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NASZYM ZDANIEM C O  W N U M E R Z E ?
Po Na i r ob i

Polska delegacja w składzie: ks. prof. Witold Benedyktowicz — prezes 
Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. Janusz Narzyński — biskup Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego, ks. Tadeusz Majewski — biskup Kościoła 
Polskokatolickiego, ks. Tymoteusz Kowalski — biskup Kościoła Mariawi
tów, ks. prof. Jerzy Klinger (t) i Jan Anchimiuk — delegaci Kościoła Prawo
sławnego, oraz ks. Zdzisław Pawlik — przedstawiciel Chrześcijańskiej Kon
ferencji Pokojowej, powróciła do kraju z Nairobi w dniu 15 grudnia 
ubiegłego roku.
Równo miesiąc później odbyła się sesja naukowa, zorganizowana przez 
Chrześcijańską Akademię Teologiczną i Polską Radę Ekumeniczną, poświę
cona omówieniu V Zgromadzenia Światowej Rady Kościołów. Sala syno
dalna Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wypełniła się ponad liczbę 
miejsc siedzących, co było miarą zainteresowania Zgromadzeniem ze stro
ny przedstawicieli Kościołów, dziennikarzy, pracowników naukowych 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Akademii Teologii Katolickiej 
oraz studentów teologii. Organizatorom i referentom należą się słowa uzna
nia za tak szybkie przygotowanie sesji.
Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali znakomicie przygotowanych wy
powiedzi Jana Anchimiuka, który przedstawił „Obraz ogólny V Zgroma
dzenia Światowej Rady Kościołów” oraz ks. prof. Witolda Benedyktowi- 
cza, który zreferował temat „V Zgromadzenie Światowej Rady Kościołów, 
parametry, teologia, problemy świata współczesnego”. Trzecim mówcą, 
w zastępstwie chorego ks. prof. Jerzego Klingera, był ks. bp Tadeusz Ma
jewski, który mówił o władzy jurysdykcyjnej w Kościele Polskokatolickim 
w ramach referatu zatytułowanego „V Zgromadzenie SRK. Refleksje ze 
stanowiska starokatolickiego”.
Jan Anchimiuk bardzo dobrze wywiązał się z niewdzięcznego, bo ogrom
nego i nużącego tematu. Słuchacze dowiedzieli się, jaki był skład liczbo
wy uczestników Zgromadzenia, ilu było delegatów, delegatów zaprzyjaź
nionych, obserwatorów, ile kobiet, młodzieży, świeckich i duchownych. Nie 
dowiedzieli się natomiast od mówcy, że został on wybrany członkiem Na
czelnego Komitetu. Następnie zostali poinformowani o przebiegu obrad, 
sposobie ich prowadzenia, o imprezach towarzyszących Zgromadzeniu, 
wreszcie o treści niektórych ważniejszych referatów wygłoszonych na ses
jach plenarnych. Dla Czytelników „Jednoty” Jan Anchimiuk przygotowuje 
specjalny artykuł na temat Zgromadzenia.
Ks. prof. Witold Benedyktowicz w świetnej, pod względem treści i formy, 
okraszonej humorem wypowiedzi dal przegląd najważniejszych proble
mów, które były treścią obrad w Nairobi, zwrócił uwagę na nurt teolo
giczny i podkreślił znaczenie spontaniczności, która ujawniła się przede 
wszystkim w nabożeństwach. W Nairobi zamanifestował się ogólnoświato
wy charakter Rady dzięki czynnemu udziałowi przedstawicieli chrześcijan 
ze wszystkich zakątków naszego globu. Mimo wielkiej różnorodności języ
ków, kultur, ras i wyznań, dał się wyraźnie odczuć fenomen Kościoła, 
wspólnoty, co jeden z niechrześcijańskich gości wyraził w następujący 
sposób: „Zawsze byłem skłonny wątpić, czy istnieje coś takiego, jak Koś
ciół. Tu przekonałem się, że Kościół Jezusa Chrystusa naprawdę istnieje”. 
Teologia nad Zgromadzeniem jednak nie dominowała, co jest zjawiskiem 
pozytywnym, ponieważ ma ona służyć, a nie panować.
W dyskusji prezes PRE stwierdził, że Rada zamierza program swej pracy 
w całym roku 1976 podporządkować problematyce Zgromadzenia przez 
organizowanie zebrań informacyjnych i dyskusyjnych na terenie całego 
kraju oraz przez opublikowanie najważniejszych dokumentów. Z niecierpli
wą nadzieją oczekujemy na spełnienie obietnicy, ponieważ najistotniejsze 
jest teraz „zejście w dół” całej problematyki ekumenicznej, aby przeżycie 
Nairobi stało się udziałem zwyczajnego chrześcijanina.
Przywilej bezpośredniego uczestniczenia w obradach Światowej Rady spot
kał zwierzchników Kościołów członkowskich, co jest zrozumiałe, jakkol
wiek warto podkreślić, że największy po rzymskim, Kościół prawosławny 
zastosował się do życzenia wyrażonego przez SRK i nie delegował hierar
chów, tylko dwóch teologów, w tym jednego świeckiego.

W  zeszycie oddawanym właśnie do 
rąk Czytelników dominuje tematy
ka, nad którą obradowali chrześci
janie z całego świata, zgromadzeni 
pod koniec ubiegłego roku w  Nai
robi, mianowicie „Jezus Chrystus 
wyzwala i jednoczy”. Temat V  
Zgromadzenia SRK domaga się nie 
tylko zaprezentowania chrześcija
nom w Polsce, ale omówienia go 
z naszego punktu widzenia i dla
tego powinien znaleźć się w cen
trum zainteresowania Kościołów lo
kalnych i zainspirować tak duchow
nych, jak i świeckich w  ich codzien
nej pracy.
Już na miesiąc przed otwarciem 
Obrad SRK zagadnieniem tym za
jął się Synod Kościoła Ewange
licko-Reformowanego. Sprawozdanie 
z Synodu zamieszczamy na s. 5, 
a na s. 7—10 — referat wygło
szony przez ks. Bogdana Trandę, 
opublikowany przez nas z niewiel
kimi skrótami.
Jezus Chrystus wyzwala m.in. od 
Prawa. Ponieważ twierdzenie to 
wywołuje pewne trudności, wy
jaśnieniem jego zajął się ks. Zdzi
sław Tranda w  kazaniu pt. Powo
łanie do wolności, na s. 3, gdzie 
autor przeprowadza myśl, że dzięki 
wpływowi Ducha Świętego chrze
ścijanin nie działa pod przymusem 
Prawa, lecz kieruje się miłością. 
Inny punkt widzenia prezentuje 
modlitwa na s. 4, w  której wyzwo
lenie przybiera konkretne wymiary 
spraw codziennego życia. 
Zgromadzeniem SRK w  Nairobi 
zajmować się będziemy jeszcze 
przez dłuższy czas, a w  bieżącym 
zeszycie, na s. 10, zamieszczamy 
artykuł Karola Karskiego, który 
usiłuje znaleźć odpowiedź na kilka 
nurtujących go pytań. W  felietonie 
Naszym zdaniem, na s. 2, omawia
my sesję naukową, poświęconą 
sprawozdaniom z obrad SRK. 
Następny odcinek, poświęcony Księ
dze Kaznodziei Salomonowego (s. 12), 
kontynuuje nasz dział o Biblii, 
a recenzja bardzo interesującej 
książki Zofii Gerlach pt. Odkopać 
źródło (za którą autorka otrzymała 
nagrodę im. Włodzimierza Pietrza
ka) i kronika Przegląd ekumeniczny 
zamykają drugi tegoroczny zeszyt.

N A S Z A  O K Ł A D K A :
W imię powołania do wolności 
musimy stać po stronie ciemię
żonych.
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KS. ZDZISŁAW TRANDA

Powołanie do wolności

Do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem 
tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim 
w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym 
słowie: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego.

Gal. 5 :13—14

Słowo wolność ma znaczenie niezwykłe. Jego 
wartość ocenić może najlepiej ten, kto w ja
kimś okresie życia był poźbawiony wolności. 
Wolność osobista, wolność słowa, myśli, wol
ność religijna, wolność wyznania mają wy
dźwięk tak głęboki dla każdego człowieka, że 
jeśli w jakiejkolwiek dziedzinie zabraknie wol
ności, rodzi się sprzeciw, bunt, poczucie nie
sprawiedliwości i krzywdy. Wolimy znosić 
trudniejsze warunki materialne 1 bytowe, by
leby wolność nie była w sposób niesprawiedli
wy ograniczona.
Znana jest bajka La Fontaine’a o spotkaniu psa 
z wilkiem. Chudy, zabiedzony wilk wdaje się 
w rozmowę z dobrze utrzymanym, spasionym 
psem, który opowiada o swoim dobrobycie 
i zachęca wilka, aby poszedł z nim i zaznał po
dobnego, dostatniego życia. Wilk w pewnym 
momencie zauważa wytartą sierść na szyi psa. 
Na pytanie, co to za ślad, pies wyjaśnia, że to 
po obroży, którą mu zakładają na szyję, kiedy 
go wiążą łańcuchem przy budzie. Zdziwiony 
wilk pyta: To nie możesz biegać, gdzie chcesz, 
nie możesz robić, oo chcesz? I gdy dowiaduje 
się, że nie, natychmiast ucidka do lasu — do 
swobody i wolności.

Jeśli człowiek godzi się na ograniczenie swej 
wolności za cenę polepszenia warunków mate
rialnych lub za cenę wyrzeczenia się ,swoich 
przekonań, świadczy to o upadku jego ludzkiej 
godności. Jeśli zaś gdziekolwiek dokonuje się 
zamachu na wolność w jakiejkolwiek dziedzi
nie i w jakikolwiek sposób, tam mamy ,do czy
nienia z gwałtem zadawanym podstawowym 
prawom człowieka. Każdy ma prawo do wol
ności i tego prawa nikt nie może mu odebrać. 
Podobnie każdy naród ma prawo do wolno
ści. Nasz naród jest wrażliwy na sprawę wol
ności jak niewiele innych, bo jak niewiele in
nych bywał ciemiężony. Dlatego tak często się
gał do broni, aby odzyskać utraconą wolność.

W dzisiejszych czasach ruchy wyzwoleńcze 
ogarnęły cały świat. Nie można spodziewać się 
prawdziwego spokoju tak długo, jak długo 
wszystkie ludy i narody nie będą miały przy
znanego prawa do samostanowienia i swobod
nego rozwoju własnej kultury. Bo wolność jest 
prawem człowieka i takim dobrem, którego nie 
wolno odbierać.

W naszym tekście także czytamy o wolności, 
a nawet o powołaniu do wolności, ale w  zna
czeniu innym niż to, o którym dotąd mówiliś
my. Chodzi tu o wolność od zakonu, czyli pra
wa, i o wolność od grzechu, do którego jako 
chrześcijanie jesteśmy powołani. Co znaczy 
wolność od prawa-zakonu? Przez zakon w węż
szym tego słowa znaczeniu rozumiemy Prawo 
Boże — Dekalog, a także wszystkie przepisy za
warte w Pięcioksięgu Mojżesza. W szerszym 
znaczeniu zakonem nazywamy zbiór żydow- 
kich, bardzo drobiazgowych przepisów, o któ
rych sam Pan Jezus mówił: ,,... obciążacie ludzi 
brzemionami nie do uniesienia, a sami ani jed
nym palcem nie dotykacie tych brzemion” 
(Łuk. 11 : 46). Nam chodzi jednak o ten węższy 
zakres pojęcia zakon, dotyczący Prawa Boże
go. Nawet i dzisiaj funkcjonuje cały system 
nakazów i zakazów religijnych, które rzekomo 
mają regulować i normować nasze chrześcijań
skie życie. Sprawa wolności od tego systemu 
ludzkich przepisów jest dość jasna i zrozumia
ła. Ale wolność, o której mówi ap. Paweł, do
tyczy przecież zakonu w sensie ścisłego Prawa 
Bożego. Jak to — czy Prawo Boże jest niepo
trzebne, czy można je odrzucić? Nie. Prawo 
Boże jest potrzebne, ale w świetle Ewangelii 
inna staje się jego funkcja. Zakon — prawo 
Boże jest ,,naszym przewodnikiem (prowadzą
cym) do Chrystusa” . O tym właśnie mówi apo
stoł Paweł: „Zanim przyszła wiara, byliśmy 
wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą za
konu” (Gal. 3 : 23). Gdy przychodzimy do Chry
stusa i wiarą przyjmujemy Jego zbawcze dzie
ło, gdy poddajemy się Jego wpływowi, litera 
prawa przestaje mieć znaczenie, do głosu do
chodzi Duch Święty, który zaczyna spełniać 
rolę kierowniczą w naszym życiu: „Jeśli was 
Duch prowadzi, nie jesteście pod zakonem” . 
Zakon — Prawo Boże pozwala na poznanie 
grzechu, ostrzega i przestrzega przed nim, ale 
nie jest w stanie wyzwolić nas od grzechu, je
go mocy i panowania. Siłą, która wyzwala, jest 
Chrystus — ukrzyżowany i zmartwychwstały. 
Dlatego wyzwolenie od zakonu i wyzwolenie od 
grzechu muszą iść w parze ze sobą.
Wyzwolenie od grzechu nie polega na zlikwido
waniu pojęcia grzechu ani grzechu jako takie
go, tylko na uwolnieniu nas z mocy grzechu, 
spod jego panowania! Są co prawda ludzie,
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którzy chcieliby pojęcie grzechu usunąć z ludz
kiego słownictwa, aby mogli czynić co chcą, 
aby mogli ,,pobłażać ciału” bez obawy, że ro
bią coś złego.
Grozi co prawa niebezpieczeństwo pomylenia 
pojęć i wyobrażenia sobie, że wolność od zako
nu—Prawa Bożego likwiduje prawo, co może 
prowadzić do swawoli, do postępowania jak się 
komu podoba. Takie „wyzwolenie” oznacza nie 
co innego, jak popadnięcie w  niewolę, w za
leżność od grzechu. Sami nie jesteśmy w sta
nie uwolnić się od prawa, bo źródełm tej nie
zwykłej wolności jest Chrystus. Tylko ten mo
że mówić, że jest wolny od prawa, kto przez 
Chrystusa został odkupiony i wyrwany z mo
cy grzechu, bez czego wyzwolenie od prawa 
prowadzi do bezprawia, swawoli. Z tego powo
du ap. Paweł ostrzega: ,,tylko pod pozorem 
tej wolności nie pobłażajcie ciału” . 
Wyzwolenie od prawa oznacza nowy styl życia, 
posłuszeństwo woli Boga, której człowiek od
kupiony nie odczuwa jako nakazu, przymusu, 
ale jako potrzebę wzbudzoną przez działanie Du
cha Świętego. Ten nowy styl życia streszcza się 
w podwójnym przykazaniu miłości, które w

części odnoszącej się do człowieka brzmi: „bę
dziesz miłował bliźniego swego, jak siebie sa
mego.”
Duch Święty sprawia, że dzięki wyzwoleniu od 
mocy grzechu i od przymusu prawa miłość do 
Boga i do bliźniego staje się treścią, istotą ży
cia. Chętnie wówczas „służymy jedni drugim 
w miłości” . Wszystko, całe nasze życie prze
biega pod wpływem tej miłości, miłości do Bo
ga nade wszystko, a miłości do bliźniego jak 
do siebie samego, zgodnie z 'tym, co pisze Pa
weł gdzie indziej: „Wszystko niech się u was 
dzieje w miłości” (I Kor. 16 : 14).
Ale miłość miłości nierówna. Może stać się na
wet pewnego rodzaju niewolą. Dzieje się to 
wtedy, gdy nie wynika ona z działania Ducha 
Świętego, lecz jest traktowana jak przykazanie, 
gdy wykonywana jedynie z obowiązku staje się 
„zakonem” . W książce „Polyanna” jest mowa
0 dziewczynce, która straciła swych rodziców
1 została przygarnięta przez ciotkę. Owa ciotka 
starała się czynić wiele dobrego, pomagać lu
dziom, okazywać miłość i zawsze mówiła: to 
jest mój obowiązek. Opiekę nad swoją bliską 
krewną w jej nieszczęściu traktowała także ja-

Jeśli tylko Ci zaw ierzę...
Jeśli tylko Ci zawierzę 
pośród trosk i niepokoju, 
pośród trwogi i chaosu, 
napięć, lęków i ucieczki 
od niewoli mego światka, 
jeśli tylko Ci zawierzę...

Jeśli tylko Ci zawierzę 
pośród planów, norm, papierków, 
rysownicy, tuszu, smarów, 
maszyn, hal i komputerów, 
w ścisku, wrzawie i natłoku, 
jeśli tylko Ci zawierzę...

Jeśli tylko Ci zawierzę 
pośród garnków, pieluch, mydlin,1 
wiecznych sprzątań i przepierek, 
zlewu, naczyń i włoszczyzny, 
jeśli tylko Ci zawierzę...

Jeśli tylko Ci zawierzę 
pośród kolumn tej świątyni, 
w Chlebie białym, w Winie cierpkim, 
w ciszy sklepień, w dźwięku dzwonów, 
jeśli tylko Ci zawierzę...

Jeśli tylko Ci zawierzę, 
minie troska i niepokój, 
trwoga, chaos, chęć ucieczki 
(nie ucieka człowiek wolny, 
ale ten, kto zniewolony) 
od tych planów, norm, papierków, 
rysownicy, hal i maszyn, 
ścisku, wrzawy i natłoku, 
garnków, mydlin i przepierek, 
zlewu, naczyń i włoszczyzny.

Jeśli tylko Ci zawierzę
pośród kolumn tej świątyni,
w ciszy sklepień, w dźwięku dzwonów
przyjdziesz do mnie
w Chlebie białym,
przyjdziesz do mnie
w  cierpkim Winie,
niosąc spokój...
Kiedy, Panie, Ci zawierzę?
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ko obowiązek miłości do sieroty. Ale właśnie 
dlatego wszystko, co czyniła, było suche, pozba
wione ciepła, serdeczności. To była miłość 
z obowiązku, zakon, przykazanie, posłuszeń
stwo prawu.
Miłość, która jest owocem Ducha Świętego 
(Gal. 5 : 22), pozwala nam realizować ten no
wy styl życia, którego uczy nas i umożliwia 
nam Jezus Chrystus. Dlatego ap. Paweł wzywa 
nas: ,,służcie jedni drugim w miłości” i tak 
mocno podkreśla: „ c a ł y  zakon, c a ł e  Prawo 
Boże, streszcza się w tym jednym słowie: bę
dziesz miłował bliźniego swego, jak siebie sa
mego” . Nie sposób mówić o tym i nie zapytać: 
jak to jest w naszym życiu? Czy mamy miej
sce na tę miłość, traktowaną nie jako obowią
zek, ale jako nowy styl życia, w którym „wszy
stko dzieje się w miłości” ? Czy nasza miłość 
jest owocem Ducha, a więc nie czymś, co so
bie nakazujemy, do czego się zmuszamy tylko 
dlatego, że Słowo Boże nakazuje: będziesz mi
łował Boga nade wszystko, a bliźniego jak sie
bie samego?
Chcę teraz na zakończenie wrócić do początku. 
Wolność, o której mowa w naszym tekście, do

tyczy innych dziedzin niż wolność jednostki 
i narodu od cudzej dominacji. Ta wolność mo
że stać się udziałem chrześcijanina w każdych 
warunkach, nawet w prześladowaniach, w ucis
ku i terrorze. Tym niemniej musimy zawsze 
myśleć o pełnej wolności człowieka właśnie 
dlatego, że Chrystus obdarowuje nas wolnością 
od mocy grzechu i że Słowo Boże wzywa nas: 
służcie jedni drugim w miłości.
Dlatego nie sposób bez radości witać fakty 
przyznawania niezależności państwom, które 
dotąd żyły w niewoli. Ale dlatego też nie mo
żemy obojętnie przechodzić nad wszystkimi 
próbami ujarzmiania narodów czy to przez obce 
mocarstwa, czy przez własne tyrańskie rządy. 
Nie tylko nasz naród tak bardzo ceni sobie wol
ność, że gotów jest na najwyższą ofiarę krwi. 
W naszych czasach narody Angoli i Chile rów
nież pragną wolności, chcą się swobodnie roz
wijać i wybierać taką władzę, jaka im odpo
wiada.
Dlatego w imię powołania do wolności, opo
wiadamy się po stronie tych, którzy wolności 
pragną i potrzebują, po stronie tych, którzy są 
uciemiężeni i uciśnieni.

ANNA POTKAŃSKA

S y n o d
W dniach 25 i 26 października 1975 r. zebrał 
się w Warszawie Synod Kościoła Ewangelicko- 
-Reformowanego na dorocznej sesji zwyczaj
nej. Temat Synodu — „Jezus Chrystus wyzwa
la i jednoczy” — był zarazem tematem, nad 
którym obradowało V Zgromadzenie Ogólne 
Światowej Rady Kościołów w Nairobi (Kenia), 
w dniach od 23 X I do 10 X II ub.r.
Synod rozpoczął się w sobotę, 25 października,
0 godz. 15 nabożeństwem w sali parafialnej, 
prowadzonym przez ks. J e r z e g o  S t a h l a .  
Kazanie oparte było na Liście do Efezjan 
6 : 10-18.
Obradom przewodniczył prezes Synodu, pan 
Jan  S k i e r s k i .  Pierwszy dzień, jak zwykle, 
poświęcony był sprawozdaniom, obejmującym 
działalność wszystkich agend kościelnych w 
okresie intersynodalnym oraz dyskusji nad 
sprawozdaniami.
Prezes Konsystorza, pan Jan  Baum,  złożył 
sprawozdanie ogólne, w którym omówił zarów
no różne przejawy działania Kościoła (np. Dom 
Opieki „Betania” , miesięcznik „Jednota” ), jak
1 sprawy administracyjno-gospodarcze oraz 
problemy, jakimi zajmował się Konsystorz w 
ostatnim roku, ze szczególnym podkreśleniem 
wagi dwóch zagadnień, a mianowicie: zbliżenia 
naszego Kościoła z innymi Kościołami prote
stanckimi oraz opracowania cech szczególnych 
społeczności ewangelicko-reformowanej — ma
teriału, który ma służyć pogłębieniu świadomo
ści wyznaniowej. Dużo miejsca w swoim prze
mówieniu poświęcił Pan Prezes problemom 
niektórych zborów — Łodzi, Kucowa, Zelowa. 
Ksiądz biskup Jan  N i e w i e c z e r z a ł  omó-
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wił życie religijne Kościoła w kontekście tema
tu synodalnego. Uświadomienie sobie tego, w 
jakiej mierze ewangelicy reformowani byli w 
minionym okresie uczestnikami wyzwolenia 
i starali się umacniać jedność chrześcijan, poz
woli zdać sobie sprawę z aktualnej sytuacji 
Kościoła. W dalszej części swego przemówienia 
Ksiądz Biskup mówił o trudnościach związa
nych z normalną obsługą duszpasterską małych 
ośrodków wyznaniowych i z dotarciem do osób 
rozproszonych w diasporze. Temu problemowi 
Konsystorz poświęcił w minionym okresie wie
le uwagi i czynił wszystko, by utrzymać właś
ciwą więź kościelną. Następnie Ksiądz Biskup 
omówił pracę, problemy, trudności i radości 
poszczególnych zborów. Wspomniał też o jubi
leuszu 150-lecia poświęcenia kościoła w Zelo
wie, o których to uroczystościach pisaliśmy w 
numerze 10/75 „Jednoty” . Omówienie stosun
ków naszego Kościoła z innymi Kościołami oraz 
udział w pracach Polskiej Rady Ekumenicznej 
— było treścią dalszej części sprawozdania. 
Sprawozdanie z prac Komisji Problemowej 
złożył ks. J e r z y  S t ah l ,  a Komisji Informa
cyjnej — pani B a r b a r a  S t a h l o w a ,  która 
przedstawiła aktualny stan przygotowań pozy
cji wydawniczych i omówiła działalność mie
sięcznika „Jednota” w okresie intersynodal
nym.
Działalność finansową Konsystorza w roku 
1974 i za 9 miesięcy roku 1975 omówił, pod nie
obecność pana Jarosława Swiderskiego, pan 
W i t o l d  B e n d e r ,  przedstawiając również 
Synodowi preliminarz budżetu Konsystorza na 
rok 1976.

Dokończenie na s. 6
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D O K O Ń C Z E N I E  ZE S. 5
Część sprawozdawczą obrad zamknęło odczyta
nie przez pana A n d r z e j a  S k i e r s k i e g o  
protokółu Komisji Rewizyjnej. Przedstawione 
sprawozdania były przejrzyste, wyczerpujące 
i pozwoliły synodującym zapoznać się z cało
kształtem życia Kościoła, z pracami i troskami 
Konsystorza.
W dyskusji, jaka toczyła się następnie nad 
sprawozdaniami, wyjaśnione zostały sprawy 
interesujące zebranych, a dotyczące działalności 
Domu Opieki w Józefowie, „Jednoty” , pracy 
większych i małych zborów oraz diaspory. Pad
ły również słowa uznania i podziękowania dla 
Konsystorza za jego pracę. Na zakończenie 
pierwszego dnia obrad, na wniosek Komisji 
Rewizyjnej, Synod udzielił Konsystorzowi ab
solutorium z działalności w roku 1974 i za
twierdził budżet Konsystorza na rok 1976.
Drugi dzień obrad rozpoczął się modlitwą 
i pieśnią, a następnie ks. B o g d a n  T r a n d a  
wygłosił referat pt. „Jezus Chrystus wyzwala 
i jednoczy” (referat drukujemy na s. 7). Tezy 
referatu zostały wcześniej rozesłane do zbo
rów i udostępnione delegatom, a następnie 
przedyskutowane na specjalnie w tym celu 
zwołanych zebraniach. Na zakończenie prele
gent postawił pytania, które służyć miały ukie
runkowaniu dyskusji:

1. Co to znaczy być wyzwolonym przez Jezusa 
Chrystusa; do czego to nas zobowiązuje?

2. Dlaczego Jezus jest źródłem jedności; w ja
ki sposób dajemy wyraz naszej jedności w 
Kościele wyznaniowym i w Kościele powszech
nym?

3. W jaki sposób temat rozszerzyć, pogłębić 
i przenieść do codziennej pracy w Kościele?

Rozwinięciem i uzupełnieniem referatu były 
trzy, przygotowane uprzednio, wypowiedzi. 
Pani prof. dr Z o f i a  L e j m b a c h  mówiła 
o sytuacji chrześcijanina we współczesnym 
świecie i wskazała szereg przyczyn kryzysu 
wiary i religijności, które nie sprzyjają pogłę
bianiu życia duchowego. Człowiek współczesny 
czuje się często zagubiony, osamotniony i znie
wolony. Jedyną drogą do wolności jest miłość: 
tam, gdzie' wszystko będzie jej podporządko
wane, a człowiek zostanie wyzwolony z obo
jętności — nastąpią czyny i przyjdzie zjedno
czenie.

SKs. J e r z y  S t a h l  przedstawił przygotowany 
przez pana J a r o s ł a w a  S w i d e r s k i e g o  
materiał pt. „Cechy szczególne naszej społecz
ności” — dokument, który powstał na kanwie 
przedstawionego Synodowi w roku 1974 tekstu. 
Pierwotna wersja była dyskutowana na zebra
niach w parafiach i w Konsystorzu, przemyśla
na przez duchownych i opracowana w nowej 
wersji, uwzględniającej uwagi i sugestie zgło
szone do Komisji Problemowej.
Trzecim mówcą był pan W ł a d y s ł a w  
S c h o 11, który mówił o sytuacji i możliwoś
ciach chrześcijanina w naszych czasach.

0  godz. 11 synodujący udali się do kościoła na 
nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską, 
w której uczestniczyła większa część obecnych. 
Ks. bp J an  N i e w i e c z e r z a ł  wspomniał 
podczas nabożeństwa zmarłych w okresie in- 
tersynodalnym współwyznawców i wygłosił ka
zanie oparte na tekście Obj. 3 : 1—6.
Po przerwie obrady wznowiono o godz. 15. 
Wzorem lat ubiegłych pierwsza część dyskusji 
nad referatem odbyła się w 4 grupach. Ten 
sposób prowadzenia dyskusji okazał się sku
teczny i celowy, gdyż w mniejszym gronie dys
kutanci śmielej wypowiadają się i niemal 
wszyscy zabierają głos. Dyskusja była ożywio
na i ciekawa. Mimo że trwała dwie godziny, 
czas na nią przeznaczony okazał się zbyt krót
ki, tematy nie zostały wyczerpane, co zgodnie 
podkreślili liderzy grup, którzy złożyli spra
wozdania podczas dyskusji plenarnej.
Podstawą dyskusji w grupach stały się zapro
ponowane przez referenta trzy pytania. Naj
więcej wypowiedzi dotyczyło określenia pojęcia 
wyzwolenia przez Jezusa Chrystusa. Dawano 
wiele przykładów wyzwolenia — od uczucia 
nienawiści, niechęci, od lęku przed światem, od 
nacisków, od dążenia za wszelką cenę do dob
robytu ,od bólu, od lęku przed śmiercią, od 
czego człowiek wierzący powinien być wy
zwolony, lecz nie zawsze jest. Jako naj
ważniejsze uznano jednak wyzwolenie od grze
chu, od którego sami nie potrafimy się uwol
nić. Wyzwolenie nie dotyczy tylko spraw zew
nętrznych, dotyczy przede wszystkim nas sa
mych jako jednostek i jako społeczności koś
cielnej. Warunkiem i gwarantem wyzwolenia 
jest wiara w Chrystusa. Jezus wyzwala nas
1 w nas to, co czyni z nas chrześcijan. Zobowią
zuje to nas do solidarności i dzielenia się z in
nymi tym, czegośmy sami doznali, do czego zo
staliśmy wybrani. Zobowiązuje nas to do walki 
ze złem, przede wszystkim w nas samych. Wol
ność to nie znaczy samowola.
Całkowite oddanie Jezusowi prowadzi do jed
ności, a wyrazem jedności jest miłość i służba 
Bogu. Gdzie istnieje miłość, tam wzrasta jed
ność — poczucie odpowiedzialności za innych. 
Dużo mówiono o tym, że brak jeszcze tej jed
ności i solidarności w naszym życiu, mówiono
0 niedostatecznie rozwiniętej opiece nad ludź
mi chorymi i opuszczonymi, o braku kontak
tów z osobami rozproszonymi w diasporze, sa
motnymi, szukano sposobów zaradzenia złu.
W czasie dyskusji wysunięte zostały wnioski, 
aby referat — uzupełniony pytaniami — został 
przedyskutowany w zborach i aby wprowadza
ne były w życie wysunięte na Synodzie postu
laty. W dalszym ciągu dyskusji plenarnej za
brało głos jeszcze kilka osób, a następnie ks. 
bp Jan Niewieczerzał podsumował dyskusję
1 podkreślił fakt, że poruszone w referacie 
i dyskusji sprawy winny .zaważyć na dalszej 
pracy poszczególnych placówek Kościoła. 
Ksiądz Biskup zaapelował do zebranych o wię
cej radości i optymizmu, które są szczególną 
cechą chrześcijan.
Synod zakończono modlitwą i pieśnią.
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KS. BOGDAN TRANDA

J e z u s  C h r y s t u s  w y z w a la  i j e d n o c z y
PRZECIEŻ JESTEŚMY W OLNI!

W  temacie naszych rozważań brzmi twierdzenie, że 
Jezus wyzwala, czyli daje wolność. Nasuwa się od 
razu pytanie, czy czujemy, że jest to twierdzenie skie
rowane do nas, tutaj i dzisiaj obecnych. Całkiem 
prawdopodobna i zrozumiała byłaby sytuacja, gdy
byśmy wyrazili zdziwienie, słysząc o tym, że potrze
ba nam wyzwolenia. Przecież jesteśmy ludźmi wol
nymi. Przeżyliśmy wprawdzie niewolę, ale to już mi
nęło, a młode pokolenie patrzy na te czasy jak na 
zamierzchłą przeszłość. Kiedy Jezus mówił do Żydów
0 wyzwoleniu, zdziwili się, a nawet oburzyli —  „Nig
dy nie byliśmy u nikogo w  niewoli!” Tak, ale my 
przecież znamy prawdę, jesteśmy chrześcijanami, zo
staliśmy w swoim czasie ochrzczeni i w  ten sposób 
przyłączeni do Chrystusa.
Byłoby rzeczą całkiem naturalną, gdybyśmy do po
danego nam tematu podeszli w  sposób bardzo ogólny
1 w  teoretycznych rozważaniach teologicznych wyka
zali, że istotnie najgłębszy sens Ewangelii Jezusa 
Chrystusa sprowadza się do wyzwolenia, którego 
szczególnym przypadkiem jest zbawienie.
Uważna lektura Pisma świętego, tak Starego jak 
i Nowego Testamentu, każe nam stwierdzić, że pisma 
te są jak najdalsze od teoretycznych rozważań. Kiedy 
przemawia prorok, kiedy wypowiada się Jezus, z re
guły odpowiadają na konkretne, wynikające z sytuacji 
pytania. Najpierw coś się dzieje, zachodzi jakieś wy
darzenie i dopiero wtedy słyszymy odpowiedź, ko
mentarz określonego wydarzenia, interpretację tego, 
co się stało. Jeżeli chcemy traktować serio Pismo św., 
taką właśnie musimy z niego wydobyć naukę, niestety 
przeważnie nie dostrzeganą. Dlatego, mówiąc o wyz
woleniu przez Jezusa, musimy ten temat odnieść do 
naszej własnej sytuacji, potraktować go bardzo oso
biście.
Ale kto z nas czuje się zniewolony? Dla kogo z nas 
wyzwolenie, jakie ofiarowuje Jezus, jest życiową, 
konkretną potrzebą i koniecznością? Kto z nas bez 
Jezusa i Jego Ewangelii czuje się zagrożony? Bądźmy 
szczerzy—  przecież bez Niego równie dobrze mogli
byśmy prosperować, zarabiać na życie, dorabiać się 
domu, pralki, telewizora, t samochodu, kształcić nasze 
dzieci, rozwijać kulturę, naukę, technikę. Równie do
brze, a nawet lepiej, bo bez oporów i skrupułów mo
ralnych —  uczestniczyć w  wyścigu do coraz większe
go dobrobytu, do kariery itd.

ZAGROŻENIE

Co innego, jeżeli czujemy jakieś niespodziewane, za
grażające nam niebezpieczeństwo. W  sytuacji zagro
żenia ludzie szukają ratunku, a gdy czują się bezsilni 
i bezradni, szukają pomocy najpierw u innych ludzi, 
a gdy oni zawiodą, zwracają się ku nadnaturalnym 
siłom. W  przypadku, na przykład, nieuleczalnej cho
roby słyszymy nieraz, że lekarz mówi: — Ja już zro
biłem wszystko, co wiedza lekarska może w  tej spra

wie poradzić, teraz cała reszta znajduje się w  rękach 
Boga. Przypomnijmy sobie, jak to było w  czasie woj
ny. Na wszystkich warszawskich podwórkach poja
wiły się domowe kapliczki, przy których zbierali się 
mieszkańcy i razem się modlili. W  swojej bezradności 
zwracali się do ostatniej instancji, do której prowa
dziły ich religijne wierzenia.
Kiedy niebezpieczeństwo mija, wygasa potrzeba ra
tunku. Jeszcze ten i ów poczuwa się do obowiązku 
wdzięczności za cudowne ocalenie, a potem życie pły
nie swoim normalnym torem. Z 10 trędowatych, wy
leczonych nagle przez Jezusa, tylko jeden wrócił, aby 
wysławiać Boga. A  gdzie reszta?
Dobrobyt materialny i b rak " zagrożenia wytwarza 
w ludziach szczególny rodzaj beztroski, brak zainte
resowań dla głębszych pokładów ludzkiej duszy, obo
jętność wobec woli Boga. Charakterystycznym tego 
przykładem są bogate kraje europejskie, gdzie na 
gruncie praktycznego materializmu szerzy się ateizm 
i indyferentyzm religijny. Ludzie nie pytają o wyzwo
lenie, bo niby od czego mieliby się wyzwolić? Od pie
niędzy? od molocha dobrobytu? od ekonomicznego 
wyścigu? Ależ to jest właśnie ich świat, z którym się 
czują związani, świat oszołamiający, pętający rozum, 
wolę i uczucia, wywołujący wrażenie szczęścia, prze
konanie o wolności, upojenie władzą. W  takiej sy
tuacji lepiej trzymać się z daleka od Ewangelii, albo 
deklarować swoją przynależność do Kościoła, spełniać 
pewne wymagane przez władzę kościelną formalności 
kultowe, ale przypadkiem nie traktować zbyt serio 
tego, o czym przypomina Pismo św. Starego i Nowego 
Testamentu. Mogłoby się bowiem zdarzyć, że Ewan
gelia poruszyłaby jakieś niezupełnie skamieniałe po
kłady duszy, niezupełnie zwichnięte poczucie moralne 
i człowiek dostrzegłby problem głodu, prześladowa
nia, wyzyskiwania, przepaść między kipiącym bo
gactwem Północy a śmiertelną nędzą Południa. Cza
sem wprawdzie może się zdarzyć jakieś trzęsienie zie
mi w postaci kryzysu naftowego, ale nawet wtedy 
okazuje się, że bogaty zawsze na wierzchu, a wiatr 
wieje w  oczy biednemu.

SPOJRZENIE GŁODNEGO

Zupełnie inaczej na kwestię wyzwolenia patrzą ludzie
żyjący w  nędzy, prześladowani, eksploatowani, pod✓
obcą dominacją, w  kleszczach policyjnego reżimu, 
pozbawieni wolności słowa i działania. Dla nich 
kwestia wyzwolenia przybiera konkretny kształt, staje 
się sprawą życia i śmierci. Czy dla nich Jezus może 
być źródłem wolności? Nie zapomnę, jak z ust pew
nego Czarnego usłyszałem, że dla niego imię Jezus 
oznaczało strach, bo Jezus to był Bóg białego czło
wieka.
Zastanówmy się, jaki kształt może przybierać pojęcie 
wyzwolenia dla tzw. Trzeciego Świata, gdzie zdarzają 
się sytuację wprost niewiarygodne. Leopoldo Niilus, 
dyrektor Komisji do Spraw Międzynarodowych SRK, 
opowiada następującą historię o Boliwii:
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„Spotkałem indiańską wieśniaczkę. Miała cztery miski 
ryżu i pięcioro dzieci. Każdemu ze starszych dzieci 
dała po jednej misce, a najmłodsze, siedzące w kącie, 
nie dostało nic. Zapytałem ją: Dlaczego nie dałaś nic 
do jedzenia temu dziecku? Odpowiedziała: Jest naj
słabsze, najmłodsze, w  każdym razie umrze pierwsze. 
Nie mam dość dla wszystkich pięciu, dlatego muszę 
wybrać. Nie będę karmić dziecka, które umrze pierw
sze”.

Czy można się dziwić, że świadomi tak wielkiej nę
dzy chrześcijanie okazują coraz więcej zrozumienia 
dla narodowych i społecznych ruchów wyzwoleń
czych? Czy można się dziwić utworzeniu przez ŚRK 
w  roku 1969 Programu Zwalczania Rasizmu, a w  1970 
roku Komisji do Spraw Udziału Kościołów w Roz
woju? Jeżeli Jezus nie przechodził obojętnie wobec 
ludzi głodnych, chorych i nieszczęśliwych, to również 
Jego wyznawcy nie mogą obojętnie przechodzić do 
porządku nad tymi sprawami.

Dla nas, chrześcijan, sprawa nie kończy się na opo
wiedzeniu się po stronie słabych, głodnych, prześlado
wanych, ani na niesieniu im pomocy w  narodowym 
i społecznym wyzwoleniu. Dzieło Jezusa nie polega 
przecież na tym, że iluś tam ludzi uwolnił od głodu, 
a iluś tam ludzi uwolnił od chorób.

Zwróćmy uwagę na pewien szczegół wyraźnie w i
doczny w Ewangeliach — ludzie nakarmieni, uleczeni 
poszli sobie. U boku Jezusa nie widać ani jednej oso
by z tej kategorii. Poszli za Nim ci, których wezwał, 
a nie ci, którym wyświadczył coś dobrego. Owszem, 
czasem szukali Go, czasem gonili Go aż na drugi 
brzeg jeziora, ale On zdawał sobie jasno sprawę z mo
tywów tego entuzjazmu: „Szukacie mnie dlatego, że 
jedliście chleb i jesteście syci, a nie dlatego, żebyście 
mieli poczucie wielkich spraw, które się stały” (p. Jan 
6:26). Nie, Jezus nie liczył na to, że może kogoś po
zyskać dla sprawy Bożej przez wyświadczenie mu 
dobrodziejstwa. Jezus szukał ludzi oddanych sprawie 
z motywów bezinteresownych, ludzi, których porwał 
swoją osobowością, którzy zarazili się Jego ogniem. 
Dzieło Jezusa polega na ofiarowaniu samego siebie na 
krzyżu i na powstaniu z martwych. On nie zatrzymu
je się zbyt długo przy sprawach powierzchownych, 
On stawia diagnozę i uderza w  przyczynę zła. Ewan
gelia ukazuje przede wszystkim tę stronę Jego dzia
łalności, a dobrodziejstwo wyświadczane ludziom było 
jednym z przejawów Jego miłości.

Jak powiedzieliśmy wyżej, Pismo św. uczy nas tej 
ważnej prawdy, że Bóg przemawia do nas przez wy
darzenia i naszym zadaniem jest odczytać z tych wy
darzeń Jego wolę. Wróćmy do przykładu z lekarzem, 
który mówi, że zrobił już wszystko, co medycyna mo
że poradzić i teraz cała reszta znajduje się w  rękach 
Boga. Otóż w  rękach Boga było wszystko od samego 
początku, również wiedza lekarska, którą Bóg posłu
guje się dla dobra człowieka. Nawet bezradność leka
rza ma znamiona znaku od Boga, przez który On do 
nas przemawia. Całe nasze życie jest w  rękach Boga, 
a nie doijiero w  chwili kryzysu i bezradności lekarza. 
Podobnie poczucie zagrożenia i niebezpieczeństwo, 
w  jakim się znajdujemy, nie dzieje się bez powodu. 
Również kiedy stajemy w obliczu nieuniknionej ko
nieczności, jaką jest śmierć — naturalna, po wielu 
latach życia, i nagła, w  młodości —  nie dzieje się to 
przypadkiem.

UW IK ŁANIE

Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy uwikłani w  ja
kieś pęta, z których nie potrafimy się sami wyplątać. 
Może najlepiej, skoro nie rozumiemy mechanizmu 
wydarzeń, odepchnąć od siebie wszelką myśl o tym 
spętaniu? Wielu tak właśnie usiłuje robić. Cóż, kiedy 
to niczego nie rozwiązuje.

Z tego, cośmy sobie dotąd powiedzieli, widać wyraź
nie, że jednak jesteśmy spętani, zniewoleni, uwikłani 
w błędne koło zła. Jeżeli jednak nie czujemy krępu
jących nas więzów, to dlatego, że wszelkimi siłami 
staramy się myśl o tym od siebie odepchnąć. Stwarza
my sobie pozory dobrobytu i szczęścia, a gdy jakieś 
kółko zaczyna się zacinać lub pękać, mamy na to róż
ne wytłumaczenia, które niczego nie tłumaczą. Pozwól
my przemówić do siebie prawdzie objawionej w  Piś
mie świętym, zechciejmy czytać znaki, których pełno 
jest wokół nas, a które nie mówią niczego innego, niż 
objawienie zawarte w Piśmie.

GRZECH?

„Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu”. 
Wszelkie zło, w  które jesteśmy uwikłani, wskazuje 
palcem na swoje źródło, którym jest grzech.

Czy współczesny człowiek traktuje serio pojęcie grze
chu? Wśród światłych ludzi —  a kto dziś nie chce 
uchodzić za człowieka światłego? —  nie wypada po 
prostu o takich rzeczach mówić. Jeżeli już się mówi, 
to z przymrużeniem oka. Nie bardzo chyba można 
więc oczekiwać, aby nasi współcześni odczuwali istot
ną potrzebę ratowania przez Jezusa i rozumienia Go, 
gdy mówi: „Jeśli Syn was wyzwoli, będziecie napraw
dę wolni”. Jeśli chodzi o głód, to mamy przecież od
powiednie resorty gospodarcze, które nie mogą do cze
goś takiego dopuścić. Istotnie, w  naszej szerokości 
geograficznej jest to wydarzenie mało prawdopodobne. 
Mogą zdarzyć się jakieś perturbacje, chwilowe braki 
pewnych artykułów, ale nie aż głód. Od chorób mamy 
zdolnych lekarzy, a opieką nad ludźmi niedołężnymi 
czy dziećmi bez rodziców zajmują się wyspecjalizo
wane instytucje. Spraw tych nie traktuje się dzisiaj 
jako dzieł miłosierdzia, lecz jako obowiązki władzy 
wobec społeczeństwa. Skoro państwo przejęło te funk
cje, musi znaleźć na te cele fundusze oraz ludzi wy
konujących taką pracę. No, a nad grzechem właściwie 
nie ma się co zastanawiać, bo to sprawa niepoważna, 
niegodna światłego człowieka drugiej połowy XX  
wieku.

Popatrzmy jednak uważnie na to, co się w  naszym 
świecie dzieje. Materiałów do obserwacji nie brakuje. 
Radio, telewizja, prasa troszczą się o to, aby dostar
czać nam codziennie mnóstwa informacji. Ledwo 
skończyła się wojna wietnamska, wybuchła jedna 
i druga wojna na Bliskim Wschodzie. Mieliśmy wojnę 
między Indiami i Pakistanem. Mnożą się akty terro
ru, wybuchają bomby w  Irlandii Północnej, mnożą 
się porywania samolotów, zamachy na życie wysoko 
postawionych osób. Tragicznych wymiarów nabierają 
konflikty rasowe, tu i ówdzie wybuchają konflikty na 
tle religijnym, należące —  zdawałoby się — do bezpo
wrotnie minionej przeszłości. Rozwija się bezpardo
nowa walka ekonomiczna, czego wyrazem jest choćby 
niedawny kryzys naftowy.
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Nie mniej konfliktów możemy odnotować w  kręgach 
obejmujących życie niewielkich grup ludzkich —  za
wodowych, rodzinnych, sąsiedzkich. To wszystko ka
że nam wysnuć niedwuznaczny wniosek. Natura czło
wieka jest zła do głębi — myśli serca człowieka są 
złe od młodości jego (Gen. 8:21). Zło bardzo głęboko 
zakorzeniło się w ludziach.

ŚLADY NASZYCH KROKÓW

Możemy zaobserwować jeszcze fakt o wiele bardziej 
zdumiewający. Nawet zamierzenia dobre, w  swoim 
zamyśle, prowadzą do nieoczekiwanych, negatywnych 
skutków. Weźmy przykład z dziedziny ratowania 
zdrowia i życia ludzkiego. W  roku 1942 uczony szkoc
ki Aleksander Fleming wyodrębnił penicylinę, która 
stała się błogosławieństwem ludzkości. Ilu ludziom 
uratowała życie! Któż z nas nie ̂ odczuł na samym so
bie jej leczniczego działania. A  jednak dzisiaj nikomu 
nie wolno wstrzykiwać penicyliny bez uprzedniego 
wykonania próby na uczulenie. Nie wiem, czy istnieje 
jakikolwiek lek, który nie wywierałby skutków 
ubocznych.
Trudno dziś sobie wyobrazić życie bez wytworów che
mii, a jednak przypomnijmy sobie, co się stało z la
sami wokół wielkiej fabryki —  puławskich Azotów. 
Węgiel —  nasze narodowe bogactwo. Jak wyglądają 
miasta śląskie? Zadymione, zasypane pyłem. Samo
chody i samoloty nieustannie i coraz bardziej zatru
wają spalinami powietrze, którym oddychamy. Ropa 
naftowa, jedno z podstawowych źródeł energii, bez 
którego trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie na
szego świata, grozi zniszczeniem życia w  oceanach. 
Zanieczyszczenia przemysłowe rzek są rzeczą po
wszechnie znaną, a nasz Bałtyk już niedługo może 
stać się morzem martwym.
To wszystko są ślady naszych kroków ku postępowi. 
Nieodparcie nasuwa się wniosek, że wszystko, czego 
człowiek dotknie, nawet w  najlepszych intencjach, 
jest napiętnowane skażeniem.
Biblijne pojęcie grzechu zasługuje na baczną uwagę. 
Jesteśmy grzechem spętani w  stopniu o wiele więk
szym, niż to się nam wydaje. To tylko złudzenia nie 
pozwalają nam dostrzegać, jak bardzo jesteśmy znie
woleni i jak dramatycznie potrzeba nam wyzwolenia 
od grzechu, które ofiarowuje nam Bóg w  osobie swe
go Syna. W  Piśmie św. grzech jest pojęciem kluczo
wym, dzięki któremu możemy zrozumieć los człowie
ka. Drugim takim pojęciem jest miłość — miłość Boga 
do człowieka, i jako jej konsekwencja — miłość czło
wieka do Boga i do ludzi.

JEZUSOWA KOM PANIA

Skoro otrzymujemy od Boga tak wiele, czy możemy 
pozostać obojętni, nie chcieć słyszeć docierającego do 
nas Jego głosu? Znajdujemy się w  ślepej uliczce, 
w sytuacji bez wyjścia. W  chwili, gdy uświadamiamy 
sobie naszą bezradność, dostrzegamy pośród siebie 
osobę Przewodnika, który uwalnia nas od lęku i po
czucia bezradności. Stwierdzamy, że znajdujemy się 
w  towarzystwie ludzi takich samych jak my, w  tym 
samym położeniu, ludzi, którzy ufnie złożyli swój los 
w  ręce Przewodnika. Pod Jego kierunkiem bezładna 
gromada samotnych jednostek przemienia się w  zor
ganizowaną kompanię, dążącą do określonego celu. 
Beznadziejność i zwątpienie przemieniają się w  celo

we działanie. Przewodnik zapewnia nas, że zna drogę 
i wskazuje ją.
Wyzwoleni spod panowania grzechu, Prawa i śmierci, 
stajemy się odrodzonymi ludźmi. Inaczej patrzymy 
na świat, na nasze życie i na otaczających nas ludzi. 
Przezwyciężenie przez Jezusa mocy grzechu łamie ba
riery oddzielające nas od innych ludzi, którzy stają 
się naszymi braćmi i siostrami. W  obecności Jezusa 
opadają uprzedzenia, nasze małe zazdrości, współza
wodnictwa, nienawiści.
Popatrzmy, kto znalazł się w towarzystwie Jezusa, 
pośród Jego apostołów. Jeden z nich, któremu na imię 
było Szymon, należał do ugrupowania zelotów, to zna
czy do patriotycznego związku żydowskiego. Zeloci 
byli czymś w  rodzaju tajnej organizacji zwalczającej 
wszelkie formy współpracy z okupantem i całym ser
cem nienawidzili kolaborantów. Posuwali się w  swo
ich aktach aż do skrytobójczych zamachów. Obok nie
go widzimy Lewiego-Mateusza, zajmującego się po
bieraniem cła. Celnicy należeli do znienawidzonej 
przez Żydów, a szczególnie przez zelotów, kategorii 
zdrajców religijnych i narodowych. Możemy sobie 
łatwo wyobrazić, że Szymon zanim znalazł się w  to
warzystwie Jezusa, spotka wszy Lewiego w  ciemnej 
uliczce, poczęstowałby go nożem między żebra. 
W  obecności Jezusa postawy tych ludzi diametralnie 
się zmieniają. Stają się braćmi, owładniętymi jedną 
pasją —  niesieniem światła Ewangelii, prowadzeniem 
dalej zbawczego dzieła swojego Mistrza.
Dzisiaj pod tym względem nic się nie zmieniło w na
szej sytuacji. Przyjrzyjmy się ludziom, z którymi nas 
łączą —  a raczej dzielą —  złe lub bardzo złe sto
sunki. Czy potrafimy spojrzeć na siebie wzajemnie 
przez pryzmat tego, że należymy do jednej kompanii 
uczniów Jezusowych? Czy potrafimy przypomnieć so
bie, jak wiele Bóg zrobił dla nas za pośrednictwem 
swego Syna? Czy potrafimy z całą jasnością uświado
mić sobie, jak wiele nam wybaczono? Czy potrafimy 
w tym świetle obejrzeć osobiste krzywdy, nasze 
urazy?

DUCHOWE OCZYSZCZENIE

Chciałbym jeszcze raz wrócić do spraw wojny. Nie
nawiść do wrogów i prześladowców, czy choćby tylko 
niechęć do nich, jest zupełnie usprawiedliwiona. 
Zwróćmy na to uwagę, że mówiąc przykładowo
0 wzajemnych stosunkach Polaków i Niemców, mo
żemy mieć na myśli Greków i Turków, Francuzów
1 Algerczyków, Amerykanów i Wietnamczyków. 
Wszystkie chyba narody świata mają jakieś powody 
do nienawidzenia innych narodów. Otóż okazuje się, 
że ze względu na Jezusa Chrystusa również dzisiaj 
może dochodzić do pojednania, a nienawiść przemie
niać się w  miłość. Człowiek znajdujący się pod wpły
wem Jezusa czuje się zwolniony od „obowiązku” nie
nawidzenia czy nieznoszenia drugiej osoby. Złe, niskie 
uczucia stają się czymś obcym, następuje duchowe 
oczyszczenie. Turyści znają takie pastylki, które wrzu
cone do zaczerpniętej z zanieczyszczonego stawu lub 
rzeki wody, oczyszczają ją.
Jedną z cech naszej ludzkiej osobowości, rozwijającą 
się pod wpływem grzechu, jest wysokie mniemanie 
o sobie samym, które wywołuje bardzo wiele niepo
rozumień między ludźmi. Przypomnijmy sobie ostatnie 
nieporozumienia, choćby z naszymi najbliższymi. Za
stanówmy się, czy przypadkiem na dnie sporu nie le
żało urażone poczucie własnej godności. Oczywiście,
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racja jest zawsze po m o j e j  stronie, przy czym na
leży pamiętać, że każda osoba ma „moją stronę”, któ
ra ma rację. Spostrzeżenie to odnosi się w  szczegół* 
nym stopniu do sporów międzynarodowych. To zaw
sze my mamy rację, a przeciwnik jest najgorszym 
wrogiem i knuje zdradliwe plany. Propaganda potrafi 
w sposób mistrzowski manipulować ludzkimi uczucia
mi i wydobywać na wierzch najniższe instynkty.
Gdy Jezus otworzy moje oczy na to, że jestem grzesz
nikiem, że wcale nie jestem tak bardzo lepszy od ko
goś drugiego, nadmiernie rozdęta^duma zaczyna zaraz 
opadać i staję się o wiele bardziej skłonny do zapy
tania, czy wina nie leży przypadkiem po mojej stro
nie, otwieram się na racje drugiej osoby i okazuję 
gotowość ich przyjęcia.

OPADAJĄ BARIERY

Ludzie wyzwoleni przez Jezusa zaczynają inaczej na 
siebie spoglądać, zaczynają widzieć w  sobie nawza
jem braci. Opadają bariery dotąd nas od siebie od
dzielające, pozostaje przekonanie o przynależności do 
jednej wspólnoty, kompanii, jak to nazywa Kalwin. 
Zadziwiającą rzeczą jest, jak Jezus potrafi ludzi jed
noczyć. Oczywista tych, którzy są Mu szczerze oddani. 
Jeśli mówimy o tym, że Jezus jednoczy ludzi, to 
zwróćmy uwagę, że nie polega to na jednoczeniu za 
wszelką cenę, albo na jednoczeniu siłą. Jezusowi cho
dzi o akt dobrej woli. Solidarność, która powstaje pod 
Jego wpływem, ma być rezultatem przekonania, a nie 
przymusu ani owczego pędu.
Z drugiej strony powinniśmy pamiętać, że ze względu 
na Jezusa w  pewnych okolicznościach mogą nawet 
powstawać rozłamy. Takie rozłamy opisuje Jan ewan
gelista (7:43, 9:16), a apostoł Paweł twierdzi, że roz
dwojenia przyczyniają się do ujawnienia prawdzi
wych chrześcijan. Jako dziedzice Reformacji dobrze

KAROL KARSKI

N a i
Przed przystąpieniem do pracy nad niniejszym arty
kułem piszącemu nasuwały się nieodparcie pewne py
tania, na które szukał odpowiedzi w  informacjach 
prasowych, dokumentach i bezpośrednich rozmowach 
z tymi, którzy mieli przywilej uczestniczyć w  V Zgro
madzeniu Ogólnym Światowej Rady Kościołów 
w Nairobi. Pytanie pierwsze brzmiało:

CZYM TO NAJWYŻSZE GREMIUM SRK RÓŻNIŁO 
SIĘ OD POPRZEDNICH ZGROMADZEŃ?

w Amsterdamie (1948), Evanston (1954), New Delhi 
(1961) i Upsali (1968)?

Zacznijmy od tego, że V  Zgromadzenie Ogólne zebra
ło się (23 X I— 10 X II 1975) po raz pierwszy na ziemi 
afrykańskiej, tj. na kontynencie, który jest świadkiem 
największych przemian dokonujących się we współ
czesnym świecie. Afryka przeszła podczas niespełna 
dwudziestu lat proces dekolonizacji, którego prze
bieg nie zawsze był łagodny. Stosunkowo młode Koś
cioły afrykańskie uczestniczyły —  i uczestniczą na
dal — w  tych przemianach. W  swej różnorakiej dzia
łalności wykazują one duży dynamizm, którego mogą

wiemy, że do rozłamu zachodniego chrześcijaństwa 
dojść musiało w  sytuacji, jaka wytworzyła się w  łonie 
ówczesnego Kościoła. Musiały drogi się rozejść —  mi
mo że było to wydarzenie tragiczne —  jeśli Prawda 
miała zostać zachowana. Dzisiaj mamy warunki 
i okoliczności zupełnie odmienne i dlatego doszło do 
wyłonienia się ruchu ekumenicznego, stawiającego 
sobie za cel jedność chrześcijan.
Współczesną, miarą wierności Jezusowi jest usilne po
szukiwanie tego, co nas łączy. Najgłębszą przyczyną 
rozdziału między ludźmi, nie wyłączając chrześcijan, 
jest znowu grzech. Ludzie, prawdziwie z Bogiem po
jednani przez Jezusa, odnajdują siebie, rozumieją się 
wzajemnie i potrafią przełamać przeszkody, by razem 
się modlić, razem głosić chwałę Boga, razem rozwią
zywać trudne problemy, współpracować w  niesieniu 
pomocy ludziom w  nieszczęściu.
Niedawno miałem możność doświadczyć, na czym po
lega prawdziwa jedność chrześcijan. Uczestniczyłem 
w Genewie w  seminarium dla tłumaczy Pisma św. 
Kiedy wróciłem do Warszawy, ktoś wprawił mnie 
w zakłopotanie pytając, jakie wyznania były tam re
prezentowane. Nie wiem, bo nikt o wyznanie nie py
tał. Po prostu zjechali się chrześcijanie z różnych 
krajów Europy, aby wspólnie przedyskutować proble
my związane z tłumaczeniem Pisma św. Co więcej, 
działo się to w  ośrodku prowadzonym przez katolic
kie zakonnice. Czyż trzeba lepszego przykładu już 
istniejącej jedności? Chrześcijanie, mając do rozwią
zania pewne problemy, schodzą się w  jednym miejscu, 
zasiadają do wspólnego stołu, modlą się razem, razem 
pracują, aby powiększyć chwałę Boga. Kto ma odpo
wiedni lokal, ten go udziela. I nikt nikogo o metrykę 
nie pytą, nikt nikomu niczego nie odbiera, nikt nikogo 
do niczego nie zmusza. Wszystko się dzieje w  imieniu 
jednego Pana, dla jednej sprawy. SOLI DEO GLO
RIA!

r o b i
pozazdrościć im stare i bogate w  różne środki mate
rialne Kościoły Europy i Ameryki Północnej. Dzięki 
obradom w  Afryce rysowała się więc sposobność 
wejścia w  bezpośredni kontakt z tymi Kościołami, 
a zwłaszcza z chrześcijanami afrykańskimi. Okazja ta 
nie została jednak w  pełni wykorzystana. Co prawda, 
podejmowano w  tym kierunku pewne kroki, ale kon
takty ograniczały się w  zasadzie do spotkań z oficjal
nymi przedstawicielami Kościołów. Przeciętny miesz
kaniec Nairobi, zaabsorbowany troską o własny byt, 
nie okazywał praktycznie żadnego zainteresowania 
faktem, iż w  jego mieście obradują przedstawiciele 
Kościołów prawie wszystkich tradycji i ze wszystkich 
kontynentów. Toteż wielu uczestników Zgromadzenia 
miało niemiłe uczucie, że obrady toczą się poniekąd 
w próżni.

DELEGACI

W  żadnym z dotychczasowych Zgromadzeń Ogólnych 
nie wzięło udziału tyle osób. Delegatów, delegatów 
zaprzyjaźnionych, obserwatorów, doradców, gości

10



i dziennikarzy było ogółem 2300. Reprezentowali oni 
271 Kościołów z około 100 krajów. Nowych Kościołów 
przyjęto do Rady 15 (wszystkie z Trzeciego Świata). 
Tak więc w  ciągu 27 lat, jakie minęły od powołania 
ŚRK, liczba Kościołów członkowskich prawie się po
dwoiła (w Amsterdamie było ich 147). Niemal połowę 
stanowią dziś Kościoły Trzeciego Świata, ale pod 
względem liczebności ustępują one Kościołom z Euro
py i Ameryki Północnej.
Organizatorzy pragnęli wyeliminować element rutyny 
ze Zgromadzenia. W  dużej mierze udało im się to 
zrealizować, gdyż około 80% delegatów stanowili lu
dzie całkiem nowi. Ale wydaje się, że bardziej istot
nym był fakt, iż do Nairobi przybyła rekordowa licz
ba kobiet (23% delegatów) i młodzieży; znacznie le
piej niż kiedykolwiek przedtem reprezentowani byli 
też świeccy. Taki skład nie pozostał bez wpływu na 
przebieg obrad, jak i na wybór nowych władz. W y
starczy wspomnieć, że po raz pierwszy w  dziejach 
SRK do 6-osobowego Prezydium weszły dwie kobiety. 
Wraz z młodzieżą i świeckimi są one też lepiej, niż 
dawniej, reprezentowane w  Komitecie Naczelnym, 
którego skład powiększono do 130 osób.

NOWY STYL PRACY

Zgromadzenie w  Nairobi było też widownią wprowa
dzenia nowego stylu pracy. M. in. przejawiało się to 
w  tym, że poważnie ograniczono liczbę wystąpień 
plenarnych na korzyść pracy w  mniejszych zespołach, 
przy czym na szczególną uwagę zasługują grupy ro
bocze. Jak wiadomo, do Nairobi przybyło ponad 2000 
ludzi. W  takiej masie może się często zdarzyć, iż wie
lu ogarnia uczucie osamotnienia. Chcąc temu przeciw
działać, organizatorzy ułożyli program tak, aby umoż
liwić bezpośrednie, osobiste kontakty i wytworzyć 
poczucie wspólnoty. Część obrad odbywała się więc 
w  80 niewielkich grupach, liczących po kilkanaście 
osób. Ludzi dobierano tak, aby w  grupach znaleźli 
się przedstawiciele różnych wyznań, kultur i konty
nentów. Zadanie ich polegało na prowadzeniu rozwa
żań biblijnych i teologicznych nad głównym tematem 
obrad —  „Jezus Chrystus wyźwala i jednoczy”. Grupy 
nie miały obowiązku redagowania oficjalnego spra
wozdania, dzięki czemu wytworzył się nastrój bar
dziej rodzinny. Kolejno opowiadano sobie o radoś
ciach i troskach w  życiu własnego Kościoła, wymie
niano poglądy na temat prób zachowania postawy 
chrześcijanina w  różnych sytuacjach. Była sposobność 
dowiedzenia się, jak inni ludzie interpretują poselstwo 
biblijne w  odmiennej od naszej sytuacji.
Uczestnicy mieli przedsmak przyszłego dialogu z reli- 
giami niechrześcijańskimi, bó' po raz pierwszy zapro
szono w  charakterze gości kilku przedstawicieli ju
daizmu, islamu, buddyzmu, hinduizmu i sikhizmu. 
Jedna z sekcji skoncentrowała się na tej problema
tyce.

KRYZYS... FINANSOWY

„Nowe” w  nairobi było również i to, że delegaci sta
nęli wobec zjawiska kryzysu finansowego. Jeszcze 
nigdy ŚRK nie znajdowała się w  tak trudnej sytuacji 
finansowej jak dzisiaj. Niewiele brakowało, a rok 1975 
zamknęłaby deficytem. Uchroniły ją przed tym spe
cjalne dotacje pewnych Kościołów. Ale bieżący rok 
rysuje się w  jeszcze ciemniejszych kolorach. Toteż 
Zgromadzenie zmuszone było zaapelować do Kościo
łów, aby powiększyły dotacje o połowę.

Sytuacja, w  jakiej znalazła się Rada, zmusza ją i do 
ograniczenia, i do skoncentrowania działalności. Kilka 
miesięcy temu w środowiskach ekumenicznych odbiła 
się głośnym echem wiadomość o planowanym zam
knięciu Instytutu Ekumenicznego w  Bossey. Na 
szczęście, w  Nairobi znaleziono sposób uratowania —  
przynajmniej na pewien czas —  tej zasłużonej pla
cówki ekumenicznej. Faktem jest jednak, że istniejąca 
sytuacja nie sprzyjała uchwaleniu przez Zgromadze
nie nowych śmiałych programów i projektów.

Drugie pytanie, na które szukaliśmy odpowiedzi, moż
na by sformułować następująco:

CZY NAIROBI PRZEJDZIE DO HISTORII JAKO 
ZGROMADZENIE OGÓLNE, KTÓRE DOKONAŁO 
ZASADNICZEGO PRZEŁOMU?

W  New Delhi zakończył się proces przystępowania do 
ŚRK Kościołów prawosławnych (m. in. przyjęto wów
czas Rosyjski Kościół Prawosławny). Doszło też do 
integracji Międzynarodowej Rady Misyjnej z ŚRK. 
Po raz pierwszy w  obradach uczestniczyli wtedy ob
serwatorzy katoliccy. Krótko mówiąc, Rada poważnie 
się wzmocniła, stając się prawdziwą reprezentantką 
nierzymskokatolickiego chrześcijaństwa. Z kolei Upsa- 
la uwrażliwiła chrześcijan na problemy społeczne, po
lityczne, ekonomiczne i rasowe, akcentując ścisłą 
współzależność między problemami teologicznymi 
i społeczno-politycznymi. Był to prawdziwy przełom. 
W  Nairobi nie uchwalono nawet żadnych istotnych 
zmian w  zakresie praktycznej pracy ŚRK i jej cen
trali w  Genewie. Nie było zresztą takiej potrzeby, 
gdyż dopiero w  ostatnich latach wprowadzono w  życie 
nową strukturę organizacyjną, zaleconą przez Upsalę. 
Skoro więc nie było przełomu, to

CZY MOŻNA POWIEDZIEĆ, ŻE NAIROBI 
POTWIERDZIŁO KURS ZAPOCZĄTKOWANY 
W UPSALI?

I tak, i nie. W  tym miejscu trzeba sobie uświadomić, 
że w  wielu Kościołach przez ostatnie siedem lat wy
tworzyła się opozycja przeciw zbytniemu angażowa
niu się w sprawy, którymi żyje świat. Sztabowi ge
newskiemu zarzucano, że zaniedbuje naczelny cel —  
jedność Kościoła. Nie będziemy tu wnikać, jak dalece 
zarzuty te były słuszne. W  każdym razie jest faktem, 
że ŚRK krytykowana była nie tylko przez pietystycz- 
ne środowiska ewangelickie, ale również przez pra
wosławnych. Głosów tych nie można lekceważyć. Ale 
złymi prorokami okazali się ci, którzy przewidywali, 
że w  Nairobi dojdzie do rozłamu. Oczywiście, bez 
konfliktów i kontrowersji się nie obyło, zwłaszcza 
podczas opracowywania i uchwalania dokumentów 
sekcyjnych. Ale zwyciężyło poczucie wspólnoty. Zresz
tą w  ostatecznym rozrachunku okazało się, że prawie 
nikt nie jest przeciwny zaangażowaniu się w  sprawy 
tego świata; kontrowersyjna była, oo najwyżej, 
kwestia proporcji.
Tak więc kurs obrany przez Upsalę został w  zasadzie 
utrzymany. Świadczy o tym uchwała w  sprawie kon
tynuowania kontrowersyjnego Programu Zwalczania 
Rasizmu, jak i przyjęcie dokumentów sekcyjnych, 
poświęconych takim sprawom, jak: wychowanie do 
wyzwolenia i wspólnoty, struktury niesprawiedliwości 
i walka o wyzwolenie, rozwój człowieka, technologia 
i jakość życia. Ponadto wydano rezolucje ustosunko
wujące się do palących problemów politycznych
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w  świecie (Bliski Wschód, Angola, Afryka Płd., Ame
ryka Południowa, Timor Wschodni), zaapelowano 
o zwołanie światowej konferencji rozbrojeniowej.

KOREKTURA

Jednakże do kursu upsalskiego wprowadzono pewną 
korekturę. Postanowiono intensywniej niż dotychczas 
szukać dróg do zrobienia zasadniczego kroku naprzód 
w  stronę jedności. Zaakcentowano też pilną potrzebę 
wzmożonego zaangażowania ewangelizacyjno-misyjne- 
go. Sprawa jedności została podkreślona szczególnie 
w  uzupełnieniu wniesionym do statutu oraz w  doku
mencie sekcji drugiej. Wspomniane uzupełnienie 
brzmi:
„Światowa Rada Kościołów powołana jest do wypeł
niania następujących funkcji i celów: wzywania Koś
ciołów do realizacji widzialnej jedności —  w  jednej 
wierze i w  jednej wspólnocie eucharystycznej — ma
nifestującej się w  nabożeństwie i wspólnym życiu 
w Chrystusie, i do dążenia ku tej jedności tak, aby 
świat uwierzył...”.
Natomiast w  dokumencie sekcyjnym na uwagę zasłu
guje pojęcie koncyliaryzmu. Opisuje się go w ten spo
sób, iż nie jest on jakąś nową koncepcją jedności, lecz 
jedynie jednym z jej aspektów. Koncyliaryzm daje 
wyraz jedności Kościołów, która uwidocznia się wów
czas, gdy przedstawiciele poszczególnych wspólnot 
schodzą się na wspólnym posiedzeniu. Wspólnota kon- 
cyliarna zakłada, że jedność Kościoła już istnieje. 
Dokument sekcji drugiej można uznać w  pewnym 
sensie za uzupełnienie uchwalonego przez Upsalę do
kumentu o katolickości Kościoła. W  dokumencie sek
cji pierwszej, która zajęła się wyznawaniem Chrystu
sa w  czasach dzisiejszych, na baczną uwagę zasługują 
rozważania sprawy misji. Według słów dokumentu, 
w  misji chodzi tylko o jedno: aby c a ł a  E w a n 
g e l i a  była przekazywana dalej c a ł e m u  c z ł o 
w i e k o w i  i c a ł e m u  ś w i a t u .

WSPÓŁPRACA Z KATOLIKAMI

Optymizm, z jakim w  Upsali podchodzono do pers
pektyw przyszłej współpracy z Kościołem katolickim,

w Nairobi nieco zmalał. Przewodniczący Komitetu 
Naczelnego, M. M. Thomas, trafnie oddał panujący 
nastrój, stwierdzając w swoim sprawozdaniu:
„Kościół rzymskokatolicki nie stał się jeszcze człon
kiem naszej wspólnoty, jak spodziewaliśmy się tego 
w Upsali”.
Ale i sekretarz generalny, Filip Potter, miał rację 
mówiąc o realności wspólnoty, która łączy dzisiaj 
ŚRK i Kościół katolicki. Faktem jest, że tematy, któ
rych jeszcze przed paru laty nie można było podjąć, 
stały się w tym czasie przedmiotem wspólnych badań. 
Zgromadzenie zaaprobowało utworzenie nowej Wspól
nej Grupy Roboczej Watykan—Genewa i ustaliło 
ogólne wytyczne jej działalności. Jednocześnie podję
to decyzję o przedłużeniu pracy na dalsze trzy lata 
Wspólnego Komitetu do Spraw Społeczeństwa, Roz
woju i Pokoju (SODEPAX); Komitet ten istnieje od 
1968 r. i jego mandat był już przedłużany dwukrotnie.

POLACY NA ZGROMADZENIU

Na zakończenie wspomnijmy jeszcze krótko o udziale 
delegacji polskiej na V Zgromadzeniu Ogólnym. Pięć 
osób miało status delegatów z ramienia swoich Koś
ciołów :ks. J e r z y  K l i n g e r  (t), J a n  A n c h i m i u k  
(obaj Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), 
bp T a d e u s z  M a j e w s k i  (Kościół Polskokatolic- 
ki), bp S t a n i s ł a w  K o w a l s k i  (Kościół Staroka
tolicki Mariawitów) i bp J a n u s z  N a r z y ń s k i  
(Kościół Ewangelicko-Augsburski). Ks. W i t o l d  B e 
n e d y k t o w i e  z, prezes Polskiej Rady Ekumenicz
nej, uczestniczył w  obradach w charakterze delegata 
zaprzyjaźnionego, co uprawniało go do zabierania 
głosu, ale nie do głosowania. Ten przywilej mieli tyl
ko delegaci Kościołów. Ks. Z d z i s ł a w  P a w l i k ,  
sekretarz PRE, reprezentował w  Nairobi Chrześcijań
ską Konferencję Pokojową. Ponadto w  charakterze do
radcy zaproszono na Zgromadzenie katolicką dzien
nikarkę H a l i n ę  B o r t n o w s k ą .  Wszyscy Polacy 
udzielali się aktywnie w  dyskusjach w  grupach robo
czych i sekcjach. Na plenum wystąpił jedynie 
ks. W. Benedyktowicz. Ważnym wydarzeniem dla nas 
w kraju był wybór Jana Anchimiuka na członka Ko
mitetu Naczelnego.

O BIBLII

Księga kaznodziei Salomona
Odcinek 20

„Marność nad marnościami, 
wszystko marność” mówi Kaz
nodzieja i ta pełna sceptycyzmu 
opinia człowieka, który wydaje 
się rozczarowany, pojawia się 
wielokrotnie na kartach dwu
nastu rozdziałów tej księgi. 
Autor nie posługuje się jasnym 
i logicznym planem w przed
stawieniu swych poglądów, lecz 
opisuje serię doświadczeń ży

ciowych i ukazuje ich marność. 
Porusza wiele tematów nie po
wiązanych ze sobą i przekazuje 
myśli, różniące się jedna od 
drugiej tak, iż czytelnik mo
że sądzić, że ta księga pow
stała jako dzieło licznych auto
rów, spośród których ostatni 
przerobili i zmienili tekst po
przedników. Ta teza jest jednak 
bardzo dyskusyjna i nic nie

stoi na przeszkodzie, aby uwa
żać tę księgę za dzieło jednego 
autora.
Jeśli pragniemy poznać punkt 
wyjścia i najważniejszą myśl za
wartą w Księdze Kaznodziei 
Salomona, musimy przeczytać 
uważnie pierwszy rozdział, a 
wówczas znajdziemy w nim 
trzy stwierdzenia, które wszyst
ko reasumują: „Jaki pożytek 
ma człowiek z całego swego 
trudu?” (w. 3) —  „Nie ma nic 
nowego pod słońcem” (w. 9) i 
„...wszystko to jest marnością i 
gonitwą za wiatrem” (w 14).

ZAW ODY ŻYCIOWE

Powyższe wnioski wysunął au
tor z szeregu doświadczeń ży
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ciowych, które zdobył, czy też 
pragnął zdobyć, szukając odpo
wiedzi na pytanie o ludzkie 
szczęście.
Przyjemność i radość, które da
ją złoto i srebro? Marność (2:1— 
11). Mądrość? To również mar
ność (2:12— 23). Praca? Mar
ność (3:9— 15). Nagromadzone 
bogactwa? Marność (5:9, 6:6). 
Kobiety? Marność (7:23— 29). 
Sprawiedliwość? Marność (8:9, 
9:6). Talent i wartość osobista? 
Marność (9:11— 18).

Ta nieco beznadziejna podróż 
człowieka, który nigdzie nie 
znajduje szczęścia, daje auto
rowi prawo udzielania rad 
swym bliźnim, zwłaszcza zaś 
młodym, którzy żywią jeszcze 
jakieś złudzenia dotyczące ludz
kiej egzystencji. Księga Kazno
dziei Salomona jest zapełniona 
tymi radami, których myślą 
przewodnią jest ostrożność i u- 
miar. Można by uznać, że odpo
wiadają one przeciętnemu sądo
wi przeciętnego człowieka: ni
czego nie za wiele i niczego nie 
za mało!
Nie za wiele pobożności i prak
tyk religijnych (4:17, 5:6), nie 
za wiele mądrości i sprawied
liwości (1:15—22), nie za wiele 
wysiłku (10:1— 10) i nauki 
(12:11— 14).

Ktoś mógłby dzisiaj powie
dzieć, że lektura tej księgi 
wprowadza nas w  swoisty egzy- 
stencjalizm: korzystaj dziś z ży
cia, jedz i pij bez myśli ubocz
nej, rób to, co ci nakazuje 
chwila obecna. Jutro? A  któż 
zna przyszłość? W królestwie 
umarłych nie będziesz mógł 
sobie powetować (9:7— 10, 12:1 
— 10). Ale wobec tego księga 
ta stanowi wręcz zniechęcającą 
lekturę, a przecież mieści się 
pośród ksiąg biblijnych, które 
są wyrazem wiary i nadziei 
wierzących. Dlaczego więc 
wchodzi w skład Starego Testa
mentu?
Przedstawione w niej poglądy 
i sposób myślenia wykazują 
nawet pewne interesujące zbież
ności z systemami filozofii gre
ckiej, jak na przykład idea od
nowy wszystkich rzeczy, zawar
ta w filozofii Heraklita, fata- 
listyczny pesymizym stoików, 
poszukiwanie przyjemności u 
epikurejczyków, wątpienie, cha
rakteryzujące sceptyków.

ROZPACZ CZY WIARA?

Wszystko to są jednak tylko po
zory, gdyż po bliższym zapoz
naniu się z tokiem myśli auto
ra Księgi Kaznodziei Salomona 
spostrzegamy, że jest on czło
wiekiem głęboko wierzącym i 
że jego poglądy nie odbiegają 
od ogólnych idei zawartych w 
Starym Testamencie. Te same 
doświadczenia, które doprowa
dziły go do spojrzenia na ży
cie jak na marność, pozwoliły 
mu dostrzec, że istnieje jedna 
jedyna rzeczywistość, która nie 
jest marnością —  jest nią Bóg. 
Oto dlaczego w tych pozbawio
nych wszelkich złudzeń rozwią
zaniach dźwięczy, jak w refre
nie, nuta wiary znajdującej tyl
ko w Bogu pewność i ostoję; 
wszystko inne, co pochodzi od 
świata i od człowieka, niesie ze 
sobą nieszczęście i rozczarowa
nie. Wszystko, z czego człowiek 
korzysta, jest darem Boga (2:24, 
3:13, 5:28). Świat jest dziełem 
Boga i nikt niczego w nim 
nie może zmienić (7:13—14, 
8:17). Życie spoczywa w Jego 
rękach (8:15). Powinniśmy więc 
jedynie bać się Boga, przestrze
gać Jego przykazań i oczekiwać 
Jego sądu (12:15— 16). 
Odnajdujemy więc również i 
w tej księdze pojęcie mądrości, 
które pojawia się w Przypowie
ściach Salomona, i jeśli nawet 
autor doznał gorzkich rozczaro
wań, a radość i zadowolenie, o 
których jest mowa w wielu roz
działach Przypowieści, nie 
znajdują swego wyrazu na kar
tach tej księgi, to jednak ten 
sam motyw leży u podstaw ży
cia każdego człowieka: obawa 
przed Bogiem i posłuszeństwo 
wobec Niego.
Możemy nawet powiedzieć, że 
pod tym względem Księga Kaz
nodziei Salomona dostarcza naj
bardziej pożytecznej lektury, 
gdyż przekreśla całkowicie 
wszelką myśl o tym, że czło
wiek może sam stworzyć sobie 
szczęście, że może je znaleźć w 
świecie, w  którym żyje, i że 
może osiągnąć jakąkolwiek sa
tysfakcję z tego wszystkiego, 
czego się zazwyczaj szuka: z 
bogactwa, przyjemności, wie
dzy, sławy, Jeśli ktokolwiek ży
wi podobne złudzenia, powinien 
się ich szybko pozbyć, bo mogą 
stać się zaporą między nim a 
Bogiem. Dopiero po bezwzględ

nym usunięciu tej przeszkody 
będzie mógł uchwycić jedyną 
rzeczywistość, która ma w ży
ciu znaczenie, a jest nią Bóg. 
Powiedziano kiedyś, że istnie
ją dwie kategorie ludzi: tych, 
którzy wierzą w  Boga, i tych, 
którzy wierzą w siebie. Kazno
dzieja być może należał kiedyś 
do tej drugiej kategorii, co do
prowadziło go do granic roz
paczy, gdy miał już tylko do 
wyboru albo rzucić się w prze
paść, albo szukać ucieczki w sa
mym Bogu. Istnieje oczywiście 
wiele dróg wiodących do osiąg
nięcia tej pewności w wierze. 
Kaznodzieja poszedł jedną z 
nich i wielu ludzi mogłoby go 
naśladować. Jest to droga pole
gająca na stwierdzeniu, że żad
na z tych dróg nie wiedzie do 
Boga (8:17) i że wystarczy tyl
ko z wdzięcznością i radością 
natychmiast zaakceptować to, 
co pochodzi od Boga i zaprze
stać dalszych poszukiwań.
Dla nas, którzy wiemy, co Bóg 
uczynił przychodząc na świat 
w osobie Jezusa Chrystusa — 
jedynej drogi, która wiedzie do 
Ojca (Jan 14:6), Księga Kazno
dziei Salomona, ze swymi twar
dymi i gorzkimi akcentami, 
przygotowuje teren do radosnej, 
ewangelicznej wieści: „Beze 
mnie nic uczynić nie możecie” 
(Jan 15:5) i apostolskiego po
twierdzenia: „Oto wszystko sta
ło się nowym” (II Kor. 5:17).

AUTORSTWO KSIĘGI

Autor przedstawia siebie jako 
syna Dawida, króla Jerozolimy. 
Można by więc sądzić, że cho
dzi tutaj o słynącego ze swej 
mądrości Salomona. Jednakże 
wiele fragmentów tekstu nie 
odpowiada sytuacji, w jakiej 
znajdował się Salomon; co wię
cej, po przeanalizowaniu stylu 
i języka tej księgi trzeba ją za
liczyć do młodszych tekstów 
Starego Testamentu, toteż więk
szość historyków zakłada, że a- 
nonimowy autor posłużył się a- 
utorytetem Salomona, aby do
dać znaczenia swej niewielkiej 
książeczce. Zresztą i jego imię 
jest dość niejasne: Kaznodzieja. 
Termin hebrajski — kohelet —  
pochodzi od słowa: zbierać się; 
tłumaczenie więc oznaczałoby 
mniej więcej: zbierający, gro
madzący.

Dokończenie na s. 14
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D O K O Ń C Z E N I E  ZE S. 13

Myślano o kimś, kto gromadzi 
ludzi w celu upominania i stąd 
słowo kaznodzieja; albo też 
ten, kto zbiera maksymy, sło
wa. Brak możliwości wyjaśnie
nia tego terminu przypomina 
nam to, czego uczy Biblia, mia-

„Przeczytaj, to doskonała książ
ka!” — radzono mi. Istotnie, 
czytałam ją z wielkim zainte
resowaniem i zaangażowaniem 
uczuciowym. Książka *) laure
atki nagrody im. Pietrzaka, Zo
fii Gerlach, opowiada o kilku
letnim pobycie pary małżeńskiej 
polskich lekarzy w Algerii, w 
okresie bezpośrednio po uzys
kaniu niepodległości przez ten 
kraj. Napisana żywo, bardzo in
teresująco, wprowadza w zu
pełnie inny świat, gdzie zarów
no przyroda, jak i zwyczaje lu
dzi całkowicie różnią się od 
europejskich. Mentalność Al- 
gerczyków i ich sposób myśle
nia trudno Europejczykowi po
jąć i zaakceptować. Aby lepiej 
zrozumieć tamtejszych ludzi, dr 
Zofia Gerlach zaczęła czytać 
Koran. Wielka życzliwość i chęć 
przyjścia z pomocą chorym, 
cierpiącej i zacofanej ludności 
— ułatwiały doktorostwu Ger
lachom przełamywanie lodów 
i stopniowe nawiązywanie co
raz bardziej zażyłych i wypeł
nionych wzajemnym zrozumie
niem stosunków z miejscowym 
personelem szpitalnym . oraz 
mieszkańcami kraju.
Warunki pracy były bardzo 
trudne. Często lekarze zarywali 
noce, a potem, od samego rana, 
znowu zaczynali codzienny 
rytm pracy, co już choćby tyl
ko ze względu na klimat było 
szczególnie uciążliwe. A  jednak 
ze stron książki przebija entu-

nowicie, że nie osoba, która 
mówi czy pisze jest najważ
niejsza, ale przekaz wiadomo
ści inspirowany przez Boga.

Tłum. I. Niewieczerzał

Frank M i c h a e l i :  39 livres en un 
seul.

zjazm autorki, ukochanie zawo
du, prawdziwe powołanie do 
pracy i satysfakcja, jeśli udało 
się uratować chorego czło
wieka.
Urok tej książki polega m.in. 
i na tym, że autorką, opisuje 
fakty autentyczne, rzeczywis
tość tak niedawną; w swej re
lacji opiera się na fragmentach 
listów i notatek robionych na 
żywo w czasie pobytu w Alge
rii w latach 1962—1971. Rok 
po roku relacjonuje wydarze
nia i zmiany — w szpitalu, we 
wzajemnych stosunkach z sio
strami Soeurs Blanches prowa
dzącymi szpital, a także osobis
te przeżycia obojga lekarzy z 
Polski.
Po przeczytaniu książki ma się 
wrażenie, jak gdyby znało się 
osobiście tę parę dzielnych lu
dzi, nie pozbawionych słabos
tek, ale równocześnie tak sym
patycznych i szczerze oddanych 
sprawie, której służą. Doktor 
Zofia Gerlach posiada nie tyl
ko dar ciekawego opisywania 
zdarzeń, lecz i umiejętność traf
nego spostrzegania i wniosko
wania. Jej refleksje są głębo
kie, o dużych walorach huma
nistycznych.
Tytuł książki — ,,Odkopać źró
dło” — zdaje się wskazywać na 
to, co stało się ideą przewodnią 
książki. Autorka pisze:
,,Od wieków Biblia i Koran na
kazują uczucie dla chorych 
i nieszczęśliwych. Nakazują:

»Kochaj bliźniego swego«. Zre
sztą wszystkie wielkie pisma 
dyktowały te same zasady. Na
kazywały odkrywanie w sobie 
źródeł... A  więc tu jest woda, 
pod zamkniętą, nieprzystępną 
skorupą ziemi. Gdzieś drzemie, 
tylko trzeba się do niej doko
pać. Tak samo jak w każdym 
z nas, z ludzi — wszystkich lu
dzi, drzemie dobro pokryte Sa
harą naszego egoizmu, egocen
tryzmu, wygody. Obronne wa
ły niedostępnych fortów, jakie 
budujemy wokół siebie.
Woda to może zmienić. Pobu
dzić życie. Ale jak ją odnaleźć? 
Jak się do niej dokopać? 
Palma potrzebuje dużo wody, 
tak jak człowiek uczucia, na
wet jeżeli twierdzi, że nie” . 
Autorka w sposób barwny i ży
wy kreśli sylwetki ludzi pozna
nych w tamtych latach, ludzi 
różnych zawodów, narodowości 
i wyznań. Doktor Gerlach opi
suje wiele konfliktów między
ludzkich, ale nie szczędzi także 
słów, by przekazać prawdziwe 
piękno spotkań i przyjaźni 
tych, których jednoczy wspól
nota odczuć, zdolność bezinte
resownego pochylenia się z mi
łością nad drugim człowiekiem 
i służenia mu w jego cierpie
niu. Autorka pragnie pokazać, 
jak ważne jest dowartościowa
nie tak obecnie często niepopu
larnego pojęcia, jakim jest mi- 
łosiedzie.
,,...Czy w świecie, gdzie jest co
raz więcej kryzysów, chorób 
nerwowych, depresji reaktyw
nych, nie zrobiłoby więcej mi
łosierdzie niż lek, który ma 
stworzyć sztuczny model wew
nętrznego i zewnętrznego opa
nowania? Pigułka zmieni zdol
ność reakcji, ale czy zmieni 
wewnętrzny świat, od którego 
zależy osobiste szczęście czło
wieka? ... Być może, że świat 
musi się jeszcze bardziej znie
czulić i uodpornić na bliźniego, 
aby nastąpiło epokowe odkry
cie — odkrycie miłosierdzia” . 
Zofia Gerlach dała nam książ
kę naprawdę wartą przeczyta
nia i przemyślenia. Sądzę, że 
z równym zainteresowaniem 
może sięgnąć po nią młodzież, 
co ludzie dorośli. A  warto!

W.Tr.

Zofia Gerlach: Odkopać źródło» 
Warszawa 1974, I,nst. Wyd. „PAX”, 
wyd. L

W Ś R Ó D  K S I Ą Ż E K

„Odkopać źródło’’
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P R Z E G L Ą D  E
Z Z A G R A N I C Y

m  W  Chambesy k. Genewy odby
ła się uroczystość poświęcenia Cen
trum Prawosławnego Patriarchatu 
Ekumenicznego. Wzięli w  niej u- 
dział przedstawiciele prawie wszy
stkich Kościołów prawosławnych. 
W  specjalnym orędziu, wydanym 
przez patriarchę Demetriusza I, 
czytamy, iż Centrum „ma służyć 
całemu chrześcijaństwu na ziemi w  
realizacji idei jedności chrześcijań
stwa”. Podczas poświęcenia obecni 
byli: dr Lukas Vischer — dyrektor 
Sekretariatu Wydziału do Spraw 
Wiary i Ustroju Światowej Rady 
Kościołów oraz kard. Jan Wille- 
brands — przewodniczący waty
kańskiego Sekretariatu do Spraw 
Jedności Chrześcijan.

Okazuje się, że nie tylko Świa
towa Rada Kościołów znalazła się 
w trudnej sytuacji finansowej. 
Podczas niedawnego posiedzenia 
Światowego Związku Towarzystw 
Biblijnych w  Kioto (Japonia) 
stwierdzono, że w 1976 r. Towarzy
stwa Biblijne będą w  stanie zreali
zować tylko w  trzech czwartych 
swoje plany dotyczące przekładu, 
druku i kolportażu Biblii. Pragną 
one zaapelować o pomoc finanso
wą do różnych Kościołów i organi
zacji chrześcijańskich,

m  Zmarł dr Laszlo Ravasz (92), 
emerytowany biskup Kościoła Re
formowanego na Węgrzech, który 
przez 25 lat kierował reformowaną 
diecezją okręgu naddunajskiego. 
Kilka lat temu bp Ravasz wydał 
Biblię w  nowym, dostosowanym do 
potrzeb współczesnego człowieka 
przekładzie, który spotkał się z du
żym zainteresowaniem czytelników. 
Dochód z tej publikacji ks. Ravasz 
przekazał na potrzeby duszpaster
skie protestantów węgierskich roz
proszonych po całym świecie. W  
pogrzebie wzięło udział ponad 1000 
osób.

I g  Wdowa po pastorze Martinie 
Lutherze Kingu, Ooretta, i grono 
jego przyjaciół wystąpiło z żąda
niem ponownego podjęcia śledztwa 
przeciw mordercy Jamesowi Rayo- 
wi. Następca Kinga na stanowisku 
przewodniczącego Ruchu Praw Oby
watelskich w  USA, pastor Ralph 
Abernathy, oświadczył w  Waszyng
tonie, że istnieją dowody, iż w  za
mordowaniu Kinga zaangażowanych 
było więcej osób. Coretta King, któ
ra brał udział w  V  Zgromadzeniu

K U M E N I C Z N Y
Ogólnym Światowej Rady Kościo
łów w  Nairobi, oświadczyła tam, że 
jej mąż padł ofiarą spisku.

£  Kościół Luterański Francji or
dynował pierwszą kobietę na, pasto
ra. Jest nią Jeamne Zürcher, będąca 
w  służbie kościelnej już od 1947 r. 
Luteran francuskich wyprzedził jed
nak Kościół Reformowany Francji, 
ordynując kobietę w  1968 r. W  uro
czystej ordynacji wzięło m.in. udział 
wielu katolików, w  tym także księ
ża. Telegram z życzeniami przysłał 
katolicki biskup Pontoise, Rousset.

Redaktor naczelny znanego mie
sięcznika katolickiego „Herder Kor
respondenz”, David A. Seeber, wy
powiedział się za stworzeniem no
wych struktur w  ruchu ekumenicz
nym oraz za wznowieniem dialogu 
teologicznego na płaszczyźnie bila
teralnej. Nawiązując do Zgroma
dzenia Ogólnego Światowej Rady 
Kościołów w  Nairobi, Seeber skry
tykował kierownictwo ŚRK za brak 
w  ostatnich latach wyraźnie okre
ślonego kursu. Dziennikarz zapro
ponował, alby skoncentrować dzia
łalność ekumeniczną na płaszczyźnie 
regionalnej, a decyzje i inicjatywy 
podejmowane przez gremia regio
nalne przekazywać 'do rady, której 
zasięg działania obejmowałby cały 
świat. W  skład tej rady, jak i gre
miów regionalnych, wchodziłby o- 
czywiście Kościół rzymskokatolicki, 
m  Katolicka grupa „Bensberger 
Kreis” w  RFN, zrzeszająca ok. 180 
katolików z RFN i Berlina Zachod
niego, określiła układy zawarte 
między Polską a RFN jako „wkład 
do międzynarodowego pojednania”. 
W  jej oświadczeniu czytamy, że 

‘mimo zastrzeżeń, wysuwanych przez 
różne ugrupowania, powinno bez
względnie dojść do ratyfikacji ukła
dów. Każda bowiem opozycja wobec 
porozumień musi doprowadzić do 
nowych, poważnych obciążeń w  sto
sunkach pomiędzy Polską a RFN. 
„Bensberger Kreis” wezwał Synod 
Biskupstw Katolickich do poparcia 
układów, tak jak to wcześniej uczy
nił Synod Kościoła Ewangelickiego 
w  RFN. Synod katolicki nie usłu
chał jednak wezwania.

I g  Wiosną 1977 r. rozpocznie się 
w  Związku Radzieckim czwarty 
etap dialogu teologicznego pomiędzy 
przedstawicielami Rosyjskiego Ko
ścioła Prawosławnego i Kościoła 
Luterańskiego Finlandii. Decyzję 
w  tej sprawie podjęto podczas nie

dawnej wizyty w  Związku Radziec
kim 8-osobowej delegacji fińskiej 
pod przewodnictwem arcybiskupa 
Martti Simojokiego. Dotychczas 
przedstawiciele obu Kościołów 
spotkali się w  latach 1970 i 1974 
w  Finlandii oraz w  1971 r. w  Zwią
zku Radzieckim.

£  Zdecydowana większość bisku
pów anglikańskich Kanady wypo
wiedziała się za dopuszczeniem ko
biet do urzędu duchownego. Stano
wisko biskupów było ratyfikacją 
decyzji, którą w  czerwcu 1975 r. 
podjął Synod Generalny Kościoła 
Anglikańskiego Kanady. Przeciwni
cy ordynacji kobiet przewidują, iż 
z powodu tej decyzji Kościół po
winien się liczyć z utratą poważnej 
liczby członków. Prymas Kanady 
abp Edward Scott (V Zgromadzenie 
Ogólne Światowej Rady Kościołów 
w Nairobi wybrało go przewodni
czącym Komitetu Naczelnego) zwró
cił uwagę, iż za ordynacją kobiet 
wypowiedziały się już Kościoły an
glikańskie w  Nowej Zelandii, Ja
majce i Anglii, a  w  Hong-Kongu 
już przed czterema laty ordynowano 
trzy kobiety.

£  Prawosławny Instytut św. Ser
giusza w  Paryżu, cieszący się du
żym autorytetem w  świecie prawo
sławnym, znajduje się od dłuższego 
czasu w  bardzo trudnej sytuacji 
finansowej. Roczna dotacja Świato
wej Rady Kościołów, wynosząca 
ostatnio 27 000 dolarów, została w  
1976 r. obniżona do 17 000. W  bie
żącym roku akademickim studiuje 
w  Instytucie 27 studentów, z któ
rych 6 korzysta ze stypendium rzą
du francuskiego.

m  Znany duchowny ewangelicki, 
ks. Heinrich Gruber, zmarł w  Ber
linie Zachodnim, przeżywszy 84 la
ta. W  czasach nazistowskich wy
stępował on odważnie w  obronie 
osób prześladowanych pod wzglę
dem rasowym i religijnym. Z tego 
powodu w  latach 1940— 43 był więź
niem obozów koncentracyjnych w  
Dachau i Sachsenhausen. Od 1949 r. 
do 195® r. był pełnomocnikiem Ko
ściołów ewangelickich przy rządzie 
NRD.

^  Po trzydziestu latach pertrakta
cji w  sprawie unii, 16 listopada 
1975 r. doszło do połączenia Kościo
łów Sra Lanki. W  skład nowo pow
stałego Kościoła wchodzą dotych
czasowe Kościoły: anglikański, bap
tysty czny, metodystyczny, prezJbite- 
riański oraz diecezja Jaffna Kościo
ła Indii Południowych.
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£  Ekumeniczny bank pomocy w  
rozwoju, o którego powołaniu za
decydowała Światowa Rada Kościo
łów w  1974 r., rozpoczął działalność 
w  Rotterdamie. Jego oficjalna na
zwa brzmi: Ekumeniczne Towarzy
stwo do Spraw Rozwoju. Na dy
rektora banku powołano brytyjskie
go metodystę, dr. Cyrila J. Bennetta.

Z K R A J U

H  1 grudnia 1975 r. w  siedzibie 
Polskiej Rady Ekumenicznej w  W ar
szawie odbyło się spotkanie przed
stawicieli Rady i Komisji Episko
patu do Spraw Ekumenizmu. Ze 
strony PRE w  rozmowach brali u- 
dział: ks. Waldemar Lucer (Kościół 
Ewangelicko-Augsburski), ks. Wiktor 
Wysoczański (Kościół Polskokatolic- 
ki) i ks. Michał Stankiewicz (Polski 
Kościół Chrześcijan Baptystów), na
tomiast Kościół katolicki reprezen
towali: ks. bp Henryk Gulbinowicz 
(administrator apostolski Diecezji 
Białostockiej), Iks. Stanisław Szy
mański (sekretarz Komisji Episko
patu), o. Celestyn Napiórkowski (Ka
tolicki Uniwersytet Lubelski) i ks. 
Władysław Hładowski, rektor semi
narium duchownego w  Drohiczynie. 
Podczas spotkania zajęto się przy
gotowaniami do Tygodnia Modlitwy 
o Jedność Chrześcijan, wysłuchano 
sprawozdania na temat dialogu 
o chrzcie, poinformowano się 
wzajemnie o wizytach ważniejszych 
gości zagranicznych oraz omówiono 
niektóre problemy bieżące. Było to 
trzecie spotkanie przedstawicieli obu 
stron. Dwa pierwsze odbyły się w  
1974 r.

j g  11 grudnia 1975 r. w  gmachu 
Urzędu Rady Ministrów minister 
Janusz Wieczorek przyjął 4-osobo
wą delegację Kościołów Ewangeli
ckich Niemieckiej Republiki Demo
kratycznej : ks. bp. Albrechta Schón- 
herra —1 przewodniczącego Związku 
Kościołów Ewangelickich w  NRD, 
panią Christę Lewek —  nadradcę 
kościelnego i pracownicę Związku 
Kościołów Ewangelickich w  NRD, 
ks. Heinza Krannicha —  nadradcę 
kościelnego Duterańskiego Kościoła 
Krajowego Turyngii oraz Guntera 
Lorenza —  kierownika Ewangeli

ckiej Agencji Prasowej w  NRD. 
Delegacja przekazała na wyposaże
nie Pominika-Szpitala Centrum Zdro
wia Dziecka 500 000 marek. Biskup 
Schonherr poinformował ministra 
Wieczorka, że udział Kościołów 
ewangelickich w budowie Centrum 
Zdrowia Dziecka znalazł szeroki 
oddźwięk wśród wiernych i Synodu 
Związku Kościołów Ewangelickich 
w NRD, czego dowodem jest fakt, 
że pieniądze przekazane na ten cel 
pochodzą ze składek. W  akcie prze
kazania daru uczestniczyli: Tadeusz 
Dusik —  wicedyrektor Urzędu do 
Spraw Wyznań i Andrzej Wojto
wicz — kierownik Wydziału Prasy 
i Kontaktów Zagranicznych Pol
skiej Rady Ekumenicznej. Delega
cja Kościołów ewangelickich NRD, 
która przybyła do Warszawy 10 gru
dnia 1975 r., spotkała się z człon
kami Zarządu i Prezydium Pol
skiej Rady Ekumenicznej oraz zo
stała przyjęta przez ks. bp. Jana 
Niewieczerzała, zwierzchnika Ko
ścioła Ewangelicko - Reformowanego 
i honorowego prezesa PRE.
Щ  W  skład nowego, powiększonego 
do 130 osób Komitetu Naczelnego 
Światowej Rady Kościołów, wybra
nego przez V  Zgromadzenie Ogólne 
w  Nairobi, wszedł przedstawiciel 
Polski: Jan Anchimiuk, członek 
Polskiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego. Jan Anchimiuk u- 
rodził się 3 października 1943 r. 
Studia teologiczne odbył w  Chrze
ścijańskiej Akademii Teologicznej 
w  Warszawie, po czym kontynuował 
je, w  latach 1965—68, w  Akademii 
Prawosławnej w  Zagorsku i naW y-

dziale Teologii Protestanckiej w Zu
rychu. Aktualnie jest pracownikiem 
naukowym ChAT; prowadzi wykła
dy Nowego Testamentu. Ponadto 
kieruje Sekcją Młodzieży Polskiej 
Rady Ekumenicznej i jest człon
kiem Komisji Kontaktów pomiędzy 
PRE a Komisją Episkopatu do Spraw 
Ekumenizmu. Wielokrotnie repre
zentował swój Kościół i PRE na 
różnych międzynarodowych posie
dzeniach w  kraju i za granicą. 
Dzięki wyborowi J. Anchimiuka, 
Kościoły zrzeszone w  PRE będą 
znów miały, po 21-letniej przerwie, 
swego przedstawiciela w  najwyż
szych władzach Światowej Rady. 
W  latach 1948— 54 członkiem Ko
mitetu Naczelnego był ks. bp Jan 
Szeruda, zwierzchnik Kościoła E- 
wangelicko- Augsburskiego.

U w aga Czytelnicy!
W związku z wątpliwościami, jakie 
powstały po opublikowaniu w nu
merze 8—9/75 „Jednoty” Ewangelii 
wg Mateusza, wyjaśniamy, że celem 
ogłoszenia tego przekładu było po
informowanie społeczeństwa o pra
cy Komisji i zebranie materiałów 
przydatnych w dalszym tłumacze
niu. Tekst, który się ukazał w „Jed- 
nocie”, jest publikacją roboczą, je
szcze nie gotową do codziennego 
użytku. Dlatego właśnie został wy
drukowany w czasopiśmie, a nie 
w formie książkowej.
W  następnym, marcowym, zeszycie 
„Jednoty” ukażą się artykuły dys
kusyjne i listy od Czytelników.
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