Polsce także, szczyci się swoją 
aktywnością ekumeniczną. U podło
ża wszelkich podziałów leży rywali
zacja; w przypadku Kościoła Chrze
ścijańskiego — chyba rywalizacja 
o dusze wyznawców. Czy nie byłoby 
słuszne, aby właśnie Kościół Ewan
gelicko-Reformowany pierwszy zło
żył deklarację o wyrzeczeniu się 
przyjmowania w poczet swych 
członków tych, którzy opuścili sze
regi wyznawców innych Kościołów?”

O d p o w i e d ź :  Jeżeli przyczyną po
działu Kościoła m iałaby być ryw ali
zacja, a zwłaszcza ryw alizacja 
w walce o ludzkie dusze, to rzeczy
wiście propozycja wyrzeczenia się 
takiej niezdrowej ryw alizacji byłaby 
godna poważnego rozważenia i ew en
tualnego w prow adzenia w  życie. 
Kiedy się nad tą  spraw ą zastana
wiam, przychodzi mi na myśl, że 
można mówić również o „zdrowej 
ryw alizacji”, k tóra naw et w  odnie
sieniu do Kościoła jest chyba zjaw i
skiem pozytywnym , stanow i bodziec 
do poszukiw ania praw dy, rew idow a
nia i uściślania poglądów, rozbudza
nia autentycznej w iary, dźwigania 
poziomu m oralnego itd.

właśnie Księga Sędziów jest tak 
głęboko ludzka, że ukazuje nam 
potęgę Boga, który nigdy nie 
opuszcza swego ludu. W ten 
sposób Bóg nas przygotowuje do 
zrozumienia wielkiego ztuawie- 
nia, spełnianego przez Boga 
przy pomocy człowieka — 2iba- 
wiciela, który zstąpił w naszą 
nędzę, oddał swoje życie, ale 
zatryumfował dzięki zwycię
stwu Boga. Jest to księga Ko
ścioła walczącego, niewiernego, 
ciągle jakby na nowo ratowane
go przez swego jedynego Wy
bawcę i Pana.

Tłum. B. Tr.
F rank  M i c h a e l i :  „39 livres en 
un seu l”.

A utor py tan ia m a prawdopodobnie 
na myśli tzw. łapanie ludzkich dusz, 
o czym Jezus m ówił: „Biada wam... 
bo obchodzicie morze i ziemię, żeby 
pozyskać jednego współwyznawcę. 
A gdy się nim  stanie, czynicie go 
dw akroć bardziej w innym  piekła niż 
wy sam i”. Taka działalność, nazyw a
na prozelityzmem , prowadzi do po
w iększania w łasnych szeregów środ
kam i niegodnymi, na przykład przez 
zniesław ianie „ryw ali”, a ukazyw a
nie siebie w najlepszym  świetle, 
przez obiecywanie jakichś korzyści 
czy przez działanie podstępem  itd. 
Kościół reform ow any odżegnuje się 
od wszelkich form  prozelityzmu. 
Tym niem niej przez ak t konw ersji 
przyjm uje do swego łona byłych 
członków innych wyznań chrześci
jańskich. Kościół ma obowiązek p re 
zentow ania Ewangelii zgodnie z za
sadam i swego w yznania i tw orzenia 
w spólnoty wśród ludzi, którzy 
dobrowolnie decydują się brać udział 
w  życiu tej wspólnoty. Każdy, kto 
uzna zasady w iary  głoszone przez 
Kościół reform ow any za słuszne, 
musi mieć praw o swobodnego wybo
ru  przynależności do niego i w jego 
ram ach szukania drogi do Boga.
Nie w idzim y żadnego powodu, dla 
którego Kościół m iałby w imię 
swych ekum enicznych zaangażowań 
rezygnować z praw a i obowiązku gło
szenia Ewangelii i docierania z nią 
do w szystkich ludzi. Zasady w iary 
w  ujęciu reform ow anym  stanow ią 
pew ne specyficzne wartości, a tra k 
cyjne dla w ielu ludzi. Znam y szereg 
przypadków, kiedy ktoś z jakichś 
powodów znalazł się na m arginesie

swego własnego Kościoła, na przy
kład z powodu konfliktu z ducho
w ieństw em  czy przepisam i, i pow rót 
do daw nej sytuacji z powodów su
biektyw nych i obiektyw nych stał 
się niemożliwy. Czy nie dać tym  
ludziom szansy zachowania w iary? 
Czy nie ukazać im, że w chrześci
jaństw ie k ry ją  się dotąd przez nich 
naw et nie przeczuwane perspekty
wy? Czy ich konflikty i trudności 
nie mogą stać się punktem  zw rotnym  
ku Bogu? Dla zilustrow ania naszego 
poglądu przytoczymy autentyczną 
wypowiedź osoby w podobnej sy tu 
acji.

„Urodziłam się w Żyrardowie. Ro
dzice moi byli bardzo relig ijn i i w y
chowali m nie w tym  duchu. Gdy 
dorosłam, stałam  się coraz bardziej 
wierzącą, aż doszłam do absurdu 
i stałam  się dewotką, naw et je  
przewyższałam. Nie obyła się beze 
mnie żadna kom pania do Częstocho
wy. Chodziłam do spowiedzi co m ie
siąc. Księża m nie znali wszyscy. Raz 
nie dostałam  rozgrzeszenia, bo wzię
łam  ślub z moim mężem, cywilny, bo 
mój pierwszy mąż żyje. Byłam 
ogromnie zasmucona z tego powodu. 
Chodziłam co raz to do innego 
księdza, chcąc otrzym ać to rozgrze
szenie. Nie mogłam rzucić męża, bo 
był bardzo dobrym  dla m nie przy
jacielem. Ale w końcu nalrafiłam  na 
takiego księdza, który mi dał roz
grzeszenie, ale za pieniądze. F ak t 
ten m iał miejsce w Częstochowie. 
Raz idąc z kościoła do domu zawo
łała mnie sąsiadka, Areszłam do niej 
i zastałam  u niej św iadka Jehowy, 
który w ykładał Słowo Boże z Biblii. 
Zainteresow ałam  się tym  bardzo 
i kupiłam  Biblię i zaczęłam ją  s tu 
diować co dzień, w końcu doszłam 
do wniosku, że dotąd błądziłam. 
Zrozumiałam, że tak  jak  niepodobny 
był dzień do nocy, tak  niepodobne 
były słowa Boskie w Biblii do tego, 
w co dotąd wierzyłam. Przestałam  
dawać ofiary i zerw ałam  z wszelką 
dewocją. Chodziłam po wszystkich 
innych wyznaniach, szukając tam  
Boga i Jezusa Chrystusa. To, czego 
szukałam, znalazłam w Kościele 
ew angelicko-reform ow anym  i tu  się 
czuję dobrze, je s t Biblia na p ierw 
szym miejscu, a w niej słowo Boga 
żywego i Jezusa Chrystusa.”

W liście tym  zachowaliśmy styl o ry
ginału, złagodziliśmy tylko niektóre 
zbyt ostre określenia.

R e d a k c j a

P O R O Z M A W I A J M Y
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P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y
Z Z A G R A N I C Y

0 W dniach 23-27 kw ietn ia br. 
obradow ała w K airze podkom isja do 
spraw  Bliskiego W schodu Chrześci
jańskiej K onferencji Pokojowej. 
W posiedzeniu, którem u przew odni
czyli d r H. H ellstern  (wiceprezydent 
ChKP), bp Sam uel (Koptyjski Ko
ściół Prawosław ny) i abp F ilare t 
(Rosyjski Kościół Prawosławny), 
wzięli udział przedstaw iciele 13 k ra 
jów  oraz reprezentanci Kościołów 
z Egiptu. Z Polski obecny był ks. 
prof. d r W itold Benedyktowicz 
(Kościół Metodystyczny), członek 
K om itetu Roboczego ChKP. Po
siedzenie odbywało się pod hasłem : 
„Perspektyw y pokoju na Bliskim 
Wschodzie — co mogą doń wnieść 
chrześcijanie”. Między innym i zajęto 
się następującym i problem am i: 
chrześcijaństw o św iatowe a polityka 
pokojowa, aspekty teologiczne pro
blem u Bliskiego Wschodu, ropa naf
tow a jako czynnik władzy w ekono
mii i polityce. Uczestnicy posiedze
nia w ysłali telegram  z pozdrow ienia
mi do prezydenta Egiptu, Sadata,
1 prezydenta ChKP — m etropolity 
Nikodema.
0  M etropolita K artaginy, Parthenios 
w piśm ie do pa triarchy  A leksandrii, 
M ikołaja VI, stw ierdził, że dialog te 
ologiczny między praw osław nym i i 
starokatolikam i może służyć za wzo
rzec dialogu praw osław nych z Koś
ciołami przedchalcedońskim i, kato li
kam i i luteranam i. Naw iązując do 
dialogu ze starokatolikam i, k tóry  po 
w ieloletnich przygotow aniach ma 
być oficjalnie podjęty latem  1975 r., 
Parthen ios stw ierdza, że jedyną p ra 
wdziwą trudnością, k tó ra przeszka
dza w uznaniu starokatolicyzm u za 
rodzaj Kościoła „zachodnio-prawo- 
sław nego” je st jego w spólnota sa
kram entalna  z anglikanam i.
■  W Los Angeles, w  kościele kato
lickim pod wezwaniem Matki Bo
skiej Jasnogórskiej, z inicjatywy ks. 
Olbrysia odbył się Tydzień Modlitwy 
o Jedność Chrześcijan. Na to eku
meniczne nabożeństwo zaproszono 
Jerzego Diehla (Polaka) jako repre
zentanta wyznania ewangelicko-re
formowanego. Wygłosił on przemó
wienie (kazanie). Nabożeństwo odby
ło się 18 stycznia 1974 r.
Sądzę, że ten fakt może zaintereso
wać czytelników „Jednoty”. Powyż
sze inicjatywy są, jak dotąd, spora
dyczne, a ks. Olbryś organizuje te 
nabożeństwa na własną rękę.

M.S. Łódź

0 Przez przyjęcie Ewangelickiego 
Kościoła W aldensów Rio de la P la ta  
do Światowego A liansu Reform o
wanego, liczba Kościołów członkow
skich tej organizacji wzrosła do 139. 
Nowy Kościół członkowski pow stał 
w 1858 r. w U rugw aju, jako szósty 
dystryk t Ewangelickiego Kościoła 
Waldensów we Włoszech, a później 
założył zbory w Argentynie. Dzięki 
przyznaniu Kościołowi de la P la ta  
sta tusu  niezależnego synodu, o trzy
m ał on praw o postaw ienia wniosku 
o przyjęcie do ŚAR. Kościół ten po
siada 17 pastorów , 23 zbory i 5000 
członków.

0 W Zurychu odbyło się trzecie ko
lejne spotkanie przedstaw icieli K on
ferencji Kościołów Europejskch z 
Radą K onferencji Episkopalnych 
Kościoła Rzymskokatolickiego w E u
ropie. K om unikat, w ydany na za
kończenie obrad, w ypow iada się za 
dalszym wzmocnieniem ekum enicz
nej w spółpracy regionalnej i konty
nentalnej między obydwoma grem ia
mi, zwłaszcza w  dziedzinach chrze
ścijańskiej służby pojednania (głów
nie nad rozw iązaniem  konflik tu  w 
Irlandii Północnej). Podczas spo tka
nia wym ieniono inform acje na tem at 
przygotowywanych w ielkich zgro
madzeń chrześcijańskich. Dr G.G. 
Williams, sekretarz generalny KKE, 
poinform ował o stanie przygotow ań 
do VII Zgrom adzenia Ogólnego KKE, 
które m a odbyć się we w rześniu br. 
w Engelbergu (Szwajcaria). Z kolei 
prof. A. Sostar, sekretarz Rady K on
ferencji Episkopalnych, przedstaw ił 
plany Synodu Biskupów, k tóry  w  p a 
ździerniku br. ma zebrać się w Rzy
mie. Postanowiono inform ować się 
w zajem nie o przebiegu prac przy
gotowawczych do obu posiedzeń i 
wymienić przedstaw icieli na te  po
siedzenia.

0 Główny re fe ra t na VII Zgrom a
dzeniu Ogólnym K onferencji Koś
ciołów Europejskich wygłosi d r H el
m ut Hild, prezydent Kościoła E w an
gelickiego H esji-N assau (NRF). Zgro
m adzenie zbierze się w  dniach 16 
— 23 w rześnia 1974 r. w  Engelbergu 
(Szwajcaria). Laszlo Pakozdy, p rofe
sor Starego T estam entu w Reform o
wanej A kadem ii Teologicznej w B u
dapeszcie, przedstaw i tem at: „Bądź
cie czynicielami Słowa — jedność w 
Chrystusie — pokój dla św ia ta”. O- 
czekuje się. że do Engelbergu p rzy
będzie 400 osób reprezentujących 100 
Kościołów z 24 krajów  europejskich.

Codzienne rozw ażania b ib lijne p ro 
wadzić będą na zm ianę o.Cyrille A r- 
gentis z M arsylii i prof. Nikos Nis- 
siotis z Kościoła Praw osław nego 
Grecji. D yskusja toczyć się będzie w 
dwóch głównych sekcjach i w  11 
podsekcjach.

0 Na zaproszenie M iędzyuniwersy- 
teckiego In sty tu tu  B adań M isjolo- 
gicznych i Ekum enicznych w  U tre
chcie, w dniach 3-11 kw ietn ia br. 
odbyło się posiedzenie teologów 
polskich i holenderskich. O brady 
m iały m iejsce w ośrodku „Kościół
1 Św iat” (Kerk en Wereld) w D rie- 
bergen (niewielka miejscowość k. 
U trechtu) i odbywały się pod h a 
słem: „Ciągłość i b rak  ciągłości 
w teologii i Kościele w  związku 
z ewolucją współczesnego św ia ta”. 
W posiedzeniu wzięło udział ok. 40 
osób, w  tym  12 z Polski. Chrześci
jańską Akadem ię Teologiczną rep re 
zentowali: ks. prof. d r W. B ene
dyktowicz (met.), ks. W iktor Wyso- 
czański (poi. kat.), ks. W aldem ar 
Preiss (lut.) i Ja n  A nchim iuk (praw.) 
Polską Radę Ekum eniczną — K arol 
K arski (lut.). Z ram ienia Kościoła 
Rzymskokatolickiego w posiedzeniu 
uczestniczyli pracownicy naukow i 
Katolickiego U niw ersytetu  L ubel
skiego i Akadem ii Teologii K ato
lickiej. Podczas obrad wygłoszono 
dziewięć referatów , prezentujących 
stan  badań współpracy ekum enicz
nej w obu krajach. W śród refrentów  
holenderskich byli dwaj w ybitni teo
logowie: prof. d r H. B erkhof (ref.) 
i prof. d r E. Schillebeeckx (rzym. 
kat.).

Teologowie polscy odwiedzili W y
dział Teologii Reform owanej W olne
go U niw ersytetu w  A m sterdam ie, 
W ydział Teologii Katolickiej w Nim 
wegen i Wydział Teologii w U tre
chcie, na którym  w ykładają i kształ
cą się przedstaw iciele trzech w yznań 
— reform owanego, rzym skokatolic
kiego i starokatolickiego. Cała dele
gacja polska została p rzy ję ta przez 
rzym skokatolickiego arcybiskupa 
U trechtu, kard. B ernarda A lfrinka. 
Teologowie nierzym skokatoliccy 
odwiedzili ponadto starokatolickiego 
arcybiskupa U trechtu, M arinusa 
Koka.

Z K R A J U

0 Na zaproszenie Polskiej Rady 
Ekumenicznej, w dniach 9-12 m aja 
br. przebyw ała w  W arszawie sześcio
osobowa delegacja Kościołów Cze
chosłowacji. W skład delegacji wcho
dziły następujące osoby: ks. m etro
polita Doroteusz — zwierzchnik
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Kościoła Prawosław nego i prze
wodniczący Czeskiej Rady Ekum e
nicznej, ks. bp W ładysław Kierdoń 
— zwierzchnik Śląskiego Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego, ks. bp 
Rudolf K ostial z Kościoła Ew ange
licko-Augsburskiego Słowacji, ks. 
W acław K ejr — zwierzchnik Kościo
ła Czeskobraterskiego, ks. Andrzej 
M ataśik — zastępca b iskupa Kościo
ła Ew angelicko-Reform owanego Sło
wacji i ks. prof. d r M ilan S alajka 
z Kościoła Czechosłowacko-Husyc- 
kiego, sekretarz Czeskiej Rady E ku
menicznej.
Goście czechosłowaccy spotkali się 
z członkami Prezydium  i innym i 
działaczami Polskiej Rady Ekum e
nicznej. P rzedstaw iciele obu stron 
omówili ak tualne problem y w dzia
łalności Chrześcijańskiej K onferen
cji Pokojowej, K onferencji Kościo
łów Europejskich i Światowej Rady 
Kościołów. Szczególnie dużo uwagi 
poświęcono problem atyce V II Zgro
m adzenia Ogólnego KKE, które zbie
rze się we w rześniu br. w Engelber- 
gu (Szwajcaria) i V Zgrom adzeniu 
Ogólnemu ŚRK, którego zwołanie 
przew iduje się latem  1975 r. w Dża
karcie (Indonezja).
Przedstaw iciele Kościołów z Cze
chosłowacji złożyli w izytę w Chrze
ścijańskiej Akademii Teologicznej, 
zapoznając się z system em  kształce
nia teologicznego, oraz odwiedzili 
Polski Oddział Brytyjskiego i Za
granicznego Tow arzystwa B iblijne
go. W niedzielę, 12 m aja, goście 
czechosłowaccy przem aw iali podczas 
nabożeństw  w różnych kościołach 
stolicy, a ks. A. M ataśik w zborze 
ew angelicko-reform ow anym  w Ze

lowie. Delegacja czechosłowacka 
została też przyjęta w Urzędzie do 
Spraw  Wyznań.
■  Na zaproszenie Polskiej Rady 
Ekum enicznej, w dniach 12-15 m aja 
br. przebyw ał w Polsce ks. d r G er
hard  B assarak, profesor W ydziału 
Teologii Ewangelickiej U niw ersytetu 
im. H um boldta w  Berlinie i członek 
S ek reta ria tu  M iędzynarodowego 
Chrześcijańskiej K onferencji Poko
jowej. W dniu  12 m aja  ks. G. Bassa
rak  m iał spotkanie w Oddziale Wo
jewódzkim  PRE w Poznaniu, gdzie 
mówił na tem at m iejsca chrześcija
n ina w społeczeństwie socjalistycz
nym. 15 m aja  gość z NRD wygło
sił w Chrześcijańskiej Akadem ii 
Teologicznej w  W arszawie odczyt 
pt. „Szansa ekum eniczna Chrześci
jańskiej K onferencji Pokojowe j” 
Podczas krótkiego pobytu ks. Ba
ssarak  spotkał się z różnym i dzia
łaczami Kościołów zrzeszonych 
w Polskiej Radzie Ekumenicznej.
■  K atedra W spółczesnych K ierun
ków Społecznych i Filozoficznych 
Chrześcijańskiej A kadem ii Teolo
gicznej zorganizowała w dniu 25 
kw ietn ia br. sem inarium  dla uczcze
nia X X X-lecia Polski Ludowej. W 
ram ach sem inarium  studenci ChAT 
wygłosili pięć referatów , w których 
podjęto m. in. takie problem y, jak  
„Współczesny stan  praw ny Kościo
łów w Polsce jako  w yraz pozytyw 
nego stosunku Polski Ludowej do 
Kościołów chrześcijańskich”, „Nie
k tóre osiągnięcia polityki zagranicz
nej Polski Ludowej ze stanow iska 
refleksji teologicznej”, „Problem  
wolnego czasu w życiu chrześcijani
n a”.

■  Polska Rada Ekum eniczna zorganizo
wała w W arszawie, w  dniu 15 czerwca  
br. sesję pośw ięconą om ów ieniu sytuacji 
K ościołów i działalności Rady w  okresie  
30-lecia Odrodzonej Ojczyzny. Licznie 
zgrom adzonych przedstaw icieli K ościołów  
— duchow nych, św ieckich , m łodzież — 
oraz przedstaw icieli Władz Państw ow ych  
powitał prezes PRE, ks. bp. J. N iew iecze- 
rzal. N astępnie w ygłoszono cztery refe
raty, k tórych autoram i byli: ks. sup. 
W. B enedyktow icz (met.), ks. bp A. Wan- 
tuła (lut.), ks. sen. R. Trenkler (lut.) 
i ks. Z. Paw lik  (bap.). Na zakończenie  
spotkania zebrani przyjęli tekst „O świad
czenia K ościołów  członkow skich PRE 
z okazji 30-lecia PRL” . Ostatnie frag
m enty O świadczenia brzm ią następująco: 
„W sw ej służbie chrześcijańskiej w yznaw  
cy K ościołów  obecni byli przy w szelkich  
w ysiłkach  Państw a, m ających  na celu  
jedność narodu, rozwój w ew nętrzny i po
zycję naszego kraju na arenie m iędzy
narodowej. Udow odnili oni, że spraw y tc 
stanow ią ich  nakaz m oralny i poczucie 
odpow iedzialności obyw atelsk iej (...) K o
śc io ły  zrzeszone w  PRE ośw iadczają, iż 
w zrozum ieniu ow ego posłannictw a prag
ną nadal pozostać tw órczym  elem entem  
życia narodow ego, żyw ą cząstką społe
czeństw a budującego sw ą O jczyznę, P ol
skę Ludową, na zasadach spraw iedliw ości 
społecznej, równości i pokoju. K ierunek  
zaś owej drogi upatrują we w skazaniach  
Pana K ościoła, Jezusa Chrystusa, który  
dla nich pozostaje drogą, prawdą i ży
w otem ”.
W niedzielę, 16 czerw ca, w ram ach uro
czystości jubileuszu Polsk i Ludow ej, od
byw ało się w w arszaw skiej św iątym i re
form ow anej nabożeństw o dziękczynne, 
w którym  w zięli udział w ierni z K ościo
łów  członkow skich Rady oraz liczni du
chow ni i zw ierzchnicy K ościołów . Li
turgię prowadził ks. bp J. N iew ieczerzał 
(ref) wraz z ks. ks. Stanisław em  Kra- 
kiew iczem  (zjed.) i M ichałem  Stank iew i
czem (bapt.). Kazanie (Joz.4) w ygłosił ks. 
rektor W. Gastpary (lut.). B łogosław ień
stwa udzielili zw ierzchnicy trzech Ko
ściołów : bp A. W antuła (lut.), bp J. P ę
kala (poi. kat.) i m etrop. B azyli (praw.). 
Śpiew ały chóry praw osław ne i bapty- 
styczne.

Ekumeniczna konferenc ja  młodzieży

Sekcja Młodzieży Polskiej Rady 
Ekumenicznej, Oddział W ojewódzki 
w K atowicach oraz Ekum eniczny 
W arszawski Kom itet Młodzieży zor
ganizowały wspólnie w W apienicy, 
w dniach 2-3 m arca br. Ekum enicz
ną K onferencję Młodzieży, przezna
czoną głównie dla młodych ludzi ze 
Śląska Górnego i Cieszyńskiego. Ce
lem spotkania było pobudzenie i oży 
wienie ekum enicznej w spółpracy 
w tym  rejonie k ra ju  i stw orzenie 
tam  młodego środowiska ekum e
nicznego.

K onferencja przebiegała pod h a 
słem :”... aby wszelki język wyzna-

Dokończenie na str. 20
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wał, że Jezus C hrystus je s t Panem ”. 
W świetle hasła i refleksji b iblijnej 
tegorocznego Tygodnia Modlitwy
0 Jedność organizatorzy konferencji 
ukazali podstaw y ruchu  ekum enicz
nego i cel pracy ekum enicznej. By
ło to tym  ciekawsze, że problem aty
ka została u ję ta  w dw u korespondu
jących ze sobą referatach. Ks. Jan  
Szarek (lut.), odwołując się do No
wego T estam entu (Jan  17:21, Jan  
10:16, I Kor. 1:10, I Kor. 12:17, II 
Kor. 5:14-19, Gal. 3:25-29, Gal. 4:6), 
wykazał, że Chrystus, jako Pan
1 Zbawiciel, oczekuje od każdego ze 
swych wyznawców:
— posłuszeństwa Słowu, a więc 

także posłuszeństwa w  aspekcie 
ekum enicznym ,

— wierności,
— jedności, k tóra świadczy o tym, 

ile w arte  jest nasze chrześcijań
skie zaangażowanie,

— służby.
Będąc ciałem Chrystusa — Kościo
łem Powszechnym — nie u tru d n ia j
my Bogu pracy nad jednoczeniem  
chrześcijan, lecz jako Jego w spółpra
cownicy budujm y jednoczącą się 
społeczność. Oto wniosek sform uło
w any przez pierwszego prelegenta.
Ks. Leoncjusz Tofiluk (praw.) p rzed
staw ił b ib lijne podstaw y pracy eku
menicznej w ujęciu tradycji p ra 
wosławnej. U zasadniając odm ienne 
od protestanckiego stanowisko K o
ścioła praw osławnego w kw estii 
jedności (Kościół ten  stoi na stano
wisku, że jedności nigdy nie utracił, 
nie m usi więc jej odbudowywać na 
drodze rozumowej), mówca wykazał, 
że mimo to praw osław ni czynnie 
uczestniczą w pracach ŚRK, w łącza
ją  się we wspólne modlitwy, studia 
i wszelkie działania m ające swój 
g runt w Piśm ie św., co pozytywnie 
świadczy o przekładaniu  p rak tyk i 
nad teorię.

Pierwszoplanowym  zagadnieniem, 
przedstaw ionym  do refleksji i roz
mów w grupach dyskusyjnych, było 
pytanie: — co to znaczy w ierzyć? 
W prowadzenia dokonał Maciej Ocz
ko wski (lut.). Powołując się na w y

powiedzi osób o różnym wieku, 
w ykształceniu, pochodzeniu społecz
nym  i kulturow ym  — wykazał, że 
nauka głoszona przez chrześcijan nie 
znajdu je odbicia w ich życiu, co 
prowadzi do zaniku społeczeństw 
chrześcijańskich. Stw ierdzając, że 
młodzi ludzie muszą zaprezentować 
własne, autentyczne postawy i prze 
życia, mówca w skazał na to, że my 
wszyscy, jako spadkobiercy Ew ange
lii, ponosimy odpowiedzialność za 
swoje życie.
Na odpowiednie przygotow anie mło
dzieży do prowadzenia dyskusji 
w duchu poszanowania cudzych 
przekonań i wartości, a także na 
ogólną atm osferę życzliwości i b ra 
te rstw a niem ały wpływ w yw arły 
codzienne nabożeństw a prowadzone 
przez ks. ks. Jan a  W altera (lut.) 
i A dam a H ercunia (met.).
Uczestnicy w ysłuchali trzech p rele
kcji o charak terze inform acyjnym . 
Pani Ewa O tello-W iśniewska omó
wiła historyczny rozwój ruchu  eku
menicznego i zaprezentow ała dzia
łanie i prace Światowej Rady Ko
ściołów.
Problem atyka konferencji „Zbawie
nie św iata — dzisiaj”, zwołanej 
przez Kom isję d. s. Ewangelizacji 
i M isji ŚRK w dn. 29 X II 72 — 
8 I 73 do Bangkoku (Syjam), przy
gotowania ŚRK i jej Kościołów 
członkowskich do V Ogólnego Zgro
madzenia, które odbędzie się w lipcu- 
-sierpniu 1975 r. w  Dżakarcie (Indo
nezja), pod hasłem  „Chrystus wyz
w ala i jednoczy”, oraz relacja: 
Kościół Rzym skokatolicki-ŚRK  i Ko
ściół Rzym skokatolicki-PRE w Pol
sce — to główne akcenty w ystąpie
nia red. K arola Karskiego, pracow 
nika Kom isji d. s. P rasy  i K ontaktów  
Zagranicznych PRE.
Roman L ipiński (ref.) przedstaw ił 
spraw ozdanie z dorocznego V W alne
go Zgrom adzenia Ekumenicznej R a
dy Młodzieży w Europie (ERME) — 
nieznanej jeszcze, młodej, bo dzia
łającej od niespełna pięciu la t orga
nizacji, skupiającej młodzież chrze
ścijańską Europy. Zgrom adzenie po 
raz pierwszy odbywało się w k ra ju

socjalistycznym, w NRD, w m iejsco
wości H irschluch, w październiku 
1973 r. Od początku istnienia ERME 
Sekcja Młodzieży PRE jest jej 
członkiem. Od 1972 r. ks. Jan  W alter, 
przewodniczący Sekcji Młodzieży 
PRE, uczestniczy w pracach Kom i
te tu  W ykonawczego ERME, k tó re
m u przewodniczy od 1971 r. pastor 
D ietrich Gutsch z NRD. K onferencja 
w H irschluch pogłębiła więzi eku
meniczne w ew nątrz europejskiej 
wspólnoty młodzieży.
W czasie konferencji w W apienicy 
funkcję sekretarza Sekcji Młodzieży 
PRE i korespondenta krajow ego 
Ekum enicznej Służby Młodzieży, 
pełnioną dotychczas przez Ewę O te
llo-W iśniewską (lut.), przejął Rom an 
Lipiński (ref.). Ekum eniczna Służba 
Młodzieży je st organizacją, k tóra 
wniosła w życie hasła ekum eniczne
go w ychow ania młodzieży przez b ra 
terską służbę, i w  tym  celu stosuje 
program  obozów roboczych. Pow stał 
też Kom itet Roboczy w składzie: 
Andrźej Bogucki, R enata Jung, H e
lena Kaczorowska, Józef Król, Ewa 
Szulc. Do jego zadań należy prow a
dzenie prac ESM w Polsce. W m iarę 
ja k  przybyw ać będzie pracy, skład 
zespołu zostanie rozszerzony. 
Uczestnicy konferencji w W apienicy 
mieli jeszcze okazję obejrzeć przez
rocza ilustru jące uroczysość 50-lecia 
D iakonatu „EBEN-EZER” oraz pracę 
sióstr diakonis w Domach Opieki 
w Węgrowie, Chylicach i Dzięgie- 
lowie. Andrzej Bogucki (met.), om a
w iając form y pracy ekum enicznej, 
również ilustrow ał swój w ykład 
przezroczami.
Na zakończenie konferencji wszyscy 
wzięli udział w nabożeństw ie przy
gotowanym i prowadzonym  przez 
młodzież. W yjeżdżając pożegnali go
ścinną „B etanię” świadomi, że choć 
aspekt tow arzyski czy naw et b ra 
terski nie stanow i przede wszystkim  
o wartości ruchu ekumenicznego, to 
jest na pewno przejaw em  właściwej 
atm osfery spotkania i elem entem  
um acniającym  w spólnotę chrześci
jańskiej młodzieży.

Roman Lipiński
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