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NASZYM ZDANIEM

Jak najlepiej służyć?
Ten, kto angażuje się w działalność ekumeniczną, musi mieć oparcie 
w swoim własnym środowisku wyznaniowym. W przeciwnym wypadku 
schodzi na manowce. Ruch ekumeniczny nie może być odskocznią dla osób 
z jakichś powodów skłóconych ze swoimi, nie reprezentujących nikogo 
i niczego oprócz własnej osoby. Do niczego dobrego prowadzić to nie może. 
Podważa zaufanie do szczerości intencji, budzi reakcje negatywne i w re
zultacie opóźnia prawdziwe wzajemne zbliżenie chrześcijan różnych wyz
nań.

Pionierzy ruchu ekumenicznego dość często nie znajdowali zrozumienia 
u swoich współwyznawców, to prawda, ale za to mocno tkwili w swojej 
wspólnocie wyznaniowej. Nie trzeba zresztą sięgać do początków ruchu, 
aby to zauważyć — jeszcze dzisiaj nie wszędzie idee ekumeniczne znajdują 
zwolenników i ludzie urzeczeni ideą jedności Kościoła budzą rozmaite po
dejrzenia. Bywają takie sytuacje, kiedy wielka sprawa porywa jednych, 
a budzi niechęć — a przynajmniej obojętność — u innych, ale ponieważ 
jest to sprawa wielka, stopniowo toruje sobie drogę do coraz szerszych krę
gów, a to w dużej mierze dzięki temu, że pionierzy tej sprawy są mocno 
związani ze swoim środowiskiem i rozumieją, że nie chodzi o ich prywatne 
poglądy i upodobania, ale o rzecz ważną, dla której trzeba zdobyć całe rze
sze ludzkie.

Ruchowi ekumenicznemu najlepiej służy się wtedy, gdy — nie unikając 
braterskich spotkań z braćmi innych wyznań, starając się zrozumieć ich 
punkt widzenia, nawet przyjmując od nich to, co słuszne i dobre — buduje 
się przede wszystkim we własnym Kościele, we własnym zborze (parafii) 
na ewangelicznych wzorach opartą wspólnotę, gdzie ludzie czytają Pismo 
św., modlą się, słuchają Słowa Bożego, szukają posiłku przy wspólnym Sto
le Pańskim, dają świadectwo swej wiary przez stosunek do swych bliźnich, 
uczciwe wykonywanie rodzinnych, obywatelskich i zawodowych obowiąz
ków i gdzie toruje się drogę zrozumieniu, że inni chrześcijanie to są bra
cia, choć inaczej wyrażają swoją cześć dla Boga. Im głębsza wiara, im gor
liwsze dzielenie się darami otrzymanymi od Boga, im wyrazistsze świad
czenie o przeżytej prawdzie, tym więcej można dać innym. Jedno z eku
menicznych zadań polega właśnie na wzajemnym udzielaniu sobie tego, co 
wypracowane w jednym Kościele może w czymś pomóc drugiemu Kościo
łowi.

Dobrze więc się stało, że temat „Powołani do jedności” został postawiony 
przed Synodem Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w listopadzie zesz
łego roku. O przebiegu Synodu piszemy gdzie indziej, tu chcemy tylko 
zwrócić uwagę, że grupy dyskutujące nad referatem otrzymały jedno kon
kretne, ale o bardzo szerokim zakresie, pytanie: „Co mamy robić, aby dać 
świadectwo jedności z całym Kościołem chrześcijańskim, a jednocześnie 
służyć bliźnim tym, co — jako ewangelicy reformowani — mamy najlep
szego?” Uczestnicy sesji, niestety, mieli zbyt mało czasu na pogłębienie te
matu, ale rozjechali się do swych zborów z tym pytaniem, które będzie do
magało się odpowiedzi i prowokowało do podejmowania konkretnych zadań. 
Kościół reformowany w naszym kraju jest niewielką wspólnotą chrześcijan, 
świadomą tego, że do najważniejszych jego zadań należy powołanie do jed
ności. Nie stać nas na to, aby do pracy ekumenicznej delegować specja
listów, którzy tylko tymi sprawami się zajmują, jak się to dzieje w wiel
kich Kościołach. Może dzięki temu właśnie uda się nam nie odseparować, 
nie wydzielić zadań ekumenicznych z codziennej działalności i w ten spo
sób wykazać, że ekumenia należy do istoty Kościoła, że ośrodkiem jej po
winny być nie Rady, nie Instytuty, nie wydzielone, odseparowane grona 
specjalistów, ale podstawowe wspólnoty kościelne, jakimi są zbory.

C O  W N U M E R Z E ?
Tematyka pierwszego w roku 1975 
numeru „Jednoty” jest ścisłym od
biciem słów zawartych w podtytule 
nazwy czasopisma: „miesięcznik... 
poświęcony polskiemu ewangelicyz- 
mowi i ekumenii” .
Synod Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego, obradujący w listopa
dzie ub. roku, skoncentrował swoją 
uwagę na temacie „Powołani do 
jedności” . Zarazem jednak, świa
dom związków zachodzących mię
dzy świadomą wiarą i świadectwem
0 przeżytej prawdzie, a praktycz
nym działaniem, podjął wstępną 
próbę określenia specyficznych cech 
Kościoła reformowanego, a to w 
tym celu, by dokładnie określić je
go miejsce, funkcje i zadania w ru
chu ekumenicznym. Wiadomo bo
wiem, że jedno z ekumenicznych 
zadań polega właśnie na wzajem
nym udzielaniu sobie tego, co wy
pracowane w jednym Kościele, mo
że w czymś pomóc drugiemu, co 
szerzej omawiamy w rubryce Na
szym zdaniem (obok).
Zadaniem  każdego chrześcijanina
1 całego Kościoła jest w y z n a w a 
n i e  i poświadczanie naszej wiary 
przed ludźmi, w świecie. Bardzo 
mocno zaakcentował wagę tego 
świadectwa ks. bp Jan Niewiecze- 
rzał w kazaniu synodalnym, które 
drukujemy na s. 3. O tym, jak jed
nak jesteśmy słabi i tchórzliwi w 
tych sprawach, wyznajemy Bogu 
w modlitwie, prosząc Go zarazem 
o światło i łaskę, byśmy umieli 
przezwyciężać samych siebie (s. 4). 
Spełniając zalecenie Synodu, udo
stępniamy w całości tekst referatu 
synodalnego (s. 8), wygłoszonego
przez ks. bp Jana Niewieczerzała. 
Natomiast o tym, jak przebiegał 
Synod 1974, można się dowiedzieć 
ze sprawozdania na s. 5. Również 
na Synodzie — i poza nim — roz
mawialiśmy z delegatami o ekume- 
nii, chcieliśmy bowiem poznać opi
nie i stanowiska wobec ruchu eku
menicznego — zwykłych, świeckich 
ludzi wyznania ewangelicko-refor
mowanego. Sądzimy, że materiał 
z Rozmów o ekumenii (s. 11) zain
teresuje wielu Czytelników, nie tyl
ko ewangelików reformowanych. 
Kontynuując problematykę ekume
niczną, drukujemy na s. 14 artvkuł 
s. Kingi Strzeleckiej o pierwszym 
ekumenicznym przekładzie Biblii 
we Francji, a na s. 16 — czwarte 
z kolei, i ostatnie, studium biblijne 
z serii przygotowanej przez Świato
wą Radę Kościołów przed V Zgro
madzeniem Ogólnym. Numer zamy
kamy serwisem informacyjnym 
Przegląd ekumeniczny, s. 19.

N A S Z A  O K Ł A D K A :
Łódź z masztem pokonująca fa
le, czyli jeden Kościół chrześci
jański na ziemi, spotykając się 
pod krzyżem Zbawiciela, prze
zwycięża w swej wędrówce 
wszelkie przeszkody. Oto sym
bol ekumenii.

9



Ks. JAN NIEWIECZERZAL

Wierzyć i wyznawać

Sercem  w ie rz y  się k u  u s p ra w ie d liw ien iu , a ustam i w y zn a je  się 
k u  zb aw ien iu .

Rzym. 10:10

Apostoł Paweł mówi tutaj o wzajemnym sto
sunku wiary i wyznawania. Z wielu innych 
miejsc Pisma św. wynika, że nasza społeczność 
z Bogiem rozwija &ię zależnie od tego, czy mię
dzy ludźmi publicznie wyznajemy Jego Syna, 
Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł przypomina, 
że wyznawanie, to konkretna mowa, która nas 
utrzymuje na drodze zbawienia. Dopiero w ten 
sposób — ustnym wyznaniem — odpowiada
my w konkretnych życiowych sytuacjach na 
Bożą łaskę. Dlatego usprawiedliwienie przyj
mujemy wiarą, ale dopiero przez wyznanie te
go, w co wierzymy, dostępujemy życia wiecz
nego w Chrystusie.

I

Z treści 10 rozdziału listu do Rzymian wynika, 
że wiara jest czymś całkiem konkretnym. Nie 
są to żadne ludżkie przypuszczenia, pojęcia 
i fantazje. Wiara nie pochodzi z naszych uczuć, 
rozumu, sądów i strachu. Wierzymy sercem. 
W nowoczesnym naszym pojmowaniu myślimy, 
że serce oznacza jakąś najtajniejszą komórkę 
ludzkiej istoty. Według Pisma św. wiara ser
cem ma podkreślać, że wszystkimi najgłębszy
mi siłami pragnień i oczekiwań oddajemy się 
Bogu. Nie zewnętrznie, zwyczajowo i skrycie. 
Przeciwnie — szczerze, posłusznie i jasno. W 
swych najgłębszych odczuciach i odruchach 
pragniemy być oddani temu, do czego nas Bóg, 
w Chrystusie, powołał, podobnie jak niegdyś 
Abraham czy Paweł szli tam, dokąd ich Bóg 
wezwał. Tak to jest z naszą wiarą sercem. Nie 
upaja się ona niewiarygodnymi wymysłami, 
nie stwarza fałszywych pojęć, nie zajmuje się 
ludzkimi zmiennymi wrażeniami, nie odbiega 
od rzeczywistego życia. Z prawdziwą radością 
i ufnością opiera się na tym, co jest nam dane. 
To właśnie przyjmuje, za tym idzie i temu się 
podporządkowuje. Dlatego taka wiara umożli
wia nam uzyskanie usprawiedliwienia przed 
Bogiem. W ten sposób dostajemy się w moc 
Sprawiedliwego. Jego promienie nas wzmac
niają, oczyszczają, usprawiedliwiają i czynią 
zdolnymi do życia z Bogiem.
Wierzyć sercem, to znaczy wierzyć, że nikt i w 
żaden sposób nie może wierzyć za mnie. Nikt 
nie jest w stanie nauczyć ani siebie, ani innych 
jakiegoś kościelnego sposobu, który pomógłby 
nam uładzić się z Bogiem. Spotkanie z Bogiem 
jest sprawą osobistą każdego człowieka. To my 
sami musimy usłyszeć słowo Boga, sami prag

nąć, sami udać się na drogi Boże i sami prze
myśleć naszą wdzięczność wobec Ojca w nie- 
biesiedh. Wiara i ufność rodzą się w sercu. One 
nas kierują na nowe drogi życia. W ten sposób 
przyjmujemy dzieło Chrystusowe, Jego dary 
i w ten sposób zostajemy usprawiedliwieni 
przed Bogiem.
Powiedzieliśmy więc, że wiara jest czymś zu
pełnie określonym. Jest to bowiem najgłębsze 
przyznanie się do Ewangelii Chrystusowej. 
Wierzymy, że Jezus Chrystus jest zmartwych
wstałym Panem, że do Niego należy wszelka 
moc nad żywymi i umarłymi, że Jego dzieło 
jest dziełem pojednania i pokoju, i że wszyscy, 
tzn. każdy z osobna i wszyscy razem, wejdzie
my do Królestwa pokoju i sprawiedliwości tyl
ko przezeń i z Nim, jako Jego posłuszne dzieci.
0  taką właśnie wiarę chodzi w Biblii i to ma 
na myśli apostoł, mówiąc o wierze sercem. Wia
ra więc jest wartością najbardziej wewnętrzną
1 osobistą, lecz również czymś, co dotyczy całe
go świata, co służy ludziom w odnajdywaniu 
w niej sprawiedliwości i życia. Aczkolwiek 
wiara jest częścią naszego życia wewnętrznego, 
nie jest ona czymś prywatnym. Przynajemy się 
w niej do czegoś, co zostało ofiarowane dla 
sprawiedliwości i zbawienia wszystkim lu
dziom. W tym tylko związku wiara może 
w pełni się przejawiać i wzrastać. Dlatego też 
powinna być z serca wynoszona i publicznie 
wyznawana.

I I

Słowo ,,wyznawać” oznacza „coś potwierdzać” , 
„do czegoś się przyznawać” , „coś pochwalać” .
0  ile wierzymy, wówczas prowadzeni jesteśmy 
ku temu, byśmy prawdę Chrystusową potwier
dzali, do Niego się słowem i czynem przyzna
wali i chwalili za życie i zbawienie. Prywatnie
1 publicznie, w domu i w kościele, w miejscu 
pracy codziennej. Wierzenia nie można oddzie
lić od wyznawania. Wiara oznacza złączenie 
z Chrystusem. Nie jest to tylko myśl o Chrystu
sie. Wierzyć możemy jedynie w ten sposób, ze 
na Chrystusie będziemy polegać, do Niego 
zwracać nasze myśli we wszelkich sytuacjach 
życiowych, Jemu ufać, a słowami i czynami da
wać świadectwo o Jezusie — Zbawicielu świa
ta. Wyznając świadczymy, iż nasza wiara jest 
czymś rzeczywistym, konkretnym, oo pomaga 
oświetlać ciemne drogi ludzkiego życia i ubez
pieczać nasze kroki. Wiara, która z jakichkol
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wiek powodów wzdraga się przed wyznawa
niem swego Zbawiciela, nie jest wiarą. Apostoł 
Paweł dlatego pisze, że dopiero wyznawanie, 
a więc otwarte przyznawanie się do swej wia
ry, prowadzi do zbawienia. Zbawienie oznacza 
uratowanie.
To więc, co wiarą przyjmujemy w swym sercu 
od Chrystusa, może nas ratować tylko wtedy, 
gdy z daru tego korzystamy i nim się kieruje
my. Dopiero więc słowne wyznawanie prowa
dzi do zbawienia i do nowego życia. Dopiero to 
jest forma chrześcijańskiego życia, które Pan 
Bóg błogosławi.

III

Gdybyśmy się teraz zapytali, co ma być treścią 
naszego wyznawania, doszlibyśmy na podsta
wie Pisma 'św. do kilku wniosków.
Pan Bóg wzywa nas w pewnych momentach 
życia do złożenia określonego wyznania po to, 
byśmy potwierdzili, iż tylko na Nim polegamy, 
Jemu ufamy i Jego prawdą chcemy się kiero
wać. Powiedzieliśmy, że wierzyć — to znaczy 
poddać się woli Jezusa jako Pana wszelkiego 
stworzenia. On zaś jest niezmiernie miłosierny,

ale żąda, byśmy i my byli wobec Niego zobo
wiązani. Bez takiej zależności nie można żyć 
z Jego łaski, która tyle nam ofiarowała i stale 
wiernie nas wspiera. Dlatego Kościół od same
go początku miał specjalne sformułowania, któ
re jego członkowie musieli, wstępując do zbo
ru, głośno wyznawać w czasie chrztu, aby 
w ten sposób przed zborem poświadczyć, jakie 
życie pragną prowadzić i że chcą na Bogu, 
a nie na mocy tego świata, polegać. Im trud
niejsze było życie i sytuacja Kościoła, tym bar
dziej chrześcijanie dbali o to, by ich bracia 
i siostry byli dokładnie pouczani o skutkach 
takiego wyznania, a niekiedy i doświadczani, 
czy obowiązkom tym są w stanie podołać.
Z tego także wynika, że w życiu Kościoła są 
chwile, gdy swymi ustami mamy zobowiązać 
się do życia w Chrystusie. Są to momenty na
szych szczególnych wyznań i ślubowań — pod
czas chrztów, Wieczerzy Pańskiej, konfirmacji, 
ślubowań starszych i członków Konsystorza, 
ślubu itp. Są to chwile poważnych decyzji, kie
dy mamy uświadomić sobie, a Panu Bogu po
twierdzić słowami, odnowę naszej wiary, że 
oczekujemy na wszystko od Niego samego, że 
o Nim przede wszystkim myślimy i w Jego

M i l c z e n i e  — k r z y c z y  w e  m n i e

Teraz mi głupio, że w tedy schowałem głowę w piasek. 
A przecież — Ty wiesz o tym, Ojcze — wierzę w  Cie
bie i ufam  Tobie. Wiele spraw  przem yślałem  i głęboko 
przeżyłem. Jestem  pew ny swojej w iary  i tego, że Ty 
stoisz przy mnie. Zbyt w iele dałeś m i doświadczyć, 
abym  mógł o tym  wątpić.
A jednak  w czoraj postąpiłem  jak  tchórz. I wstydzę 
się tego. Zdawało mi się, że jestem  gotów dla .Ciebie 
wiele poświęcić, a teraz zrozumiałem, jak  niespo
dzianie m ożna się potknąć naw et na  rów nej — zda
wałoby się — drodze. Zupełnie nie rozumiem, d la
czego to się stało. Teraz, kiedy o tym  myślę, wszystko 
wygląda tak  prosto, a w czoraj milczałem i nie da się 
tej sytuacji już powtórzyć.
Czuję się jak  P iotr n a  podwórzu arcykapłana, kiedy 
usłyszał pianie koguta. On przynajm niej mógł się czuć 
zagrożony. Ale ja?  Nic mi przecież nie grozi. Czego 
się bałem ? Zdziwionych spojrzeń? Etykietki obsku- 
ran ta , relig ian ta?
Zawsze byłem przekonany, że nie wstydzę się sw ojej 
w iary. R egularnie chodzę do kościoła, modlę się, czy
tam  Pismo św., chcę znać Tw oją wolę, i K rysia, i ja, 
przekazujem y Jance i M arkowi naszą wiarę... P rze
konałem  się tyle razy, że potrafię dyskutować z przy
jaciółm i o spraw ach wiary.
A gdy ten jeden jedyny raz trzeba było jasno i gło
śno — wobec ludzi inaczej myślących — powiedzieć: 
wierzę, i spokojnie w yjaśnić moje stanowisko w po
ruszonej spraw ie, zmilczałem. I to milczenie krzyczy 
teraz w e mnie. W chwili próby nie um iałem  Ciebie 
wyznać.
Nie w iem  teraz, co mam  z tym  zrobić. Ufam Ci, 
Ojcze, że m i wybaczysz tę chwilę słabości i w po
dobnej sytuacji udzielisz m i swego św iatła i siły, 
żebym przemógł samego siebie. Proszę Cię, pomóż mi 
w m ojej słabości.
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opiekę się oddajemy. Powinniśmy więc 
z wdzięcznością oczekiwać na takie momenty, 
ponieważ one przypominają nam nie tylko 
o Bożej łasce i miłości, ale i o naszych zobowią
zaniach chrześcijańskich. Bez osobistych zobo
wiązań nie ma pełnej wiary.
Kościół jest powołany do służby w mocy Ewan
gelii, która jest mocą Bożą ku zbawieniu dla 
każdego wierzącego. Ośrodkiem i ogniskiem na
szego wyznawania winny być nabożeństwa, na 
których potwierdzamy nasze posłuszeństwo 
wobec Boga, wdzięczność za dar nieśmiertel
ności życia w Chrystusie i miłość z bliźnimi, 
z którymi wspólnie podążamy do tronu Bożego. 
Wspólne nabożeństwo wokół Słowa Bożego sta
nowi najbardziej podstawowy i najsilniejszy 
wyraz naszej wyznawanej wiary. To tutaj, we 
wspólnocie nabożeństwa, odkrywamy na nowo 
skarby Bożego miłosierdzia, miłość i wolę po
mocy. Wspólne nabożeństwo umożliwia nam

posilanie się mocą Ducha Świętego, tak po
trzebnego każdemu z nas w codziennym tru
dzie życia. Wspólne nabożeństwa, godziny roz
ważań Pisma św., nasze modlitwy i pieśni — 
są wyrazem naszej wiary, którą pragniemy po
głębić, przed światem wyznać, za nią się nie 
wstydzić i w jej mocy być pożytecznymi człon
kami jednego świętego Kościoła Chrystusowego 
na ziemi. Każde zbliżenie się do Chrystusa ro
dzi radość serca, oczyszczenie myśli i podnietę 
do lepszego, Bogu miłego życia.
I my, Drodzy Przyjaciele, pragniemy na na
szym Synodzie być świadkami, którzy wierzą 
i wiarę swą wyznają, pragniemy być naśladow
cami naszego Pana, który każdego wierzącego 
błogosławi, wspiera, nie pozostawia w samot
ności i uświęca do służby Bożej dla bliźnich. 
Niechaj da nam to Pan, ,,albo wiem sercem wie
rzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyzna
je się ku zbawieniu” . Amen..

S y n o d  1974
W dniach 9— 10 listopada 
1974 r. obradował w Warsza
wie Synod Kościoła Ewange
licko-Reformowanego na do
rocznej sesji zwyczajnej. Obra
dom, których temat brzmiał 
„Powołani do jedności” , prze
wodniczył prezes Synodu — 
red. Jan S k i e r s k i. Jak 
zwykle obrady rozpoczęły się 
nabożeństwem, które poprowa
dził ks. Zdzisław T r a n d a .  
Wygłosił on też kazanie, oparte 
na dwóch tekstach: Jan 17:21 
i Obj. 3:11.
Pierwszy dzień (sobotnie popo
łudnie i wieczór) wypełniły 
następuj ące sprawozdania: z 
ogólnej działalności Konsysto- 
rza (prezes Jan Baum) ,  z ży
cia religijnego Kościoła '(ks. bp 
Jan N i e w i e c z e r z a ł ) ,  Ko
misji Synodalnych — Proble
mowej (Jarosław S w i d e r 
ski )  i Informacyjno-Wydaw- 
nicze j (Aleksandra S ę k o w 
ska), z działalności finansowej 
( J a r o s ł a w  S w i d e r s k i )  i 
Komisji Rewizyjnej (Andrzej 
S k i e r s k i ) .  Wszystkie te 
sprawozdania zapoznały zebra
nych z całokształtem życia Koś
cioła w okresie intersynodal- 
nym. Znalazły w nich odbicie 
różne dziedziny służby kościel

nej, radości i bolączki w pracy 
zborów, kontakty z innymi 
Kościołami w Polsce i za grani
cą. W dyskusji nad sprawozda
niami, będącej jednocześnie ich 
rozwinięciem, podkreślono
wspólny wysiłek wyznawców 
w pracy kościelnej, poczucie 
odpowiedzialności i obowiązku. 
Wiele miejsca poświęcono 
„Jednocie” . Zwłaszcza numer 
8/9 z ubiegłego roku, zawiera
jący porównanie trzech wyz
nań, spotkał się z życzliwością 
i pochwałą Synodu.
Po dyskusji, na wniosek Ko
misji Rewizyjnej, udzielono 
Konsystorzowi absolutorium z 
dotychczasowej działalności i 
zatwierdzono budżet Kościoła 
na rok 1975.
Drugi dzień obrad Synodu roz
poczęto wspólną modlitwą i 
pieśnią. Następnie ks. bp Jan 
N i e w i e c z e r z a ł  wygłosił 
referat „Powołani do jedności” 
(Jan 17:21). (Tekst tego refera
tu * drukujemy na str. 8). 
Zarówno zawarty w nim rys 
historyczny dążeń ekumenicz
nych, jak i postulaty pracy „od 
podstaw” , czyli rozpoczynania 
od nas samych, znalazły póź
niej rozwinięcie w toczącej się 
dyskusji.

Uzupełnieniem referatu ks. bp 
J. Niewieczerzała było wystą
pienie ks. Zdzisława T r a n d y ,  
który na przykładzie zboru ze- 
lowskiego i łódzkiego przedsta
wił możliwości szukania dróg 
zbliżenia i porozumienia mię
dzy Kościołami oraz wskazał 
na konkretne, wspólnie podej
mowane działania (spotkania, 
nabożeństwa, koncerty religij- 
ne, wymiana duchownych itp.). 
Nie brak w tej pracy trudnoś
ci. Wyraźnie występuje obawa 
przed prozelityzmem, a często 
brak zrozumienia i znajomości 
zasad wiary partnera. Mówca 
podkreślił jednak, że z drogi 
ekumenicznej nie ma odwrotu, 
a od bratnich Kościołów wiele 
można się nauczyć. Zaapelował 
do synodująeyeh, by wypowia
dali się, jak praktycznie widzą 
w swoich zborach współpracę 
ekumeniczną.
Po tej wypowiedzi synodujący 
udali się na wspólne nabożeń
stwo. Kazanie (zob. s. 3) na te
mat tekstu Rzym. 10:10 wygło
sił Ksiądz Biskup. W Wiecze
rzy Pańskiej, której udzielało 
czterech duchownych, uczest
niczyło wielu zgromadzonych. 
Następnie, po przerwie obiado
wej, wznowiono obrady Syno-
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du. Kolejnym mówcą był p. Ro
man L i p i ń s k i ,  który przed
stawił pracę ekumeniczną mło
dzieży (Sekcja Młodzieży PRE), 
znajdującą wyraz we wspól
nych nabożeństwach prowadzo
nych przez młodzież, w spotka
niach informacyjnych, konfe
rencjach oraz obozach robo
czych. Wiele miejsca mówca 
poświęcił radościom i osiągnię
ciom, ale także i trudnościom, 
jakie napotyka młodzież w 
swej ekumenicznej działalności.

Ostatnim wystąpieniem, uzu
pełniającym referat synodalny, 
była wypowiedź radcy Konsys- 
torza, prof. dr. hab. Jarosława 
S w i d e r s k i e g o ,  który w 
nawiązaniu do jednego z tek
stów Synodu — ,,Trzymaj, co 
masz, aby nikt nie wziął koro
ny twojej” (Obj. 3:11) — przed
stawił zebranym wypracowany 
na spotkaniach pastorów, Kon- 
systorza i grup roboczych tekst 
określający cechy szczególne 
Kościoła Ewangelicko-Retoi - 
mowanego w Polsce. Mówca 
podkreślił, że znajomość zasad 
własnego Kościoła ma ogromne 
znaczenie w praktycznym dzia
łaniu na rzecz jedności całego 
Kościoła chrześcijańskiego. Na 
szczególną uwagę zasługują 
dwa wnioski, wypływające z 
cech Kościoła reformowanego: 
elastyczność działania, oparta 
na nadrzędności przykazania 
miłości, oraz gotowość do kon
frontacji z rzeczywistością, co 
wynika z braku sprzeczności 
między wiarą a wiedzą i wro
dzoną etyką. Na tych podsta
wach opiera się zadanie stojące 
przed wyznawcami Kościoła 
Ewangelicko - Reformowanego:

„...przekonać słabych, odcho
dzących lub nie mogących 
przyjść, że Bóg jest wspanial
szy i lepszy, niż to wygląda 
wszędzie tam, gdzie Go ludzie 
po swojemu próbowali okreś
lić” .

Zadanie synodu jących polegało 
m. in. na próbie odpowiedzi na 
pytanie, w jaki sposób należy 
oddziaływać na otoczenie, by 
dać świadectwo jedności i jed
nocześnie służyć światu tym, 
co posiadamy.

Referat synodalny i powyższe 
trzy wypowiedzi stały się pod
stawą dyskusji, którą przepro
wadzono w czterech grupach 
roboczych, dzięki czemu stwo
rzono wszystkim delegatom i 
gościom Synodu możliwość wy
powiedzenia swych myśli i opi
nii.

Na zebraniu plenarnym liderzy 
grup zreferowali poruszane w 
grupach problemy, często wią
żące się z konkretnymi sytua
cjami zborów. Z wypowiedzi 
wynikało, że pytanie o słusz
ność dążeń do jedności jest bez
dyskusyjne. Zachodzi jednak 
kwestia, w jakiej mierze mamy 
w tych dążeniach uczestniczyć 
i czy za każdą cenę. Na pewno 
trzeba walczyć z tendencjami 
do izolacji, ale należy również 
uważać, by w działaniu na 
rzecz jedności nie zatracić 
własnej tożsamości. Kolejnym, 
wiążącym się z tym proble
mem, jest wypracowanie takiej 
postawy, która nie wywoła du
cha zobojętnienia na sprawy 
wiary przez źle pojmowaną to
lerancję. Zwracano też uwagę 
na to, że niejednokrotnie za 
tzw. tolerancyjnością kryje się



słabość. Podkreślano koniecz
ność zwiększenia wewnętrznej 
dyscypliny kościelnej, wzmoże
nia pracy wewnętrznej, lepsze
go przygotowania do konfron
tacji z ludźmi innych wyznań 
lub światopoglądów, dokład
niejszej informacji. Większy 
nacisk w działaniu kościelnym 
należy położyć nie na spora
dyczne spotkania i akcje, ale 
na ścisłe, stale kontakty mię
dzyludzkie, na społeczność „na 
codzień” . Od efektów naszej 
pracy wewnętrznej (tu zwraca
no przede wszystkim uwagę na 
pracę z młodzieżą) w dużej mie
rze zależy sukces naszego dzia
łania ekumenicznego. W sto
sunkach ekumenicznych można 
zaobserwować, że inne Kościo
ły odnoszą się do nas z zaufa
niem, co nie może być powo
dem do dumy, lecz poważnym 
zobowiązaniem.

W dyskusji wiele miejsca po
święcono stosunkom z Kościo
łem Rzymskokatolickim. O ile 
nie kwestionowano zacieśnienia 
współpracy z Kościołami pro
testanckimi, o tyle zwracano 
jednak uwagę, że w praktyce 
Kościoła katolickiego istnieje 
szereg spraw, których przy naj
lepszej dobrej woli nie można 
zaakceptować. Z uznaniem Sy
nod odniósł się do przemian za
chodzących w tym Kościele w 
ostatnich latach, co daje się 
zauważyć zwłaszcza w dużych 
miastach, ale wskazał zarazem 
na liczne jeszcze trudności we 
współżyciu i kontaktach.

We wszystkich grupach dysku
syjnych zwrócono uwagę na 
zbyt krótki czas przeznaczony 
na dyskusję i dlatego Synod 
polecił kontynuowanie jej we 
wszystkich zborach w oparciu

o referat Księdza Biskupa i in
ne przygotowane materiały 
(tzw. tekst samookreślenia — 
„Nasze cechy szczególne” ).
Kończąc dyskusję, ks. bp J. 
Niewieczerzał wyjaśnił niektó
re sprawy podnoszone przez 
synodujących. Oczywiście, tru
dno w ciągu kilku godzin odpo
wiedzieć na pytanie, czym mo
żemy służyć innym. Ważne 
jest, że mogliśmy sobie uzmys
łowić w ł a s n e  braki i niedo
ciągnięcia. Kościół — powie
dział Ksiądz Biskup — o tyle 
usprawiedliwia swoje istnienie,
0 ile wypełnia zadanie służenia 
innym, o ile umie dawać siebie
1 z siebie. Tak długo będzie żył, 
jak długo będzie służył dara
mi — nadzieją, miłością i wia
rą — innym. Czyli, celem na
szego Kościoła jest żyć dla in
nych i dla jednego, powszech
nego Kościoła Chrystusowego. 
Ekumenia, to spotkanie się 
wszystkich chrześcijan pod 
krzyżem Zbawiciela. Ważne 
jest, byśmy tam dążyli 
w s p ó l n i e ,  nawet odrębnymi 
drogami, ale zawsze przez 
świadectwo i służbę. Nad tym 
musimy pracować i do tego dą
żyć. A w tym dążeniu ma nam 
pomóc, między innymi, przy
gotowany tekst samookreś
lenia. Analizując go w zbo
rach, pogłębimy naszą świado
mość wyznaniową, a zarazem 
jaśniej zobaczymy, na czym 
polega nasze powołanie do jed
ności.
Po uchwaleniu zgłoszonych 
wniosków i zaleceń Synod zo
stał zakończony wspólną mod
litwą i pieśnią „Pod Twą obro
nę” .

J. s.
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Ks. JAN NIEWIECZERZAL

Powołani do jedności
Referat synodalny

Jednym  z tem atów  najczęściej poruszanych we współ
czesnym chrześcijaństw ie jest spraw a ekumenii, ru 
chu, który m a we w szystkich Kościołach zarówno 
gorących zwolenników, jak  i przeciwników. Należy 
jednakże stwierdzić, że rozprzestrzenił się on na ca
łym świecie i wszedł jako nieodłączny elem ent życia 
chrześcijańskiego i działania kościelnego. Nie jest więc 
on ani modą, an i przejściowym  zjawiskiem  kościelno- 
-społecznym. Twierdzi się z całym przekonaniem , że 
współczesny ruch ekum eniczny porównać można do 
nowej reform acji. Z tego względu jest rzeczą nie
uniknioną, aby Kościoły zaznajam iały się z nim  i w ła
ściwie doń ustosunkowały.
Gdzie tkw i źródło i co właściwie oznacza słowo 
„ekum enia”. P ionierzy nowoczesnego ruchu ekum e
nicznego uzasadniają swą działalność nakazem  samego 
Jezusa Chrystusa, wypowiedzianym  w 17 rozdziale 
Ewangelii Jana, w  w ierszach 20 i 21, które brzm ią: 
„Nie tylko za tym i proszę^ ale i za tymi, którzy 
przez ich słowo uw ierzą we mnie. Aby wszyscy byli 
jedno, jak  Ty, Ojcze, we mnie, a ja  w Tobie, aby 
i oni w nas jedno byli, aby św iat uwierzył, żeś Ty 
mnie posłał”.
Rozdział 17 Ewangelii Jan a  nazyw any jest m odlitw ą 
arcykapłańską, w której Jezus modli się za swoich 
uczniów. W w ierszach 20 i 21 wypowiedziana jest 
prośba Jezusa o uczniów, aby oni, jako Jego naśla
dowcy i wyznawcy, zachowali w swym życiu i św ia
dectw ie na ziemi jedność, jaka istnieje pomiędzy 
Ojcem w niebiesiech i Synem, Zbawicielem świata. 
W edług drugiej części w iersza 21 — „aby św iat uw ie
rzył, żeś Ty m nie posłał” — Jezus uważa zachowanie 
jedności swych wyznawców za podstawę w iarygod
ności Ewangelii w  świecie.
Nowy Testam ent w ielokrotnie mówi o konieczności 
zachow ania jedności przez chrześcijan. Apostoł św. P a
w eł w liście do Efezjan pisze, że jest „jeden Pan. 
jedna w iara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec w szyst
kich, k tó ry  jest ponad wszystkich, we wszystkich 
i przez wszystkich” (4:5.6). W I liście do K oryntian, 
w rozdziale 1, w. 10 napom ina: „Proszę was, bracia, 
w im ieniu P ana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście 
byli jednom yślni i aby nie było między wami rozła
mów, lecz* abyście byli zespoleni jednością myśli 
i jednością zdania”. W liście do Efezjan, w rozdziale 4, 
w. 1 i 3, czytamy: „Napominam was tedy ja, więzień 
w Panu, abyście postępowali jak  przystoi na powo
łanie wasze (...) stara jąc się zachować jedność ducha 
w spójni pokoju”. W reszcie w I liście do K oryntian 
(1:12-13) apostoł bardzo w yraźnie mówi o tym, że 
nie m a w ielu Kościołów na świecie, lecz jest j e d e n  
K o ś c i ó ł  w Chrystusie Jezusie: „Mówię to dlatego, 
że każdy z was pow iada: jam  jest Pawłowy, a  jam  
Apollosowy, a jam  Kefasowy, a jam  Chrystusowy. 
Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paw eł za was

został ukrzyżowany, alboście w imię P aw ła zostali 
ochrzczeni?”
O tym, że jedyną głową Kościoła jest Chrystus, przy
pom inają nam  słowa listu  ap. Paw ła do Efezjan (1:22): 
„Wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego 
ustanow ił ponad wszystkim  głową Kościoła”. Dlatego 
też i my wszyscy „będąc szczerymi w miłości” mamy 
w zrastać „pod każdym  względem w Niego, który jest 
głową, to jest w C hrystusa” (Ef.4:15).
Przypom niane wyżej słowa o jedności wyznawców 
Chrystusa na ziemi m ają uświadomić chrześcijanom, 
że stanow ią oni jedną społeczność w wierze, że 
wszyscy są jednym  w Chrystusie. O tę jedność winni 
się troszczyć, starać się ją  zachowywać i pielęgnować, 
ponieważ taka jest wola P ana Kościoła, Zbaw iciela 
św iata. Jezus posłany został do wszystkich i za 
wszystkich um arł. Terenem  więc działania Kościoła 
jest c a ł y  ś w i a t ,  c a ł a  l u d z k o ś ć .
Ew angelista Łukasz (2:1) wypowiada znane nam 
wszystkim  słowa: „I stało się w one dni, że wyszedł 
dekret cesarza Augusta, aby spisano c a ł y  ś w i a t  — 
(ten oikoumenen)”. W greckim  języku, w jakim  spi
sano Nowy Testam ent, stykam y się w tym  miejscu 
ze słowem „ekum enia”, podobnie, jak  w Ewangelii 
M ateusza (24:14), gdy mowa jest o uniw ersalnym  
posłannictw ie Ewangelii Chrystusowej: „I będzie gło
szona ta  ew angelia o K rólestw ie p o  c a ł y m  ś w i e -  
c i e (hole te oikoumene), na św iadectwo wszystkim  
narodom ”. *
Ekum enia pochodzi od słowa oikos — przybytek, 
dom, św iątynia, gospodarstwo, ród, gniazdo itp., zaś 
oikoumene znaczy — zamieszkały świat, ludzkość. 
Oikoumene jest więc terenem , na którym  żyje Ko
ściół, a  P anem  oikoumene jest Chrystus.

Świadomość jedności i powszechności Kościoła tow a
rzyszyła wyznawcom Jezusa przez wieki. Pomimo 
że i w zborach prachrześcijańskich zdarzały się w y
padki rozterek, które ostro gromili apostołowie, po
mimo że i w późniejszych wiekach zdarzały się 
poważne naruszenia jedności, to jednak sam a myśl 
o istnieniu wielu Kościołów w ydaw ała się niemożliwa. 
Jak  więc się to stało, że w dzisiejszym czasie istnieje 
tak  w iele Kościołów chrześcijańskich, które przez 
w ieki całe żyły w odosobnieniu, jeśli nie w nieprzy- 
jaźni?

W historii Kościoła chrześcijańskiego zw raca się uw a
gę przede wszystkim  na dwa najw ażniejsze jego po
działy. Pierwszy, to tzw. schizma wschodnia (1054), 
kiedy to Kościół podzielił się na tzw. Zachodni, 
rzym skokatolicki, i W schodni — praw osław ny lub 
ortodoksyjny; drugi — to Reform acja w XVI w., 
dająca początek Kościołom protestanckim , ew angeli
ckim. W ciągu następnych wieków następow ały dalsze 
podziały i pow stawały nowe Kościoły.
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W tym  miejscu należałoby zapytać, czy istn iała rze
czywista potrzeba tych podziałów i czy nie zaistniały 
one w skutek grzesznej woli człowieka. Trzeba zdać 
sobie spraw ę z tego, że przyczynam i podziałów  mogą 
być względy dwojakiego rodzaju. Jeden rodzaj, to 
względy personalne, am bicjonalne, społeczne lub po
lityczne, a więc natury  pozareligijnej, i drugi — to 
konsekwencje działania w imię czystości w iary i po
słuszeństw a wobec Ewangelii Chrystusowej, a  więc 
względy natu ry  religijnej. Kościoły ew angelickie pow 
stały  jako w ynik działania reform atorów , którzy p rag
nęli skażonemu Kościołowi przywrócić jego ew ange
liczny, apostolski charak ter i oblicze. H istoria i dal
sze dzieje Kościoła potw ierdziły zasadność tego dzia
łania. Należy sobie jednak  uświadomić, że w spom 
nianych .podziałów nie można traktow ać — z punktu  
widzenia jedności Kościoła — za w ydarzenia pocie
szające. R eform acja była sm utną koniecznością dzie
jową. Żaden z reform atorów  — ani Luter, an i K al
win — nie cieszyli się z tego, że w w ieku XVI 
nastąpił podział Kościoła. Oni sam i czuli się człon
kam i jednego Kościoła chrześcijańskiego, a to, że 
tysiące i m iliony wyznawców znalazło się poza g ra
nicam i Kościoła katolickiego, nie było w iną refo r
matorów.
Pomimo rozbicia Kościoła chrześcijańskiego myśl o je 
go jedności nie zaginęła. W ciągu w ieków czynione 
były próby przezwyciężenia podziałów, a  w ielu m ę
żów Bożych we wszystkich Kościołach szukało dróg 
i sposobów przyw rócenia jedności. D la w ielu z nich 
rozdarcie Kościoła było skandalem , który  nie może 
znaleźć uspraw iedliw ienia przed Bogiem. P raw dę tę 
poznali w yraźnie m isjonarze w XIX  w., którzy pro
wadzili działalność m isyjną wśród pogan. Poniew aż 
pochodzili oni z różnych Kościołów, przeto pragnęli 
naw racać pogan dla różnych wyznań. Zdarzało się, 
że m isjonarze różnych w yznań działali n a  jednym  
terenie i fak t ten wywoływał zdum ienie i drw iny 
ze strony naw racanych. Jakże jest to możliwe — 
mówili oni — że głosicie jedną Ewangelię Chrystusa, 
a wzywacie nas, byśmy należeli do różnych Kościo
łów. Znak, że albo Ewangelia jest nauką fałszywą, 
albo też wy jesteście fałszywymi uczniam i Chrystusa. 
I w tedy m isjonarze przypom nieli sobie słowa: „aby 
i oni w nas jedno byli, aby św iat uwierzył, żeś Ty 
mnie posłał”. Początkowo więc, aby uczynić m isję 
chrześcijańską bardziej skuteczną, pracownicy misyjni 
zaczęli porozum iewać się wzajem nie, zbliżać ku sobie 
i ustalać tereny działalności. Uznano konieczność w za
jem nego sobie pom agania i w ym iany doświadczeń 
w dziele pozyskiw ania wyznawców Chrystusowych. 
W ysiłki te, w yrosłe z um iłow ania spraw y Bożej, do
prowadziły do zwołania w Edynburgu I Światowej 
K onferencji M isyjnej (1910). Choć konferencja ta  
m iała na uwadze przede w szystkim  praktyczne cele, 
to jednak była pierwszym  ekum enicznym  zgrom adze
niem św iatow ym : dała im puls do pow stania w przy
szłości Światowej Rady Kościołów. Przełom  XIX 
i XX w. obfitował w nazw iska prekursorów , inspi
ratorów  i w ielkich duchów Kościoła, jak  np. John 
R. Mott, J. H. Oldham czy Charles Brent, które na 
zawsze zapisały się w historii chrześcijaństw a i eku- 
menii.
Długie la ta  doświadczeń doprowadziły do ustalenia 
dwóch zasadniczych kierunków  działania: p r a k 
t y c z n e g o ,  polegającego na pracy w k ierunku zbli
żenia Kościołów przez współpracę w dziedzinie cha

rytatyw nej i społecznej, oraz d o k t r y n a l n e g o ,  
m ającego na celu przezwyciężenie różnic i przepaści 
teologicznych, dogmatycznych i ustrojowych, 
in icjatorzy  ruchu ekumenicznego byli świadomi, że 
przywrócenie jedności Kościoła nie jest spraw ą ani 
łatw ą, ani szybką. W ierzyli jednak, że jest to  możli
we. Aczkolwiek każdy świadomy chrześcijanin zdaje 
sobie spraw ę z tego, że rozbicie Kościoła nie może 
być miłe Bogu, to jednak każdy Kościół (o ile po
w ażnie siebie traktuje) m a praw o uważać siebie za 
społeczność, k tóra według swego rozum ienia w n a j
lepszy sposób w yraża ideę Kościoła Jezusa C hrystusa 
na ziemi. Istn ie ją  więc między nim i poważne różnice 
doktrynalne, różnice w in terpretow aniu  praw d w iary 
i ustro ju  Kościoła, które to różnice nie są łatw e do 
przezwyciężenia. Są też Kościoły nie różniące się od 
siebie doktrynalnie, ale istn ieją między nim i inne 
różnice, nie pozw alające na zjednoczenie, a naw et 
na zbliżenie. Od samego początku istniały obawy, 
czy ruch ekum eniczny ma jakiekolw iek szanse na 
przyszłość. Dość było pomyśleć o trudnościach w zbli
żeniu pomiędzy luteranam i, reform owanym i, m eto
dystam i, baptystam i, anglikanam i i starokatolikam i, 
nie mówiąc już o prawosławnych, a  tym  bardziej
0 Kościele Rzymskokatolickim. W szak w sam ym  obo
zie protestanckim  dochodziło w historii do w alk  w y
znaniowych, istniały zadrażnienia, niechęci, a  naw et 
w yraźna nieprzyjaźń. Czyż można było m arzyć o zm ia
nie we w zajem nym  stosunku Kościoła, czy można 
było myśleć o zasypaniu tych przepaści, k tóre wyżło
biły pomiędzy nim i wieki obcości, a  naw et w ro
gości?
W tym  miejscu musimy powiedzieć, że cuda Boże 
dzieją się i w naszych czasach i że za mężem Bożym
1 my wołać możemy: „W ielkie i dziwne są dzieła 
Twoje, Panie, Boże wszechmogący; spraw iedliw e 
i praw dziw e są drogi Twoje, królu narodów ” (Obj. 
15:3). Bóg w ysłuchał widocznie próśb w ielu w iernych 
wyznawców Chrystusa, pragnących — w posłuszeń
stw ie m odlitw ie arcykapłańskiej — działać na rzecz 
zbliżenia wszystkich wiernych P ana na ziemi, i do
prowadził do pierwszego w dziejach spotkania ponad 
stu Kościołów, w Am sterdam ie, w roku 1948.
W roku 1973 cały św iat chrześcijański obchodził 
25-lecie istnienia Światowej Rady Kościołów, zwanej 
też Światową Radą Ekumeniczną. W A m sterdam ie 
spotkały się różne Kościoły protestanckie, anglikański 
i część Kościołów prawosławnych. Do chwili obecnej 
odbyły się już cztery Zgrom adzenia Ogólne tej Rady, 
przy czym, praktycznie, skupia ona wszystkie Kościo
ły nierzym skokatolickie na świecie. I dziś, tak  jak  
przed laty, SRK rozw ija swoją działalność na dwóch 
płaszczyznach: praktycznej i doktrynalnej. Jak  w ielką 
siłę ruch ten posiada i jak  głęboki w yw iera wpływ 
na umysły chrześcijan, świadczyć może fakt, że i Ko
ściół Rzymskokatolicki uznał — po w ielu latach — 
za stosowne przyjąć go za nieodw racalny przejaw  
tęsknoty wyznawców Chrystusa i rozpoczął współ
pracę na pewnych odcinkach. I my, jako ewangelicy, 
winniśm y z wdzięcznością wspominać natchnionego 
miłością papieża Jana  XXIII, za którego podnietą 
doszło do zwołania II Soboru W atykańskiego i do 
widocznych zmian w Kościele Rzymskokatolickim.
Na tle tego, co powiedziano, nasuw a się pytanie, do 
jakiej jedności dążymy i jak  jedność ta  m a w yglą
dać. Pytanie nad w yraz uzasadnione. W ielu bowiem 
sądzi, że jedność, jaką proponuje Ekum enia, to nic
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innego jak  zwykłe organizacyjne połączenie się Ko
ściołów, którym  w związku z tym  grozi u tra ta  ich 
identyczności, ich dorobku religijnego i ich tradycji. 
Są inni, którzy sądzą, że Kościoły będą zmuszone 
przyjąć wyznanie jakiegoś obcego Kościoła, a  jeszcze 
inni — że nastąpi pom ieszanie wyznań, co pociągnie 
za sobą pow stanie nowych podziałów. Oczywiście, że 
do takiej jedności dążyć nie możemy. Nasza jedność, 
o k tórej myślimy, to jedność w Chrystusie, w Jego 
dziele i w Jego krzyżu. Uznajemy, że wszystkie Ko
ścioły na ziemi podążają różnymi drogami do Chry
stusa Pana, pod Jego krzyż na Golgocie. Wszyscy 
jesteśm y pielgrzym am i do, jednego świętego Je ruza
lem, a na naszej drodze m amy się w zajem nie uczyć, 
w zajem nie wspomagać, w zajem nie poznawać i w za
jem nie miłować. Jesteśm y na początku tej drogi. Nasz 
wspólny los i nasza wspólna nadzieja w inny nas uczyć 
wzajem nego w ybaczania sobie win, wzajem nego usłu
giw ania sobie najlepszym i . Skarbami naszej wiary, 
pom agania sobie w naszej chrześcijańskiej służbie 
wobec św iata i daw ania przykładu chrześcijańskiej 
miłości. Jeśli tego się nauczymy, wówczas sam Bóg 
wskaże nam  drogę i sposób pojednania i osiągnięcia 
jedności. Na tej drodze m amy sprawdzić głębię naszej 
wiary, moc naszej nadziei i szczerość naszej chrześci
jańskiej miłości. P ięknie to  wyraził w spom niany już 
biskup Charles Brent, kiedy na inauguracyjnym  na
bożeństwie w czasie Światowej Konferencji do Spraw  
W iary i U stroju (Lozanna, 1927), powiedział: „Duch 
Boży chce nam i kierow ać tak, by nasze życie i dzia
łanie były zgodne z Jego wolą. On sam  spowoduje, 
że kiedy wypełni się czas, w sposób, który On tylko 
zna — niemożliwe dla nas możliwym uczyni i spełni 
chrześcijańską nadzieję w nadejście dnia, gdy będzie 
jedna ow czarnia i jeden P asterz”.
Gdy w spom inam y dziś słow a Zbawiciela o jedności 
chrześcijańskiej, n ieodparcie nasuw a się pytanie, ja 
kie znaczenie w inna ona mieć d la  nas i d la naszego 
Kościoła. Nie powinniśm y zapominać o tym, że słowa 
te wypowiedziane były w form ie modlitwy, tuż przed 
pojm aniem  Pana. Jest to więc dla nas święte przy
kazanie, dane Kościołowi n a  jego ziemskie bytowanie. 
W swej prośbie Jezus mówi o jedności uczniów, ale 
także i o ich zadaniu m isyjnym : „...aby św iat uw ie
rzył, żeś Ty m nie posłał”. Pew ne jest, że Jezus nie 
m yślał o jedności form alnej, zew nętrznej, ale o jed 
ności m ającej źródło w um iłowaniu Boga i bliźniego, 
w um iłowaniu Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii, 
spraw dzającej się w życiu codziennym wyznawców. 
Jedność, której pragnie dla nas Jezus Chrystus, to 
nic innego jak  uświęcenie życia każdego z nas w n a 
śladow aniu Jego życia, służby i miłości. W ynika z te 
go, że i ekum enizm  to nic innego, jak  pogłębienie 
naszej rzeczywistej, nieobłudnej w iary w zbawczą 
moc P ana Kościoła, pogłębienie naszej służby dla 
Boga i bliźniego, wzmocnienie naszej miłości w o
bec Boga i św iata tak, by wszyscy po nas poznali, 
że jesteśm y naśladowcam i Tego, którego Bóg posłał 
dla zbaw ienia świata.
Ekum enizm  więc to także zobowiązanie do poważ
niejszego i głębszego rozum ienia naszego posłannictw a 
w świecie.
W jaki sposób m amy to posłannictwo wypełniać? 
Przede wszystkim każdy z nas powinien starać się 
być rzeczywistym naśladow cą Jezusa. Nie z m etryki, 
nie z form alnej przynależności do Kościoła i nie 
z zarozumiałości konfesyjnej. Oczywiście w inniśm y

miłować swój Kościół i być mu w iernym i, ale zawsze 
w takiej mierze, w jakiej pomaga nam  to w osiąga
niu większej doskonałości chrześcijańskiego życia. Nie 
m a na świecie Kościoła, który by nam , przez sw oją 
organizację czy naw et dogmatyczne zasady, gw aran
tował życie wieczne i zbawienie. To może dać tylko 
Bóg w Jezusie Chrystusie, przez naszą w iarę i m i
łość.

Poznanie tej praw dy w inno kształtować nasze życie 
osobiste, rodzinne, parafialne i kościelne. Nie może
my zapominać, że jako poszczególni wyznawcy Jezusa 
Chrystusa jesteśm y zarazem  członkami rodziny, zboru, 
Kościoła Ewangelicko-Reform owanego i członkami 
j e d n e g o  K o ś c i o ł a  c h r z e ś c i j a ń s k i e g o .  
Apostoł Paw eł przypom ina: „My wszyscy jesteśm y 
jednym  ciałem  w Chrystusie, a  z osobna jesteśm y 
członkami jedni drugich” (Rzym.l2:4-5). P io tr zaś m ó
w i: „Wy jesteście rodem  wybranym , królew skim  
kapłaństw em , narodem  świętym, ludem  nabytym , aby
ście rozgłaszali cnoty Tego, który was powołał z ciem 
ności do cudow nej swojej św iatłości” (I Ptr.2:9). Te 
wypowiedzi zobowiązują nas do odpowiedzialnego 
i poważnego trak tow ania naszej przynależności do 
ludu Bożego. Nasza chrześcijańska w iara  zobowiązuje 
nas do wielu rzeczy. Zwłaszcza dzisiaj, jeśli w rew o
lucyjnie zm ieniającym  się świecie pragniem y pozostać 
w iernym i uczniami Jezusa Chrystusa i życiem w łas
nym  świadczyć o przynależności do błogosławionego 
ludu Bożego. Kiedyś, w czasach prześladow ań chrze
ścijan, poganie patrząc n a  nich mówili: — Patrzcie, 
jak  oni się m iłują. Czy jest w nas tyle miłości, 
byśmy w rodzinie, w parafii i w Kościele radow ać 
się mogli owocami naszej w iary? Czy m am y radość 
z obcowania z bliskim i w rodzinie i w  zborze? Czy 
um iem y sobie wybaczać, pomagać, współczuć i po
cieszać? Czy umiemy, wzorem naszego Pana, podno
sić upadających i otw ierać serca dla zasm uconych? 
Czy potrafim y wyzbywać się egoizmu, zarozumiałości, 
ciasnoty serca i ducha? To są pytania, zda się, tak  
zwyczajne, ale jakie w ażne d la spraw dzenia naszego 
stanu w iary  i posłuszeństw a wobec Pana. Te pytania 
staw ia nam  w szystkim  i ruch ekumeniczny, który 
cele sw oje osiągnąć może tylko wówczas, gdy my 
sam i i nasze zbory dorośniem y do m iana praw dzi
wych wyznawców Jezusa Chrystusa.

W inniśmy zdać sobie spraw ę z tego, że duch ekum e
niczny potrzebny jest przede wszystkim nam  samym. 
Duch jedności, duch rodzinnej wspólnoty jest n ie 
zbędny w budow aniu i w  pracy każdego zboru. 
„S tarajcie się zachować jedność ducha w spójni po
koju” — mówi apostoł. M ając przed oczami obraz 
Jezusa, Jego służbę dla człowieka, Jego łagodność 
i miłość, Jego bezgraniczne poświęcenie dla słabych, 
biednych i uciśnionych, m am y doskonały w zór postę
pow ania dla każdego członka Kościoła. W mocy Du
cha Świętego i w chętnym  przyjm ow aniu w skazań 
Jezusa budujem y się, jak  mówi apostoł: „w dom 
duchowy, w  kapłaństw o święte, aby składać ducho
we ofiary, przyjem ne Bogu przez Jezusa C hrystusa” 
(I Ptr.2:5). W posłuszeństwie Ewangelii i w naślado
w aniu Jezusa Chrystusa stajem y się zdolni pozbywać 
wszelkiej lękliwości, małoduszności i ciasnoty. W ufno
ści w moc P ana Kościoła stajem y się silni i pełni 
nadziei w zwycięstwo prawdy, pokoju i miłości. Dzię
ki w ierze nie boimy się otw ierać serc i poświęcać 
życia dla świętej spraw y Bożej na  ziemi. „Bo kto by
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chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by u tra 
cił życie swoje dla mnie, odnajdzie je” (Mat. 16:25).

Oto perspektyw y życia w Chrystusie dla każdego 
chrześcijanina i dla każdego zboru. W tej perspekty
wie każda rodzina i każdy zbór stanow ią drogocenny 
kam ień budowli jednego Kościoła Chrystusa P ana na 
ziemi. W niej poznajemy, że poszczególny chrześci
janin, to w ażny elem ent zboru, każdy zaś zbór jest 
ważnym  elem entem  życia Kościoła. W szystkie zaś, 
ożywione mocą Bożą, Kościoły tej ziemi są członkami 
jednego, świętego, powszechnego Kościoła, tego, o k tó
rym  m ówimy w W yznaniu W iary: „ILw święty Ko
ściół powszechny i w świętych obcowanie (społecz
ność św iętych)”.

Z tego, co wyżej powiedziano, wynika, że aby speł
niła się prośba Jezusa, „aby wszyscy byli jedno”, 
potrzebna jest w łaściwa odpowiedź każdego z nas, 
każdego zboru i całego Kościoła jako cząstki Kościoła 
powszechnego. Zastanaw iam y się niejednokrotnie, ja 
kie elem enty świadomości w spólnoty chrześcijańskiej, 
wspólnoty ekum enicznej, przejaw iają się w życiu n a 
szych zborów i naszego Kościoła. W iadomo powszech
nie, że Kościoły reform owane na całym świecie ak tyw 

nie uczestniczą i popierają ruch ekumeniczny. W ynika 
to ze zrozum ienia wspólnoty wyznawców Jezusa na 
ziemi, w ynika to z przeświadczenia, iż wolą Jezusa 
jest działanie na rzecz jedności, a  w historycznej 
sytuacji — na rzecz przyw rócenia jedności ludu Bo
żego, zniweczonej w przeszłości z powodu słabości 
ludzkiej natury. Biorąc pod uwagę sytuację naszego 
Kościoła, uspraw iedliw iony może być czasam i 'lęk  
przed ruchem  ekumenicznym: W ydaje się, że bez
pieczniej będzie, jeśli zam kniem y się w granicach 
naszych zborów czy w granicach Kościoła, jeśli za
bezpieczymy się przed wpływem  ' nowych idei i no 
wego pojm ow ania naszej służby. Taka jednak  posta
wa świadczyłaby jedynie o naszej słabości i m ało
duszności. Dziś już żaden Kościół nie uniknie po
ważnego ustosunkowania się do ruchu ekumenicznego. 
Unikać tego także nie należy. Bóg ze swej woli. n a 
kazuje nam  dzisiaj gorliw iej .spełn iać . wolę Jezusa 
i umacniać naszą więź z wszystkimi Jego w yznaw 
cam i: w domu, w zborze, w Kościele i w  stosunkach 
z innym i Kościołami. Czy zdam y ten historyczny egza
m in? Na tc pytanie w inniśm y starać się dać odpo
wiedź. Będzie to zarazem  odpowiedź św iadcząca o sto
pniu naszej dojrzałości chrześcijańskiej.

R o z m o w y  o e k u m e n i i
RED. — We współczesnej historii Kościoła nie zaszło 
chyba nic, co by wywoływało większe zainteresowa
nie niż ruch ekumeniczny, uważany przez wielu za 
najważniejsze wydarzenie od czasów Reformacji. Po
równywanie z Reformacją nie jest pustą figurą sty
listyczną, bowiem ekumenia wywołuje podobnie wiel
kie przemiany w łonie Kościoła, reformy nazywane 
również odnową, i wywiera wpływ na życie i obraz 
całego Kościoła powszechnego. Na ten temat specja
liści piszą nie tylko artykuły ale i całe książki. Nas 
interesuje stanowisko zwykłych świeckich ludzi, któ
rym losy Kościoła nie są obojętne. Może zaczęlibyśmy 
naszą rozmowę od początku, to znaczy od przypom
nienia sobie, kiedy, w jakich okolicznościach po raz 
pierwszy zetknęliśmy się z tym ruchem.

S. M. — Z zagadnieniam i ekum enicznym i zetknąłem  
się już wiele la t temu, trudno mi określić ściśle datę. 
Kojarzy mi się to w każdym  razie z dwom a źródłami 
inform acji. Pierw szym  z nich były artykuły  zam iesz
czane w „Jednocie”, a drugim  — m oja parafia.

A. W. — Było to już dość dawno temu, zaraz po w oj
nie, kiedy byłam  studentką Katolickiego U niw ersytetu 
Lubelskiego. Zostałam  w tedy delegowana na ogólno
polski zjazd ekum eniczny młodzieży. Było to w tedy 
w ielkie novum. Spotkała się w W arszawie w ielka 
liczba młodzieży — luteranie, reform owani, ew ange
liczni chrześcijanie, metodyści i inni. Zaraz w począt
kach okresu powojennego dane mi więc było uczest
niczyć w ruchu ekumenicznym. Te początki zrobiły 
na m nie w ielkie wrażenie. Mogliśmy wtedy, na zjeź- 
dzie, trochę bliżej się poznać.

RED. — Wspomniał Pań, że jednym ze źródeł była 
pana parafia. To bardzo interesujące, bo ruch eku
meniczny dotyczy nie tylko oficjalnych przedstawicieli 
Kościołów, ale realizuje się przede wszystkim właśnie 
w zborach i często słyszy się narzekania na to, że zbyt 
mało znajduje tam oddźwięku.

S. M. — u nas jest inaczej. Nasz pastor bierze czynny 
udział w pracach ekumenicznych, jest przewodniczą
cym miejscowego Oddziału PRE, przewodniczącym 
jednej z komisji ogólnopolskich, członkiem organizacji 
międzynarodowej. W naszym mieście odbyw ają się 
już od dłuższego czasu nabożeństwa ekum eniczne 
w czasie Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan, 
a poza tym okresem różne odczyty o tem atyce eku
menicznej.

A. W. — Dodam do tego, że nasza parafia od daw na 
już w sposób praktyczny realizuje jedność Kościoła, 
bo należą do niej i luteranie, i reform owani. W spół
życie układa się bardzo harm onijnie i nasza niew ielka 
grupka reform owanych czuje się tu  jak u siebie. By
wamy naw et w ybierani do Rady Kościelnej.

RED. — Współżycie obu wyznań ewangelickich ma 
w Polsce już dość długie tradycje i jest to odrębne 
zagadnienie, do którego jeszcze wrócimy później. 
Spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy pod 
wpływem ruchu ekumenicznego zaszły jakieś zmiany 
w sposobie myślenia ludzi. Przede wszystkim, czy my 
sąmi odczuwamy jakieś zmiany w stosunku do człon
ków innych wyznań.
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A. W. — Jeśli chodzi o szersze społeczeństwo, to zna
czy rzym skich katolików, to do pontyfikatu Jana 
X X III te rzeczy przebiegały raczej niezauważalnie. 
N atom iast dużo rzeczy pozytywnych działo się w łonie 
Kościołów, które od daw na uczestniczyły w ruchu 
ekum enicznym  naszego kraju .

S. M. — Muszę powiedzieć, że zaobserwowałem  duże 
zm iany zwłaszcza po stronie katolickiej. Po pierwsze, 
nie słyszy się już o jakichś nieprzychylnych w ystąpie
niach, a po drugie — w ydaje się, że nabożeństw a zo
stały uproszczone pod tym  wpływem  i dzięki tem u 
w swojej form ie zbliżyły się do nabożeństw  ew ange
lickich.

RED. — Sądzi więc pan, że reformy II Soboru Waty
kańskiego zostały wprowadzone w dużym stopniu pod 
wpływem ruchu ekumenicznego?

S. M. — Chyba tak. Widzę w tym  odstąpienie od za
stygłej tradycji.

RED. — Wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy 
o „Jednocie” jako źródle informacji ekumenicznej. Na
suwa się w związku z tym pytanie, jaką rolę odgrywa 
prasa chrześcijańska w propagowaniu myśli ekume
nicznej.

A. W. — Sądzę, że bardzo dużą. W „Jednocie” znaj
duję wiele wiadomości ze św iata, które nas budują, 
również wiadomości z kraju , które są może mniej bu
dujące, no, ale są. A rtykuły są na ogół pisane o tw ar
cie i szczerze, naw et spraw y trudne, które mogłyby 
urazić stronę katolicką, są poruszane w tonie p rzy ja
cielskim  i rzeczowym, choć bez ogródek, bez om ijania 
tego, co nas chwilowo dzieli. Uważam, że rola prasy 
jest bardzo ważna. Można do w ydrukow anych a rty 
kułów  wracać, ła tw iej je przemyśleć. Słowo mówione 
pozostawia może większe wrażenie, ale szybko ulatuje. 
Obserwuję, że także inne czasopisma, które czytam — 
również katolickie, jak  „Więź” czy „Tygodnik Pow 
szechny” — zaw ierają wiele artykułów, które przy
czyniają się do polepszenia stosunków między w yzna
niami.

RED. — To jest pewna zmiana w stosunku do tego, 
co było jeszcze nie tak dawno. Przypominam sobie 
artykuł ogłoszony przed laty w „Tygodniku Powszech
nym”, pełen zupełnie bałamutnych informacji na te
mat Światowej Rady Kościołów. Nie przypisuję auto
rowi złej woli, tylko odniosłem wrażenie poczucia 
wyższości, a nawet pewnej nonszalancji, wobec tego, 
co się dzieje „u nich”. Przecież jedność jest widoczna 
w łączności z Rzymem, pod patronatem następcy 
Piotra. Ruch ekumeniczny jest dobrą rzeczą, bo pro
wadzi do powrotu — wówczas jeszcze nawet nie „bra
ci odłączonych” — do Rzymu. Jak źle autor był poin
formowany, świadczy zapamiętany przeze mnie szcze
gół, że umieścił siedzibę SRK w  Davos! Dzisiaj taki 
artykuł wydaje się czymś niemożliwym. W katolic
kich czasopismach można znaleźć wiele rzeczowej in
formacji i życzliwe podejście już nawet nie do „braci 
odłączonych”, ale po prostu do braci innych wyznań. 
To chyba jest odzwierciedleniem zmiany w sposobie 
myślenia i w ustosunkowaniu się Kościoła rzymskiego 
do niekatolików, i vice versa.

A. W. — Oczywiście, że tak. Z dawnych la t podam  ta 
ki przykład. Gdzieś w 1949—1950 roku uczestniczyłam  
w obozie organizowanym  przez Katolicki U niw ersytet 
Lubelski, gdzie w  owym czasie studiowałam . Z apyta
no mnie dość obcesowo, dlaczego jako ewangeliczka 
tu ta j się znalazłam , a nie szukam  tow arzystw a gdzie 
indziej. O dpowiedziałam  po prostu, że in teresu ją 
m nie spraw y religijne i potrzebuję w ym iany poglą
dów. Dlatego tu  jestem. M am zresztą również miłe 
wspom nienia. K iedyś zaproszono m nie na zebranie 
księży i poproszono o wygłoszenie prelekcji na tem at 
Kościoła reform owanego, co spotkało się z dużym za
interesow aniem .

S. M. — Ja  muszę powiedzieć, że nigdy nie zetknąłem  
się osobiście z jakim iś objaw am i dyskrym inacji czy 
trudności dlatego, że jestem  ew angelikiem  reform o
wanym. U m nie w rodzinie była sytuacja dość specy
ficzna, choć dość często spotykana na Wileńszczyźnie, 
skąd pochodzę. Od szeregu pokoleń strona żeńska by
ła tradycyjnie katolicka. Córki były wychowywane 
w w yznaniu m atki, a synowie w w yznaniu ojca. 
Z resztą w środowisku inteligencji konflikty religijne 
nie ujaw niały  się tak  ostro. Byłem w ychowany w śro
dowisku, gdzie Kościół reform owany był dość liczny 
i w społeczeństwie bardzo znany. Oprócz ewangelików 
i katolików  mieliśm y do czynienia z bardzo licznym 
Kościołem praw osławnym , ze starow iercam i i innymi. 
W skutek tego te rzeczy nie w ystępowały tak  ostro.

RED. — Poznań jest uważany za twierdzę katolicyzmu 
i to nie zawsze światłego. Czy nie zetknął się pan tu
taj z jakimiś trudnościami?

S. M. — Nie. Osobiście nie, ale słyszałem pewne rze
czy od innych. P rzekonanie o niechętnym  stosunku do 
nas docierało do m nie drogą pośrednią, przez innych 
ludzi, od których słyszałem o różnych kłopotach. To 
chyba zależy od kręgu ludzi, w którym  się człowiek 
porusza. Ja  nie trafiałem , szczęśliwie, na takie szo
winistyczne środowiska. Nigdy zresztą nie ukryw ałem  
swego wyznania. Jeszcze z dawniejszych la t jestem  
przyzwyczajony do tego, że jako ewangelik reform o
w any m iałem  się czym szczycić, oczywiście w dobrym 
znaczeniu tego słowa, i zawsze przyznaw ałem  się do 
tego, kim  jestem , a naw et to podkreślałem . Nigdy 
jednak nie spotkałem  się z niechęcią.

A. W. — W ciągu ostatnich la t zmieniło się bardzo 
dużo i w  stosunku naszym do katolicyzm u i w sto
sunku katolików  do nas. Trzeba tu  podkreślić szcze
gólnie to, co zaszło po stronie katolickiej, bo myśmy 
z natu ry  rzeczy byli bardziej otwarcie nastaw ieni w o
bec innych wyznań. Można to zauważyć również 
w kontaktach towarzyskich, w rozmowach z kolegami 
w  pracy. Można było kiedyś zaobserwować aż śm iesz
ną nieświadomość, a naw et nieżyczliwość wobec 
ewangelików. Nie znano, nie rozumiano nas, nie 
chciano nas znać bliżej. Na terenie naszego m iasta 
od dziesięciu już lat, od początku pracy naszego obec
nego pastora, odbyw ają się różne zebrania o charak
terze ekum enicznym , w czasie których dyskutujem y 
i rozm aw iam y na tem aty interesujące i katolików  
i nas. Dzięki tem u poznajem y się bliżej. Jeżeli spoty
kam y się na codzień, to łatw iej nam  się porozumieć, 
różnice okazują się m niejsze niż się mogło wydawać. 
Inność budzi niechęć. Zmiany, które zaszły, są na
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pewno zasługą pontyfikatu Jana, a także w ielu ludzi 
dobrej woli z jednej i z drugiej strony.

RED. — Ja bym powiedział, że papież Jan XXIII 
otworzył pewne możliwości, otworzył drzwi, do któ
rych bardzo mocno się dobijano ze strony katolickiej. 
Już przed jego pontyfikatem działo się tam wiele in
teresujących rzeczy, o czym dowiedziałem się z pew
nym zdziwieniem z artykułu Anny Morawskiej 
(w „Znaku” lub w „Więzi”) o przedjanowym ruchu 
ekumenicznym w łonie katolicyzmu, ruchu podziem
nym, nieoficjalnym, za co zresztą ówcześni rzecznicy 
ekumenizmu, posoborowi szermierze odnowy, ponosili 
przykre konsekwencje.

S. M. — Czy to było w Polsce?

RED. — Nie, nie w Polsce, oczywiście na Zachodzie. 
Ruch ten mógł ujawnić się dopiero dzięki papieżowi 
Janowi. Ma on niewątpliwie zasługę wypuszczenia na 
światło dzienne tego, co już się działo. Chciałem przy 
okazji taką zabawną rzecz powiedzieć. Obok ludzi 
bardzo szczerze bliskich, obserwuję z jednej strony 
zjawisko radosnego odkrywania tego, że doniedawni 
heretycy są braćmi, że można jednak inaczej myśleć 
i mówić, i inaczej wierzyć, inaczej wyrażać swoją 
cześć dla Boga, a być jednocześnie szczerym chrześci
janinem. Z drugiej jednak strony wyczuwam przy 
tym wszystkim — nie wiem, czy to tylko moje oso
biste wrażenie, czy inni też coś takiego zauważyli — 
że na różnych spotkaniach jestem trochę jakby taka 
„papuga kataryniarza”, która wzbudza sensację. Sam 
siebie niekiedy na takich wystąpieniach określam 
z humorem jako rzadki okaz „fauny chrześcijańskiej” 
w Polsce. Przyczynę tego „egzotycznego” zaintereso
wania widzę w naszej niewielkiej liczbie. Kiedy jes
teśmy zapraszani na jakieś spotkanie, aby mówić 
o naszym Kościele, wyczuwam czasem nie tyle chęć 
zrozumienia i zbliżenia, szukania tego, co wspólne, ile 
zainteresowanie tego typu, z jakim idzie się do ogrodu 
zoologicznego.

A. W. — Chyba rzeczywiście w ystępuje coś takiego 
obok jednak szczerego u wielu dążenia do w zajem ne
go poznania się i zbliżenia. Tak rzadko można z nami, 
tzw. kalw inam i, spotkać się na codzień, że w rezul
tacie jesteśm y zjaw iskiem  egzotycznym. Gdzieś przed 
dwoma laty zdarzyła mi się zabaw na historia, o k tó
rej pisałam  w „Jednocie” (9/73). Ktoś z zebranych — 
sam e osoby ż wyższym w ykształceniem  — niesłycha
nie się zdziwił, że m am y t a k ż e  m odlitw ę „Ojcze 
nasz”. Mamy przecież to samo Pismo święte...

RED. — Ten ktoś pewnie nie wiedział, że ta modlitwa 
jest w Piśmie świętym.

A. W. — Po prostu żenującą nieświadomość. Mam 
wrażenie, że droga do jedności w Polsce, i chyba 
w ogóle na świecie, jest jeszcze bardzo daleka.

S. M. — Sądzę, że jest to ruch o w ielkim  znaczeniu, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o stronę katolicką. Jeżeli zjed
noczenie chrześcijaństw a nie nastąpi szybko, w co 
należy wątpić, to w każdym razie przyszłość może coś 
przynieść, jakieś zbliżenie, wzajem ne zbliżenie. To 
jest chyba na razie najważniejsze, a co może przy
nieść przyszłość, to trudno przewidzieć.

RED. — Czy sądzi pan, żt zjednoczenie Kościołów 
jest celem, który by nam, w Polsce, dużo dał?

S. M. — To chyba byłaby bardzo odległa spraw a. Na 
pewno dałoby to wiele, ale nie widzę możliwości szyb
kiego zrealizow ania takiego celu.

A. W. — P anuje dość powszechne przekonanie, że dla 
jedności Kościoła potrzeba ujednolicenia poglądów 
i doktryn, a to jest zgoła nieporozumienie. M iałam  
kiedyś taki trudny okres i nasz nieżyjący superin ten- 
dent, ks. Kazim ierz Ostachiewicz, pożyczył mi książkę 
francuską „Le protestantism e”, gdzie w yczytałam  zda
nie, które zapadło mi głęboko w pam ięć: chrześcijań
stwo to nie są doktryny, to nie jest Kościół, tylko to 
jest osoba Chrystusa. Jeżeli pom inąć spraw y doktryn 
i nasze przywiązanie do obrzędów, to pozostaje 
Chrystus, z którym  możemy wejść w jak  najściślej
szy kontakt. Na tym  polega chrześcijaństw o i to m o
żemy wszyscy realizować. Zawsze uważałam , że nigdy 
nam  nie będą potrzebne jednolite form y organizacyj
ne, doktrynalne, ani naw et należenie do jednej spo
łeczności. Na to trzeba w ielkiej miłości, tolerancji, 
tak  jak  w rodzinie mieszanej. Rodzina mieszana, je 
żeli jest dobrą, kochającą się rodziną, najlepiej rea li
zuje ekum enizm, bo wszyscy mogą razem  się modlić 
do tego samego Boga, wszyscy w ierzą w tego samego 
Chrystusa, m ają tę sam ą Biblię. Niestety, w Polsce 
przyw iązuje się nadm ierną wagę do doktryn, do 
obrzędów i dlatego nie widzę w najbliższej przysz
łości jakichś jasnych perspektyw  ekumenicznych.

RED. — Czy jednak można powiedzieć o jakichś 
zmianach ku e k u m e n i z m o w i ,  o przemianach 
w świadomości przynajmniej w niektórych czołowych 
kręgach chrześcijańskich naszego kraju? Czy w na
szych polskich warunkach ekumenizm jest zjawiskiem 
pozytywnym i może przynieść coś dobrego?

A. W. — To na pewno. Widzimy już teraz wyniki tych 
pozytywnych zjawisk. „Tygodnik Powszechny”, na 
przykład, całe szpalty poświęcił Taize i różnych za
gadnieniom  ekumenicznym. K onferencje i spotkania 
robią swoje i w jakiś sposób musi to się odbić na 
spraw ach codziennego życia. O bserw uję to naw et na 
różnych zwyczajnych przykładach. W prawdzie eku
meniczne zrozumienie posuwa się naprzód dość opor
nie, to jednak również tu  w idać skutki. Tym bardziej 
trzeba więc dokładać wysiłków, abyśmy mogli coraz 
bardziej do siebie się zbliżać.

RED. — Z tego, co pani powiedziała, można wnosić, 
że pani nie uważałaby zjednoczenia wszystkich Koś
ciołów chrześcijaństkich w jedną organizację za zja
wisko pozytywne. Uważa pani, że różnorodność wy
znaniowa jest zjawiskiem i ciekawym, i pożytecznym.

A. W. — Oczywiście. Nie trzeba podciągać wszystkich 
pod jeden strychulec. Różnorodność zupełnie mi nie 
przeszkadza. Na pewno Jezus nie miał na myśli jed 
ności organizacyjnej, kiedy mówił o jednej owczarni.

RED. — Wobec tego, w czym by pani widziała naszą 
chrześcijańską jedność przy zachowaniu różnorodnoś
ci organizacji i form?

A. W. — W idziałabym ją  w tym, żebyśmy w pewnych 
sytuacjach, kiedy mój własny Kościół znajduje się
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daleko, nie m ieli oporów w szukaniu społeczności 
i m odlitwy z braćm i chrześcijanam i innego wyznania. 
Chodzi mi o podróże, wczasy itp. Jest rzeczą bardzo 
ważną, żeby można było razem  przystępować do Sto
łu Pańskiego. B rak takiej możliwości odczuwało się 
szczególnie boleśnie w czasie wojny, kiedy nie miało 
się możliwości dotarcia do własnego kościoła. Poza 
tym  spraw a m ałżeństw  mieszanych m usiałaby być 
postaw iona jakoś bardzo rozsądnie i uczciwie. Pow in
niśm y się znać wzajem nie, być sobie życzliwi, a od
rębność w yznaniow a nie pow inna nam  przeszkadzać. 
Mam wrażenie, że wiele więcej do szczęścia nam nie 
trzeba.

RED. — Widziałaby więc pani jedność w jedności 
wzajemnego dla siebie szacunku.

A. W. — Bezwzględnie tak.

RED. — W ostatnim czasie wiele się mówiło na temat 
jedności między luteranami a reformowanymi. W świę
cie szeroko znana jest Konkordia Leuenberska. Dla 
nas, Polaków, nie jest to wielka rewelacja, bo mamy 
wszak swoją, sandomierską, o czterysta lat wcześniej
szą. Nie zawsze wprawdzie była ona przestrzegana, 
niektóre luterańskie kręgi, inspirowane z zagranicy, 
od niej się odżegnywały i w pewnych okresach po
dobno nawet odwoływały i nie chciały żadnej współ
pracy z heretyckimi „kalwinami”, to jednak nigdy 
właściwie nie została odwołana, a w czterechsetlecie

jej uchwalenia obydwa Kościoły ją przypomniały 
i potwierdziły. Można chyba powiedzieć, że Leuenberg 
to jest zrealizowanie na skalę europejską tego, cośmy 
mieli tutaj w Polsce już od dość dawna. Oboje Pań
stwo, będąc wyznania reformowanego, należycie do 
zboru ewangelicko-augsburskiego. Jak1 układa się 
współżycie obu wyznać w ramach jednego zboru?

S.M . — U nas współżycie układa się bardzo dobrze. 
Po prostu nie odczuwamy między sobą żadnej różnicy. 
Zbór naw et w ybiera nas — jak  to już w spom niano — 
do Kolegium Kościelnego, którego aktualnie jestem  
członkiem. My zaś trak tu jem y parafię jako swój w łas
ny dom, jesteśm y chyba praw dziw ą jednością.

A. W. — Bardzo wiele zależy od ludzi, z którym i ma 
się do czynienia, zwłaszcza od miejscowego pastora, 
który w  naszym przypadku może świecić przykładem . 
Cieszymy się, że u nas stosunki uk ładają się praw dzi
wie po bratersku.

RED. — Takich ośrodków jest więcej, ale, niestety, 
są przypadki zupełnie odmiennego stosunku, o czym 
nawet mówić przykro. Chyba i samym sobie podobną 
łatkę tu i ówdzie moglibyśmy przypiąć. W sumie jed
nak obraz stosunków międzykościelnych acz powoli, 
to jednak zmienia się na lepsze. Droga przed nami 
długa, wiele jeszcze pracy potrzeba, abyśmy mogli 
oglądać jeśli nie pierwsze owoce, to chociaż pierwsze 
kwiaty ruchu ekumenicznego.

KINGA STRZELECKA

TOB — ekumeniczny przekład Biblii
Trzy lata temu, w listopadzie 1972 r. ukazało 
się ekumeniczne tłumaczenie Pisma św. na ję
zyk francuski, tzw. TOB (Traduction Oecume- 
niąue de la Bibie). Projekt przekładu wspól
nego dla wszystkich trzech Kościołów — kato
lickiego, protestanckiego i prawosławnego — 
nie był we Francji całkowicie nowy. Już 
w XVII w. poważnie o tym myślał Ryszard 
Simon, katolicki teolog, oratorianin, myślano 
także w ubiegłym stuleciu o krajowym towa
rzystwie, które zajęłoby się nowymi tłumacze
niami Pisma św. na język francuski. Ale ów
czesne okoliczności nie sprzyjały jeszcze reali
zacji takiego przedsięwzięcia.
Dziś stało się ono możliwe dzięki trzem czyn
nikom.
Po pierwsze — znamienny rozwój nauk biblij
nych, podporządkowanych dyscyplinie analizy 
filologicznej, literackiej i historycznej z jednej 
strony, a osobiste kontakty i wymiana zdań 
w trakcie spotkań międzynarodowych i mię- 
dzykonfesyjnych z drugiej strony — pozwoliły 
biblistom na wzajemne zbliżenie w dziedzinie 
metod pracy i ogólnych założeń. Dzięki temu,

w naturalny sposób wyłoniła się myśl podjęcia 
próby wspólnego tłumaczenia Biblii. Równo
cześnie w szerokich kręgach wiernych odczu
wano potrzebę takiego wydania Pisma św., 
które odpowiadałoby wymaganiom współczes
nej wiedzy, jak np. protestancka wersja Biblii 
Stulecia (1917— 1948) lub katolicka — Biblii 
Jerozolimskiej (1947— 1955).
Po wtóre — postęp różnorodncyh form ruchu 
ekumenicznego wytworzył w Kościołach ko
rzystny klimat dialogu, opartego na wspólnym 
odwoływaniu się do Biblii, co zrodziło palącą 
potrzebę dostarczenia podzielonym jeszcze 
chrześcijanom nowej, naprawdę ekumenicznej 
wersji. TOB nie kładzie kresu dalszym poszuki
waniom, zmierzającym do lepszego rozumienia 
tekstu, w ramach poszczególnych wyznań. Tym 
bardziej nie zmierza do eliminowania przekła
dów będących w dotychczasowym użyciu. Nie 
zakłada też końca rozbieżności doktrynalnych, 
jakie dzielą poszczególne Kościoły. Świadczy 
jednak o tym, że stało się możliwe dokonanie 
zarówno ekumenicznego tłumaczenia biblijne
go tekstu, jak opatrzenie go przypisami.
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Po trzecie —  jasnym jest, że ewangelizacja 
i misja nie mogą osiągnąć pełni swoich wy
miarów bez rozpowszechniania i lektury Pi
sma św. Prawda ta, skonstatowana w ubieg
łym stuleciu dzięki protestanckiemu ruchowi 
misyjnemu, ze strony katolićkiej sformułowana 
została w dekretach ostatniego Soboru Waty
kańskiego. Mówiąc „tłumaczenie ekumeniczne” , 
mówi się tym samym o perspektywie misyjnej. 
Wielu ludzi na całym globie ziemskim nie 
czyta Biblii tylko dlatego, że podzielone Ko
ścioły przedstawiają im ją w różnorodnych 
wersjach. Kto wie, czy wersja ekumeniczna 
nie stanie się znakiem, że podział chrześcijań
stwa nie powstrzymuje mocy Słowa Bożego, 
że Duch Święty, który niegdyś inspirował 
autorów biblijnych i dziś daje natchnienie do 
wspólnego świadczenia o Chrystusie. 
Wydawnictwo Cerf i Towarzystwo Biblijne, 
pod wpływem promotorów projektu tłumacze
nia ekumenicznego, zaangażowały się w spra
wę publikacji już w 1963 r. Mimo znacznych 
różnic w zasadach i obyczajach, oba wydaw
nictwa doszły do całkowitego porozumienia, 
uzyskując administracyjną i finansową rów
nowagę przedsięwzięcia. Zjednoczone Towarzy
stwa Biblijne — za zgodą i z poparciem zain
teresowanych Kościołów —  podjęły odpowie
dzialność za publikację tej nowej wersji Biblii 
w wydaniu, które obejmuje minimum pomocni
czych objaśnień, niezbędnych dla każdego czy
telnika (odsyłacze, oznaczenia tekstów paralel- 
nych, noty dotyczące poszczególnych punktów 
tłumaczenia, historii, geografii, kultury itp.). 
Ta postawa została ratyfikowana także przez 
rzymski Sekretariat do Spraw Jedności Chrze
ścijan, kiedy to w 1963 r. ze strony protestan
ckiej i katolickiej ustalono i zaakceptowano 
główne zasady dotyczące całości przedsięwzię
cia — tłumaczenia, publikacji i rozpowszech
niania nowego tłumaczenia. Natomiast wydaw
nictwo Cerf ze strony katolickiej i wydawni
ctwo Les Bergeres et les Mages ze strony pro
testanckiej podjęły się publikacji tej samej 
wersji tekstu w wydaniu zawierającym obszer
ne wstępy i cały aparat licznych przypisów. 
Dają one informację o obecnym stanie dialogu 
ekumenicznego w dziedzinie historii, egzegezy 
i teologii biblijnej, ukazują dążenia i możli
wości ujęć w  tłumaczeniu i interpretacji da
nych tekstów.
Przyjęta na początku metoda pracy uświado
miła zespołowi tłumaczy dwa podstawowe wy
magania: naukowej ścisłości, ustalonej na pod
stawie najlepszych, krytycznych wydań grec
kiego Nowego Testamentu (Nestle-Aland...), 
i konieczność naprawdę wspólnej pracy nad 
wszystkimi poszczególnymi księgami biblijny
mi. Każdy tekst tłumaczony był przez grupę 
ekumeniczną, która starała się o jak największą 
wierność i jasność przekładu. Poszczególne 
ekipy wspomagane były przez czterech człon
ków koordynujących — katolickich i protestan
ckich —  dwóch do Nowego i dwóch do Starego 
Testamentu. Pierwsze tłumaczenie przedstawio
ne zostało dwom biblistom prawosławnym, na
stępnie całemu zespołowi pracowników TOB,

pewnej liczbie czytelników (teologów-specjali- 
stów i niespecjalistów) w Europie i poza nią, 
recenzentom filologom i liturgistom, członkom 
Komitetu koordynacyjnego, a także osobom 
odpowiedzialnym z ramienia Zjednoczonych 
Towarzystw Biblijnych i francuskiego Sekre
tariatu do Spraw Jedności Chrześcijan. W su
mie tekst przedstawiono przeszło stu osobom 
z prośbą o przeczytanie i ocenę krytyczną. 
Definitywna wersja ustalona została po 
uwzględnieniu otrzymanych uwag i opinii ko
ordynatorów.
TOB jest tekstem mniej oryginalnym, a rów
nocześnie bardziej nowym od wszelkich innych 
tłumaczeń dawnych i współczesnych. Mniej 
oryginalnym — bo ryzyko przedsięwzięcia 
i zbiorowy charakter pracy wykluczały poglądy 
osobiste i swobodę przekładu, które zawsze 
dochodzą do głosu w tłumaczeniach dokony
wanych indywidualnie. Bardziej nowym — bo 
niemiłosierne weryfikacje, którym poddawane 
zostały różne próby tłumaczeń, wyłaniały coraz 
to nowe wymagania i konieczność uzupełnień, 
które często ukazują się w tekście.
Publikacja Nowego Testamentu, jako kres waż
nego etapu pracy, cały zespół TOB napełniła 
zrozumiałą radością, zwłaszcza że ów pierwszy 
sukces niebawem uzupełniony zostanie wyda
niem tłumaczenia Starego Testamentu, przewi
dzianym w tym roku. Najważniejszym rezulta
tem ich wysiłku jest odkrycie, że można usta
lić wspólny tekst i przypisy w sposób nie 
ujawniający śladów podziału i niezgody wy
znaniowej. Dotąd bowiem niektórzy głosili 
przekonanie, że jest to niemożliwe w tej dzie
dzinie, a wielu z tegoż powodu uchylało się 
od lektury Pisma św.
Oficjalne czynniki kościelne we Francji od sa
mego początku popierały pracę zespołu TOB, 
ale ukończone dzieło domagało się oceny kon
kretnej treści. Ponieważ tłumaczami byli bibli- 
ści protestanccy i katoliccy, wynik ich pracy 
interesował zwłaszcza przedstawicieli Kościoła 
prawosławnego. Ci ostatni, wypowiadając swe 
uwagi, zaaprobowali całkowicie tekst tłumacze
nia, stwierdzili wysoki poziom naukowy, przy
znali, że redaktorzy lojalnie zaznaczyli we 
wstępach rozbieżność stanowisk egzegetycznych 
poszczególnych Kościołów. Podkreślili jednak, 
że w sprawie uznania autentyczności czy nie- 
autentyczności poszczególnych ksiąg nie mogą 
zająć wspólnego stanowiska. Uznają natomiast 
za własne główne założenia TOB, z radością 
witają efekt dokonanej pracy jako ważkie wy
darzenie o charakterze ekumenicznym i wyra
żają zachętę pod adresem egzegetów prawo
sławnych, aby sprecyzowali swe stanowiska 
w toku wspólnych poszukiwań ze specjalistami 
katolickimi i protestanckimi.
Historyczny moment — jak to określiła prasa 
francuska — nastąpił 8 listopada 1972 r. w ko
ściele Saint-Germain-des-Pres, najstarszej świą
tyni Paryża. O godzinie 20.15 rozpoczęła się 
uroczystość wspólnego nabożeństwa, któremu 
przewodniczyli: kardynał Marty, Jean Cour- 
voisier, przewodniczący Francuskiej Federacji 
Protestanckiej, i metropolita Melitios. Na ołta
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rzu, obok sześciu zapalonych świec, na trzech 
poduszkach leżało 6 egzemplarzy TOB — No
wego Testamentu (po dwa na każdej — jeden 
mały, tzw. misyjny, i jeden większy, tzw. inte
gralny). Dr Visser’t Hooft, archiprezbiter Knia- 
zeff i karynał Gouyon wręczyli je wyżej 
wspomnianym przedstawicielom trzech Kościo
łów Francji. Rozśpiewano się wówczas trzy
krotnym potężnym „Alleluja” . Wiara w Słowo 
Boże, radość i wdzięczność dominowały jako 
zasadnicze akcenty całego nabożeństwa zarów
no w czytaniach, przemówieniach i modlitwach, 
jak w śpiewie podejmowanym entuzjastycz
nie —  żeby nie powiedzieć żywiołowo —  przez 
różnowyznaniowy tłum ludzi, szczelnie wypeł
niający olbrzymi kościół. (Stosy powielanych 
tekstów i wspólna próba śpiewu przed nabo
żeństwem —  umożliwiły wszystkim czynny 
udział, toteż masyw unisona był również po
tężny jak stare mury Saint-Germain-des-Pres!) 
Funkcje czytań, przemówień i modlitw roz
dzielono równomiernie między członków róż
nych wyznań, a także białych i „kolorowych” , 
mężczyzn i kobiety. Znamienne było przemó
wienie dr. Visser’t Hoofta, który pracę zespołu 
TOB znał, jak sam to określił, „od strony 
kuchni” , mógł więc osobiście zaświadczyć 
o rzetelności jego naukowych poszukiwań i bra
terskiej atrAosferze przyjaźni, jaka towarzy
szyła ich kilkuletniemu wysiłkowi poprzedza
jącemu tę właśnie chwilę.

W drugiej części nabożeństwa nastąpiła tzw. 
wielka litania. Składały się na nią modlitwy za 
tych, którzy zainicjowali dzieło ekumenicznego 
tłumaczenia Biblii, za tych, którzy go dokonali, 
i tych, którzy odwołani przez Pana do wiecz
ności nie doczekali na ziemi wyniku swych 
starań i pragnień. Padły tu między innymi 
nazwiska: Karl Barth, Augustyn Bea, Marc 
Boegner, Paul Ewdokimow. Po litanii nastąpiły 
prośby o błogosławieństwo dla dalszej pracy,
0 to, by Pismo św. stało się czynnikiem jed
ności, a nie podziału, by Duch Chrystusa roz
jaśniał umysły tych, co będą je czytali i gło
sili. Po każdym wezwaniu powtarzano — jak 
błagalną antyfonę — słowa: „Święty Boże, 
Boże mocny, Boże nieśmiertelny, zmiłuj się nad 
nami” . Jeśli żal, radość i nadzieja mogą wy
rażać się równocześnie, to wyraziły się w tym 
właśnie śpiewie. „Ojcze nasz” , odmówione we
dług wspólnej wersji ekumenicznej, błogosła
wieństwo trzech Kościołów, według właściwych 
im formuł, i ostatnie już śpiewane przez wszy
stkich „Alleluja” i „Amen” zakończyły nabo
żeństwo.
Tłum przerzedzał się powoli, bo wiele, wiele 
osób pozostało jeszcze długo w zamyśleniu
1 modlitwie.
Jeden z najtrudniejszych problemów ekume
nizmu —  wspólny przekaz Słowa Bożego — 
został pozytywnie rozwiązany. TOB po hebraj- 
sku znaczy: to jest dobre.

IV STUDIUM BIBLIJNE 

Prawdziwe życie społeczności
(Jan 2 :1 3 -2 2 ;  8 : 3 0 - 5 9 ;  15)

W S T Ę P

„Jezus Chrystus wyzwala i jedno
czy”. U w ydatniając w  ty tu łach po
przednich studiów  biblijnych zagad
nienie wyzwolenia, nigdy nie od
biegliśm y daleko od spraw y jednoś
ci i społeczności. Bóg, w swoich 
planach, ukazuje nam  nowe możli
wości wspólnego życia. To kieruje 
nas ku czw artej Ewangelii.
Jan  mówi, że wszystkie znaki (cu
da) Jezusa zostały spisane w tej 
Ewangelii po to, „byśmy wierzyli, 
że Jezus jest Chrystusem, Synem 
Bożym, i abyśm y wierząc mieli ży
wot w  im ieniu Jego” (20:31). Celem 
Jan a  jest więc ukazanie Jezusa za
równo jako Mesjasza, w ypełniające
go nadzieję Izraela na przyjście 
W yzwoliciela, oraz jako Syna Boże

go, który wskazuje, że Bóg wzywa 
nas, abyśmy stali się społecznością 
Jego synów, a to przez Tego Jedy
nego, który jest praw dziw ym  Sy
nem.
Ogniwem najsilniej w iążącym  w tej 
Ewangelii wolność i jedność — jest 
słowo „praw da”. Sam Jezus jest 
p r a w d z i w y m  krzewem  w innym  
(15:1), a tych, którzy są p r a w d z i 
w y m i  uczniami, p r a w d a  w y
swobodzi (8:31—32). Greckie słowo 
użyte w tym  m iejscu przez Jan a  
jest słowem, którym  w  greckim  tłu 
maczeniu pism  żydowskich zastępo
wano hebrajskie słowo oznaczające 
„niezawodny”, „godny zaufania”. W 
tym  też sensie Bóg jest p r a w d ą ,  
a p r a w d z i w y  w ierny to ten, 
który w sercu swoim tę P r a w d ę  
w yznaje (Ps. 15:2). Św iat i jego

historia są więc dziełem n i e z a 
w o d n e g o ,  godnego zaufania 
Boga.
Ale autor i czytelnicy tej Ewangelii 
mogli znać i używać to słowo rów 
nież w jego właściwym, greckim  
znaczeniu, czyli w odniesieniu do 
tego, co realne, rzeczywiste, w prze
ciw ieństwie do tego, co nierealne. 
A w ięc : realny, „górny” św iat 
praw dy i nierealny, „niższy” św iat 
pozorów. Myśl ta pojaw ia się także 
wówczas, gdy Jan  pisze o p r a w 
d z i w e j  wolności, p r a w d z i 
w y m  krzewie w innym  i oddaw a
niu chwały w p r a w d z i e .
Ale „praw da” to dla Jana coś w ię
cej niż połączenie niezawodności 
z realnością (rzeczywistością). Obie 
te cechy napotkał on w Chrystusie 
i w ogniu tego doświadczenia ukuł
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nowe pojęcie: sam Jezus jest 
p r a w d ą  (14:6).

Tak więc Janow a Ewangelia w 
szczególny sposób dokonuje selekcji 
i prezentacji treści, które mogą do
prowadzić ludzi do wiary. Zam iast 
rozsianego w pierwszych trzech 
Ewangeliach nauczania o K róles
twie, Jan  przytacza słowa, które 
Jezus wypowiedział o sobie, i infor
m uje o ich doniosłym znaczeniu dla 
ludzkości. Wszystko koncentruje się 
na Jezusie, który objaw ia Ojca 
i oferuje człowiekowi szansę nowe
go narodzenia. W ielekroć w yznaje 
On: „Ja jestem  światłością św iata”, 
„Ja  jestem  Chlebem żyw ota”, „JA 
JESTEM...”. Mojżesz, wyzwoliciel, 
zapytawszy przed płonącym krze
wem : „Jakie jest imię Jego?”, 
otrzym uje odpowiedź: „JESTEM, 
KTÓRY JESTEM ” (Wyj. 3:13). Jest 
w tym  nie tyle stw ierdzenie, kim  
Bóg jest, ile to, co On zam ierza 
uczynić. A w ięc : „Będę dla ciebie 
Tym, Kim będę”. W tym  zaw arta 
jest cała historia ludu Bożego 
i wyzwolenia.

Tak więc tylko Jezus, w  pełni auto
ry tetu  p r a w d y ,  może ośmielić się 
powiedzieć: „JA  JESTEM ”. Dzięki 
N iemu nastanie nowa służba i w ol
ność, która jest praw dziw ą wolnoś
cią, i praw dziw e życie w  społecz
ności przyjaciół, którzy poznają, 
czym jest życie w „strefie wyzwo
lonej”.

Jak ie stąd płyną wnioski dla trze
ciej sekcji V Zgromadzenia, która 
pracować będzie nad tem atem  „W 
poszukiw aniu społeczności” ?

I. P R A W D Z I W A  R E L I G I A  
(Jan 2:13—22)

Słowo „religia” pojaw ia się w tym 
ty tu le dlatego, że jest słowem, k tó
rego używamy. Mówiąc, że „ktoś 
jest relig ijny”, m am y na myśli, że 
jest on „pobożny”. Gdy pytam y 
o czyjąś religię, oczekujemy odpo
wiedzi: „Jestem  m etodystą, bud
dystą” itd.

Chociaż słowo „religia” pojaw ia się 
w całym Nowym Testam encie za
ledwie parę razy, to praw ie zawsze 
w odniesieniu do judaizm u. Jezus — 
we wszystkich Ewangeliach — su
rowo w yraża się na tem at tego, co 
m oglibyśmy nazwać przestrzega
niem czy zachowywaniem  religii 
(por. np. Mk 12:40), i na tem at sa
mej świątyni, centralnego m iejsca 
ku ltu  dla każdego Żyda.

N ajpierw  jednak  zwróćm y uwagę, 
że Jan  (2:13) ukazuje Jezusa w  J e 
rozolimie podczas św ięta Paschy, 
obchodzonego na pam iątkę Bożego 
działania, zam ieniającego em igra
cyjną siłę roboczą w wolny, zjed
noczony naród. Podczas gdy w po
zostałych trzech Ewangeliach w y
darzenie to rozgrywa się w czasie 
ostatniego pobytu Jezusa w Jerozo
lim ie (z okazji kolejnego święta 
Paschy), Jan  umieszcza je na po
czątku swojej Ewangelii, gdyż w ed
ług niego wytyczało ono kierunek 
całego życia Jezusa, Jego śmierci 
i zm artw ychw stania. Zwróćmy uw a
gę na jeszcze inne różnice między 
Ewangelią Jana  i pozostałymi.

Ja k  mówi Jan, protest przeciwko 
bezczeszczeniu św iątyni nie był tu  
spraw ą najw ażniejszą. Przede 
wszystkim  chodziło o zapowiedź 
i n n e j  św iątyni. Istotnym  kom en
tarzem  do tego fragm entu  jest tekst 
Zachariasza 14:20—21, gdzie ocze
kuje się czasu, w  którym  najzw yk
lejsze, codzienne spraw y zostaną 
uświęcone jak  sam a świątynia.

Jan, podobnie jak  M arek i inni, po
kazuje nam  Człowieka, którego, 
obecność w świecie jest zapowiedzią 
tego, że nowa era (nazwana przez 
Zachariasza „owym” lub „tym ” 
dniem) już zaśw itała.

W iele już powiedziano o biczu 
z powrozów (w. 15). A co nam  to 
mówi zarówno jako wskazówka 
o charakterze Jezusa, jak  i o m eto
dach, .które stosował? W jakim  
sensie Jezus jest dla nas „łagodnym 
Jezusem ” ? A w jakim  sensie — 
gniewnym , wojujądym, wyobcowa
nym  ze swego społeczeństwa i re 
ligii?
Niektóre Kościoły podejm ują teraz 
tradycję w ieków średnich i używ a
ją  m iejsca ku ltu  do różnych spraw  
dnia codziennego. Zapew ne Zacha
riasz by to pochwalał.
Jak i będzie współczesny odpowied
nik „oczyszczenia św iątyni” ?

Żydzi burzą, niszczą św iątynię 
swoimi prak tykam i (w. 19), ale J e 
zus mówi o i n n e j  świątyni. Zo
stało powiedziane, że nowa era 
uw alnia ludzi od pobożności daw 
nego typu (por. rozmowę w 4:19— 
26). Ale jakie praw o m a Jezus do 
w prow adzania tak  w strząsających 
zm ian? Pytanie to pada w wierszu 
18. W odpowiedzi Jezus nie w ska
zuje na kulm inacyjny, końcowy 
m om ent historii, k tóra dowiedzie 
tego praw a. On po prostu mówi 
o swoim ciele, które będzie znisz

czone i na nowo zm artw ychw stałe. 
Odpowiedź całkowicie nieoczekiw a
na. Ale cała ta  h isto ria  jest po1" 
rzeczy nieoczekiwanych, zadziw ia
jących, nieuchwytnych. Jezus m a 
umrzeć. Ma cierpieć... Takie wyz
wanie, jakie rzuca najgłębszym  
uczuciom religijnym  swego narodu, 
jest trudne do pojęcia. Mówić, że 
jest coś większego niż św iątynia 
(por. Mat. 12:6), było rzeczą niesły
chaną, straszną; a najgorsze z tego 
wszystkiego, to owo straszliwe 
oświadczenie, wypowiedziane pod
czas ostatnich Jego dni w Jerozoli
mie : „Oto wam  dom pusty zosta
nie” (Mat. 23:38); spójrzcie, spójrz
cie, oto wasza św iątynia — zapom 
niana przez Boga! Rzadko który n a 
ród pogodziłby się bez gw ałtow ne
go sprzeciwu z faktem  kw estiono
w ania jego kultu!

Jezus sam jest nową, duchową 
świątynią, stanow iącą odbicie św ią
tyni niebieskiej (Hebr. 9:11—12). J e 
go ciałem jest Kościół, w obrębie 
którego wszyscy wyobcowani i sto
jący poza naw iasem  sta ją  się 
w spółobywatelam i i w spółpracow 
nikam i ludu Bożego (Ef. 2:17—22), 
a każdy członek Kościoła sta je  się 
św iątynią Ducha (I Kor. 6:19). Oto 
nowa społeczność, zbudow ana przez 
Boga, która otw iera możliwość no
wej jedności, przezwyciężającej 
ludzkie podziały, i nowej wolności 
w sprawiedliwości i w  służbie.

Jak ie wnioski nasuw ają się nam  
na tem at „praw dziw ej” religii? J a 
kiego oczyszczenia w ym agają nasze 
praktyki religijne? Co Jezus dodał
by — jeśli w  ogóle coś — do słów 
Jakuba 1:27?

II. W O L N I  D L A  
R Z E C Z Y W I S T O Ś C I  

(Jan 8:30—59)

Oto kontrow ersja, k tóra wzbudza 
masę pytań. Może więc najodpo
w iedniejszą m etodą będzie w  tym  
przypadku staw ianie pytań  i próba 
odpowiedzenia na nie.

1) Dlaczego Żydzi ukazani są w tym 
fragmencie w tak niekorzystnym 
świetle?

Jesteśm y spadkobiercam i w ielu 
wieków nieporozum ień chrześcijań- 
sko-żydowskich, a często naw et 
i nienawiści. N iektóre Kościoły 
obarczają Żydów w iną za ukrzyżo
wanie. Kościół Rzymskokatolicki 
odbył długą drogę podczas II Sobo
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ru  W atykańskiego, aby skorygować 
poprzednie swe stanowisko.
Silny krytycyzm  Jan a  — a także 
Jezusa — wobec Żydów pochodzi 
jednak  z samego środowiska ży
dowskiego. W grę wchodził tu  w y
bór priorytetów . O Żydach tych po
wiedziano (w. 31), że uwierzyli w 
Jezusa, to znaczy przyjęli intelek
tem  to, co On mówił, jednakowoż 
w  większości nie byli w  stanie tego 
zrozumieć i na pierwszym  m iejscu 
staw iali swą w ierność A braham o
wi, czyli w łasnej tradycji.

2) Ale czy słowa Jezusa nie były 
wyjątkowo gwałtowne?

Tak. Podobnie tw ardo Jezus reagu
je w  rozmowach z przywódcam i re 
ligijnym i, np. z faryzeuszam i, co 
odnotow ują wszystkie Ewangelie 
(por. np. Mat. 23:1—36). Ciągle na 
nowo Jezus styka się z religią, k tó
ra  przeciw staw ia się życiu (znajdź
my tego przykłady), a On był po 
stronie życia! Wczesny Kościół prze
żył ciężkie chwile z powodu chrześ
cijan, którzy wyrośli w  legalistycz- 
nym  judaizm ie i chcieli swoje idee 
narzucić całem u Kościołowi. List 
do G alatów  jest k a rtą  wolności 
chrześcijan!
Co w  praktyce oznaczałoby dzisiaj 
„być po stronie życia” ?

3) Dlaczego Żydzi zareagowali tak 
gwałtownie, a nawet chcieli zabić 
Jezusa? (w. 37—40, 59)

Nie m a w  tym  nic dziwnego. Przy
pom nijm y sobie nasze ostatnie roz
w ażania. W iersz 35, na przykład, 
odnoszący się do h istorii H agar (na
łożnicy A braham a), mówi, że przy
w ileje i obietnice dane ludowi w y
branem u tracą  swą moc w  chwili 
odrzucenia Jezusa, który pochodzi 
z linii A braham a (w. 56).

4) Jakie znaczenie ma tu grzech, 
ta niewola, z której Jezus wyzwala?

Grzech jest przeciw ieństw em  praw 
dy (por. Wstęp) i oznacza życie w 
świecie fantazji, który nie jest ani 
niezawodny, ani rzeczywisty, ani 
objawiony w  Chrystusie. F antazja 
zakłada, że istnieje podstaw a do 
nadziei, ale się nią nie karm i. Jest 
to ślepota (por. r. 9), k tóra prowadzi 
do w szystkich tych sprzeczności, ja 
kie u jaw n iają  się w  w ierszach 37, 
39—41 i 42.
Ktoś powiedział, że człowiek nie 
jest w  stanie znieść całej rzeczy

wistości. Czy napraw dę? Na jaką 
to rzeczywistość wolimy przym y
kać oczy?

5) Czemu nazwali Go Samarytani
nem?

Sam arytanie nie trzym ali się ściśle 
legalistycznej tradycji żydowskiej 
i mówiono o nich, że m ają dem o
na — tak  jak  tu  powiedziano o J e 
zusie (w. 52). Demony i diabeł — 
ojciec k łam stw a — są czynnymi 
mocami ciemności. W idzimy tu, do 
jakiego stopnia upadku doszli Ży
dzi! Nie ma nic gorszego, jak  nazy
wać światłość ciemnością, a ciem 
ność — jasnością, niewolę — w ol
nością, a wolność — niewolą (w. 39). 
Jest to bluźnierstw o przeciwko D u
chowi Świętem u (Mat. 12:31).

W jak i sposób — w naszym n a j
głębszym przekonaniu — odróżnimy 
ciemność od jasności?

6) Co to więc znaczy — być praw
dziwie wolnym (w. 36)?

To znaczy być wyzwolonym przez 
praw dę dla praw dy. To znaczy po
znać Boga jako Ojca i' stać się Jego 
domownikiem. To znaczy — roz
poznać w Jezusie tego, który przy
chodzi od Boga, tego, który Go zna 
i jest Mu posłuszny. Oto „JAM  
JEST” Żywego Słowa (w. 58).

Zastanówm y się, jak  używamy sło
w a „wyzwolony” i porównajm y, jak  
ono zostało użyte w  naszym  tekście. 
Co rozum iem y pod w yrażeniem  
„wychowanie do wolności i społecz
ności” (m ateriały Sekcji 4 w  N airo
bi).

III. W Y D A W A Ć  
P R A W D Z I W E  O W O C E  

(Jan 15)

Żaden żywy organizm  nie może ty l
ko brać i nic w  zam ian nie dawać. 
A z kolei tylko daw ać i nic nie 
brać — prowadzi do całkowitego 
wyjałowienia.

Jan  (r. 15) tak  to po prostu kom en
tu je :

1) Żyć nie w ydając owocu — to 
znaczy być pod sądem.

2) Jedyny sposób, by przynosić 
owoce — to stać się częścią drzewa.

Ad 1. — Jezus mówi o sobie jako 
o p r a w d z i w y m  krzewie w in
nym. To nasuw a od razu skojarze

nie z winnicą, o której mowa 
u Izajasza 5. Przeczytajm y w  naszej 
Ewangelii wiersze 1—7. Jak  strasz
na jest ich wymowa! Jest to zapo
wiedź sądu. Tak więc zabieg „przy
cięcia”, „oczyszczenia” jest potrzeb
ny (Jan 15:2 i 6). Uczniowie pozo
sta ją  w takim  stosunku wobec 
Chrystusa, jak  Izrael wobec P ana 
Zastępów (por. w. 16).

Gdzie, w naszych czasach, rozpoz
nalibyśm y rzeczywisty Boży sąd 
nad nami, Jego Kościołem?

Ad. 2. — Powiedziano, że m am y 
trw ać w Chrystusie. Słyszeliśmy 
o ludziach, którzy mieli m istyczne 
doświadczenia, ową zdolność odczu
w ania jedności z Bogiem, czego ty l
ko nieliczni byli świadkam i. Do te 
go typu doświadczeń często odno
szą się słowa „trw ać w Chrystusie”, 
ale my powinniśm y czerpać w ska
zówki ze sposobu, w jaki słowa te 
są użyte w  I liście Jana, tzn. w  
konkretnym  odniesieniu do w iary 
we wcielonego Syna Bożego i p rze
strzegania Jego przykazań (I Jn  
3:24), a przede wszystkim  — przy
kazania miłości. Można to również 
wyrazić jako „trw anie w Jego sło
w ach”.

Przynoszenie praw dziwych owoców 
jest rezultatem  głębokiego związku 
z Chrystusem. Przeczytajm y wiersz 
15. Kościół w  swym m yśleniu o Bo
gu był zdom inowany ówczesną rze
czywistością, w której całe społe
czeństwo dzieliło się na panów, słu 
gi i niewolników. Kiedy uczniowie 
nazw ali Jezusa Panem , sądzili, że 
to jest w łaśnie tak. Tymczasem Je 
zus skorygował ich m yślenie 
(13:12—17), a zarazem  całkowicie 
wywrócił dotychczasowe stosunki, 
mówiąc, że Jego i ich powołaniem  
jest być sługami wszystkich. Teraz 
natom iast ustaw ia wszystko w zu
pełnie innej płaszczyźnie — w 
płaszczyźnie przyjaźni, gdyż sługa 
nie wie, co myśli jego pan. My zaś 
w iem y!

Tak więc, co Jezus czyni w św ie
cie? Jak ie skutki m a dla nas, dla 
naszej wolności, jedności i służby, 
dla naszego sposobu m yślenia o Bo
gu i świecie fakt, że Jezus zaprasza 
nas, abyśmy się stali Jego p rzy ja
ciółmi?

Nakaz Jezusa (w. 17) pokazuje, że 
trw ać w Nim i przynosić p raw dzi
we owoce — to podstawowy w a
runek  nowych możliwości, jakie 
przód ludzkością o tw iera Nowy 
Człowiek, Jezus Chrystus, który 
wyzwala i jednoczy.
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Z Z A G R A N I C YP R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y
Z K R A J U

9 W związku z 20-leciem Chrześci
jańskiej Akademii Teologicznej w 
W arszawie odbyła się w tej uczelni 
w dniach 25—26 października 1974 r. 
sesja naukowa. W ysłuchano sp ra 
wozdania ks. rektora prof. dr. W. 
G astpary’ego oraz wykładów ks. 
prof. dr. W. Benedyktowicza, ks. 
prof. dr. J. K lingera i ks. doc. dr.
E. Bałakiera. Z okazji jubileuszu 
odbyła się też uroczystość nadania 
tytułów  doktorów honoris causa w y
bitnym  przedstawicielom  zagranicz
nych środowisk chrześcijańskich. 
Otrzymali je: ks. abp Nikodem — 
m etropolita Leningradu i prezydent 
Chrześcijańskiej Konferencji Poko
jowej, ks. bp Helm ut Hild — p re
zydent Kościoła Ewangelickiego He- 
sji-N assau i w iceprzewodniczący R a
dy Kościołów Ewangelickich w 
RFN, ks. Moritz M itzenheim — 
em erytowany biskup Ewangelickie
go Kościoła Krajowego Turyngii 
(NRD) i ks. prof. dr Jan  M ichal- 
ko — generalny biskup Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Sło
wacji.
W jubileuszowej sesji uczestniczyli 
przedstawiciele M inisterstw a Nauki, 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki, 
Urzędu do Spraw  Wyznań oraz 
Urzędu m.st. W arszawy. W imieniu 
w ładz państwowych w icedyrektor 
Urzędu do Spraw  Wyznań, m gr Ta
deusz Dusik, przekazał uczelni ży
czenia dalszego rozwoju i udekoro
wał rektora ChAT ks. prof. dr. 
W. G astpary’ego, prorektora ks. 
prof. dr. J. K lingera oraz b. rek to
ra ks. prof. dr. W iktora Niemczyka 
przyznanym i im przez Radę P ań 
stw a odznaczeniami za działalność 
na  rzecz integracji środowisk w y
znaniowych wokół program u Fron
tu  Jedności Narodu.

9 Dnia 28 października 1974 r. od
była się druga z kolei rozmowa 
przedstawicieli Polskiej Rady Eku
menicznej (ks. bp J. Niewieczerzał, 
ks. sup. W. Benedyktowicz, ks. re 
ktor W. Gastpary, ks. J. Narzyński, 
red. A. Wojtowicz) i Rady Kościo
łów Ewangelickich w RFN (ks. bp 
H. Hild, ks. H. Krüger, ks. G. 
Bem dt). Celem rozmów było za
cieśnienie kontaktów  PRE z Radą 
Kościołów Ewangelickich w RFN.

9 Na zaproszenie Polskiej Rady 
Ekumenicznej, w dniach 31 paź-

dziernika — 3 listopada 1974 r.
przebywał w W arszawie ks. M artin 
Stohr, dyrektor Akademii Ewange
lickiej w A rnoldshain. Gość odbył 
rozmowy m.in. z ks. bp. J. Niewie- 
czerzałem — prezesem PRE, i ks. 
m etropolitą Bazylim — zw ierzchni
kiem Polskiego Autokefalicznego Ko
ścioła Prawosławnego.

9 7 listopada 1974 r. w W arszaw 
skiej K urii M etropolitalnej odbyło 
się drugie oficjalne spotkanie przed
stawicieli Komisji Ekumenicznej 
Episkopatu Kościoła Rzymskokato
lickiego z przedstaw icielam i Polskiej 
Rady Ekumenicznej. Głównym te
m atem  były spraw y związane z ob
chodem Tygodnia Modlitwy o Jed 
ność Chrześcijan, którego term in 
wspólnie ustalono na dni od 18 do 
25 1 1975 r. Uzgodniono również, że 
następne spotkanie zajm ie się u jed
noliceniem tekstu Modlitwy Pańskiej 
i Credo.

Z ram ienia PRE rozmowy z Ko
ściołem Rzymskokatolickim prow a
dzą: ks. prof. d r  W. Benedyktowicz 
(met.), ks. Ryszard T renkler (lut.), 
m gr Jan  A nchim iuk (prawosł.). De
legacji Kościoła Rzym skokatolickie
go przewodniczy ks. bp Gulbino- 
wicz.

W drugim  spotkaniu nie brał udzia
łu przedstaw iciel Kościoła praw o
sławnego.

•  17 listopada 1974 r. zmarł w War
szawie śp. Jó z e f  P o ś p i e c h  (73), 
długoletni księgowy stołecznej Pa
rafii Ewangelicko - Reformowanej, 
b. członek Synodalnej Komisji Re
wizyjnej i b. zastępca radcy świe
ckiego Konsystorza, więzień obozu 
koncentracyjnego w Oranienburgu, 
współtowarzysz niedoli obozowej 
śp. ks. Ludwika Zaunara, pastora 
zboru warszawskiego.
Od dziecka blisko związany z ma
cierzystym zborem, służył mu w róż
ny sposób, zwłaszcza w dziedzinie 
opieki nad ludźmi starymi, schoro
wanymi, wymagającymi stałego po
bytu w specjalistycznych zakładach 
opiekuńczych. Ponadto, jako wy
trawny księgowy, lata całe prowa
dził buchalterię parafii warszaw
skiej i czuwał nad jej budżetem. 
Pogrzeb śp. Józefa Pośpiecha odbył 
się na cmentarzu reformowanym 
w Warszawie, dnia 20 listopada 
1974 r.

9 Sekretarz generalny Światowej 
Rady Kościołów, dr Filip Potter, 
zaproszony został do Rzymu, aby 
wygłosić przemówienie przed Syno
dem Biskupów, który obradow ał od 
końca w rześnia do końca paździer
n ika 1974 r. Był to pierwszy przy
padek, gdy ewangelicki przywódca 
kościelny przem aw iał przed kato li
ckim episkopatem  z całego św iata. 
Dr P otter podkreślił w w ystąpieniu 
gotowość ŚRK do braterskiego dzie
lenia się z Kościołem katolickim  
doświadczeniami z zakresu zw iasto
w ania Ewangelii w świecie. W yra
ził też pogląd, że tem at Synodu 
Biskupów — ew angelizacja — jest 
zasadniczym tem atem  ruchu ekum e
nicznego. Zdaniem sekretarza gene
ralnego ŚRK, w zrastającej seku la
ryzacji nie należy oceniać w yłącz
nie negatywnie, gdyż w jej rozwoju 
tkwić może szansa nowego przeło
mu. Pozytywny jest fakt, że Ko
ścioły chrześcijańskie, które coraz 
częściej znajdu ją się w sytuacji 
diaspory, słuchają w zajem nie sw e
go głosu i podejm ują b ratersk i d ia 
log.
W ystąpienie dr. P ottera spotkało się 
z życzliwym przyjęciem  ze strony 
poważnej większości Ojców Syno
du. Na tym tle nieprzyjem nym  
zgrzytem była ostra replika kard. 
Pericle Felici’ego, który powiedział 
m.in.: „W iara zakłada istnienie
stru k tu r i przewodników, mistrzów, 
którzy prowadzą ku wierze. W ładza 
taka została przekazana nam , hie
rarchii katolickiej”.

9  Pod patronatem  Komisji Kościo
łów do Spraw  M iędzynarodowych 
Światowej Rady Kościołów odbyła 
się w dniach 21—26 października 
1974 r. w St. Polten (Austria) kon
sultacja na tem at: „Praw a człowie
ka a odpowiedzialność chrześcijań
ska”. Wzięło w niej udział 50 osób 
z 34 krajów  świata. Obrady p ro 
wadzono w dwóch fazach. W p ierw 
szej fazie dyskutowano nad n as tę 
pującym i problem am i: prawo do 
życia i pracy, praw o do równości, 
prawo do narodow ej suwerenności, 
sam ookreślenie a m iędzynarodow a 
wspólnota, problem y więźniów i u- 
chodźców politycznych. W drugiej 
fazie chodziło o to, by Kościoły 
lokalne i narodowe uczynić zdol
nymi do działania w kwestii praw  
człowieka, a także o to, by ekum e
niczne konferencje regionalne i 
Światowa Rada Kościołów skutecz
nie rozszerzały i popierały praw a
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człowieka, by n a  świecie w zrastało 
zrozum ienie wagi tych spraw . W y
niki dyskusji w  grupach roboczych 
zostały przyjęte przez plenum  i m a
ją  być przekazane Kościołom.

0 Sekretarz generalny Światowej 
Rady Kościołów, d r Filip Potter, 
opowiedział się za m iędzynarodow ą 
kontrolą zapasów żywnościowych. 
W piśm ie wystosowanym do Kościo
łów członkowskich zaapelował o 
udzielenie poparcia Światowej K on
ferencji Wyżywienia, obradującej w 
Rzymie w dniach 5—16 listopada 
1974 r. Zdaniem  P ottera praw o do 
odpowiedniego wyżywienia musi 
stać się podstawowym  praw em  
człowieka.

0  15 października 1974 r. rozpoczął 
się kolejny sem estr w Wyższej 
Szkole Ekumenicznej w Bossey k. 
Genewy. 49 studentów , reprezen tu
jących 15 tradycji chrześcijańskich, 
pracować będzie przez cztery i pół 
m iesiąca nad  głównym tem atem  
V Zgrom adzenia Ogólnego Św iato
wej Rady Kościołów — „Jesus Chry
stus w yzw ala i jednoczy”. Dyrektor 
Insty tu tu  Ekumenicznego w Bossey, 
prof. d r John Mbiti, oświadczył pod
czas inauguracji, że tem at będzie 
analizow any w  dwóch aspek tach : 
„Jezus a  wolność” oraz „Jezus a jed 
ność”. N atom iast niew ielkie grupy 
robocze pracować będą nad sześcio
ma podtem atam i sekcji Zgrom adze
nia Ogólnego.

0 K onkordia Leuenberska, zaw ie
ra jąca  porozum ienie Kościołów re 
formowanych, luterańskich i u n ij
nych w  Europie w spraw ie w spól
noty o łtarza i ambony, obowiązuje 
od 1 października 1974 r. te  Ko
ścioły, które do 30 w rześnia 1974 r. 
nadesłały do Genewy pisem ną ap ro 
batę (51 spośród 88 Kościołów Euro
py). Od 30 października do 1 listo
pada 1974 r. trw ało  w Bazylei po
siedzenie, podczas którego rozw aża
no spraw ę kontynuacji dialogu m ię
dzy Kościołami luterańskim i, refor
mowanym i i unijnym i. Dr Lucas 
Vischer, dyrektor S ekretariatu  Ko
m isji do Spraw  W iary i U stroju 
Kościoła Światowej Rady Kościo

łów, stw ierdził n a  konferencji p ra 
sowej, zorganizowanej z okazji tego 
posiedzenia, że Kościoły, które przy
jęły Konkordię Leuenberską, w inny 
zajm ować o tw artą  postawę wobec 
innych Kościołów. Zwrócił uwagę 
na podwójne ograniczenie Konkor- 
dii L euenbersk ie j: dotyczy ona ty l
ko Kościołów luterań#kich, reform o
w anych i unijnych oraz obowiązuje 
wyłącznie n a  kontynencie europej
skim. Jego zdaniem  należałoby za
stanow ić się nad tym, w jaki spo
sób Kościoły zaangażowane w to 
porozum ienie dogmatyczne mogą też 
zająć o tw artą  postawę wobec angli- 
kanów, katolików  i prawosławnych 
w Europie oraz wobec Kościołów 
na innych kontynentach.

0 W dniach 21—25 października 
1974 r. odbyło się w Driebergen 
(Holandia) doroczne posiedzenie 
Europejskiego Zrzeszenia Dziennika
rzy do Spraw  Inform acji Ekum e
nicznej, organizacji zrzeszającej pu 
blicystów protestanckich, praw o
sław nych i katolickich z większości 
krajów  Europy. Podstawowy refe
ra t n a  tem at szans ruchu ekum e
nicznego wygłosił dr A. van den 
Heuvel — sekretarz generalny Ko
ścioła Reformowanego Holandii. 
P roblem  pluralizm u i polaryzacji 
w Kościołach omówił d r Johannes 
A lthausen z Kościoła ew angelickie
go W NRD oraz d r Giorgio G irar- 
det z Kościoła w aldensów  we Wło
szech, redaktor naczelny ekum enicz
nego czasopism a „Nuovi Tem pi”. 
Ponadto w spółpracownik Światowej 
Rady Kościołów, Michael de Vries, 
poinform ował o przygotowaniach 
do V Zgrom adzenia Ogólnego ŚRK. 
Uczestnicy obrad zostali przyjęci 
przez katolickiego biskupa Bredy, 
H. Ernsta, wiceprzewodniczącego Ra
dy Kościołów Chrześcijańskich Ho
landii, k tóry ocenił ak tualną sy tua
cję ekum eniczną w tym  kraju. 
Wśród 40 uczestników było czte
rech Polaków: A nna Borowska — 
redak to r naczelny m iesięcznika „Ży
cie i M yśl”, d r Rudolf Buchała — 
redaktor naczelny dwum iesięcznika 
„Chrześcijanin w  świecie” — oraz 
red. red. K arol K arski i Andrzej 
W ojtowicz z W ydziału P rasy i Kon

taktów  Zagranicznych Polskiej R a
dy Ekum enicznej. Podczas obrad 
w ybrano nowy Zarząd. P rzew odni
czącym został ponownie Hans-W olf- 
gang Hessler, szef Ewangelickiej 
Służby Prasow ej w RFN. Do Za
rządu wszedł m.in. red. Andrzej 
Wojtowicz.

0 W Tananariw ie, stolicy R epubli
ki M algaskiej, obradow ał K om itet 
Roboczy Chrześcijańskiej K onferen
cji Pokojowej. O brady toczyły się 
pod hasłem : „Rozwój, pokój, Ew an
gelia — zadania chrześcijan”. S pra
wozdanie z działalności ChKP w 
minionych sześciu miesiącach złożył 
sekretarz generalny, d r  K aro lyT oth . 
Dużo m iejsca poświęcił on om ówie
niu  stosunków między Kościołami 
afrykańskim i i ChKP, w yrażając 
m.in. pogląd, że Kościoły Afryki
1 Chrześcijańska K onferencja Poko
jow a „stoją przed koniecznością re 
alizow ania nowego, autentycznego 
chrześcijaństw a”. O bradujący w yra
zili sw ą solidarność z narodam i 
Afryki, z ich w alką o wolność 
i spraw iedliw ość polityczną, ekono
miczną i kulturow ą. Członkowie 
K om itetu Roboczego uchw alili rezo
lucje w takich spraw ach m iędzy
narodowych, jak: problem y Afryki, 
Bliskiego Wschodu, Indochin, Ocea
nu Indyjskiego jako m orza pokoju 
oraz Korei Południowej. Z Polski 
w posiedzeniu b rał udział ks. prof. 
dr W itold Benedyktowicz — zw ierz
chnik Kościoła metodystycznego. 
Następne posiedzenie K om itetu Ro
boczego odbędzie się w iosną 1975 r.

0 31 października 1974 r., podczas 
wizyty delegacji A rabii Saudyjskiej 
w Centrum  Ekumenicznym w G e
newie, doszło do jednodniowych 
rozmów między m uzułm anam i i 
chrześcijanam i. W dyskusji uczest
niczył m.in. m in ister spraw iedliw o
ści szeik M ohammed A l-H arkan, 
kierow nik delegacji saudyjskiej. 
Rozmawiano o religijnych podsta
wach praw  człowieka, problem ach 
hum anizm u i pokoju, o otw arciu 
dla żydów, chrześcijan i m uzułm a
nów dostępu do Jerozolim y oraz 
o potrzebie wzm ocnienia wspólnoty 
światowej.
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