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C O WY NA TO ?
Opublikowanie w numerze 12/79 „Jednoty” artykułu Hansa Klinga, który
poddał krytyce pierwszy rok pontyfikatu Jana Pawła II, wywołało za
niepokojenie niektórych naszych Czytelników wyznania rzymskokatolic
kiego. W związku z tym chcielibyśmy udzielić pewnych wyjaśnień.
Przede wszystkim trzeba jasno stwierdzić, że materiał do grudniowego
numeru został złożony w drukarni w listopadzie. Jest to stwierdzenie
bardzo ważne, ponieważ wyjaśnia, że oddając.materiał do druku nie mo
gliśmy wiedzieć o potępieniu prof. Hansa Kiinga przez Kongregację Do
ktryny Wiary, co nastąpiło dopiero w drugiej połowie grudnia ub. r. Po
nieważ numer dwunasty ukazał się dopiero w styczniu, Czytelnik może
spoglądać na opublikowanie przez nas artykułu Hansa Kiinga jak gdyby
w podwójnej perspektywie — ujawniania opinii publicznej wypowiedzi
krytycznej wobec papieża i publikowania tekstu napisanego przez czło
wieka, który już nie ma prawa nauczać w imieniu Kościoła rzymskoka
tolickiego.
Nasuwa się jeszcze inna wątpliwość, mianowicie czy mamy prawo zabie
rania głosu w tej wewnętrznej sprawie Kościoła rzymskiego. Zależy to
od punktu widzenia. Jesteśmy przekonani, że takie prawo posiadamy,
ponieważ zajmujemy się problematyką ekumeniczną, która nie ogranicza
się do zjawisk występujących wyłącznie w łonie jednego Kościoła. Pa
piestwo w ogólności i papież w szczególności zajmują naszą uwagę nie
tylko jako specyfika Kościoła rzymskiego. W różnych oficjalnych i nie
oficjalnych wypowiedziach proponuje się niekatolikom papiestwo jako
symbol, a nawet jako zasadniczy i konieczny element jedności przyszłego
Kościoła Powszechnego. Mamy więc obowiązek przedstawiania oblicza pa
piestwa, zwłaszcza krytycznych jego ocen pochodzących z łona samego
katolicyzmu (podkreślamy ponownie, że w chwili drukowania artykułu
H. Kling nie został jeszcze potępiony). Dzisiaj, kiedy ruch ekumeniczny
zatoczył szerokie kręgi i objął swoim wpływem również Kościół rzymski,
różne ważne sprawy przestały być sprawami wyłącznie jednego Kościoła.
Czy można więc mieć za złe, że poświęciliśmy uwagę wypowiedzi jednego
z najwybitniejszych teologów rzymskokatolickich (wówczas jeszcze na
pewno rzymskokotolickich), uważanego za jednego z tych, którzy swą
refleksją teologiczną torują drogi wzajemnego zrozumienia?
Przy okazji artykułu opublikowanego przez „Frankfurter Allgemeine Zeitung” wyszło na jaw bardzo nieprzyjemne a nawet groźne zjawisko. W pol
skiej prasie katolickiej posypały się ostre wypowiedzi o zadufanym w so
bie człowieku, którego butne myśli wywołują zamieszanie. Z oburzeniem
polemizowano z „korektorem” papieża, który jest niby od samego papieża
mądrzejszy, uważa siebie za nieomylnego, choć papieżowi tej cechy od
mawia. Autorzy tych artykułów nie wzięli pod uwagę, że ich czytelnicy
nie czytują „Frankfurter Allgemeine Zeitung” i w ogóle nie wiedzą o co
chodzi, poza tym, co im w polemice podano do wiadomości. Kilka cyto
wanych zdań Kiinga, oderwanych od kontekstu, a nawet niekiedy błędnie
przetłumaczonych, wywołało jedynie chaos w głowach wielu, nawet inteli
gentnych ludzi, z którymi rozmawialiśmy. Metoda to niebezpieczna, dema
gogiczna, stosowana często przez publicystów. Pomyśleliśmy więc sobie,
że warto dać ludziom po prostu do przeczytania inkryminowany artykuł.
Niech każdy sam wyciągnie odpowiednie wnioski.
Wreszcie trzeba dorzucić jeszcze jedno. Nie wypowiadaliśmy i nie wypo
wiadamy się tutaj na temat poglądów tego teologa, nie opowiadamy się
ani po jego stronie, a,ni przeciw niemu, nie zamierzamy się wdawać w po
lemiki. Papieża Jana Pawła II szanujemy, jak na to zasługuje, mamy dla
niego wiele uznania, o czym już pisaliśmy, nie będziemy się więc powta
rzać. Jest takie łacińskie przysłowie: amicus Plato, sed magis amica
veritas (miły jest Plato, lecz prawda milsza).
Pozbawienie Kiinga prawa nauczania w imieniu Kościoła rzymskokato
lickiego jest sprawą odrębną i zapewne jeszcze do niej powrócimy, bo jak
wynika z docierających do nas informacji, ma ona jednak dość wyraźne
konsekwencje ekumeniczne.
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W NUMERZE?

* Co roku w styczniu przeżywamy
Tydzień Modlitwy o Jedność Chrze
ścijan. Tegoroczny przebiega pod
hasłem Przyjdź Królestwo Twoje
i do tego właśnie tematu nawią
zuje w swoim kazaniu ks. Jan
Szklarz (s. 3). M odlitwa (pt. Przełom,
wzięta z programu Tygodnia, zo
stała napisana przez byłego prze
wodniczącego Naczelnego Komitetu
ŚRK M. A. Thomasa z Indii.
Ponadto znajdą Czytelnicy w bie
żącym zeszycie sporo innych mate
riałów dotyczących ruchu ekume
nicznego. Karol Załęski w artykule
Paul Couturier — przez modlitwę
do jedności pisze o katolickim księ
dzu, pionierze modlitwy o jedność
chrześcijan (s. 5).
Różne sprawy odnoszące się do
prawosławia porusza Karol Karski
w artykule W oczekiwaniu na Sobór
Ogólnoprawosławny (s. 7).
Publikujemy również dwa ważne
dokumenty na temat chrztu. Pierw 
szy z nich został przyjęty przez
Komisję „Wiara i Ustrój” ŚRK i
znany jest jako Dokument z Akry
(s.ll). Drugi — został uchwalony
przez polską Podkomisję do spraw
Dialogu i dotyczy wyników dysku
sji nad dokumentem z A kry (s. 13).
Stosunkowo mało informacji prze
kazuje ewangelicka prasa o w ybit
nym
reformatorze
szwajcarskim,
Ulrichu Zwinglim, myślicielu refor
mowanym. Dlatego przedrukowuje
my z „La Vie Protestante” wywiad
z prof. G. W. Locherem, znawcą
życia i działalności Zwingliego (s. 9).
Interesujący dialog z kobietą w y 
znania mojżeszowego, która żyje
wśród ewangelickich diakonis w e
Francji, zamieszczamy w stałej ru‘bryce Rozmowy przy studni (s. 14)
Dzieje Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Poznaniu nakre
śliła Alina Werner (s. 17). Przeglą
dem ekumenicznym (s. 20—24) za
mykamy numer.

NASZA

OKŁADKA:

Kościoły chrześcijańskie przez mo
dlitwę o jedność kierują się ku
jednemu celowi.

KS. JAN SZKLORZ

Przyjdź Królestwo Twoje
Mat. 6:10

Od wielu lat styczniowy Tydzień Modlitwy o
Jedność Chrześcijan gromadzi wiernych różnych
wyznań i przypomina o celu, ku któremu dążyć
mamy, aby mogła się spełnić modlitwa Jezusa
o jedność. Pamiętamy — początkowe kroki były
bardzo nieśmiałe, pozbawione entuzjazmu, a
często i wiary w powodzenie. Jedynie nieliczni
gorąco pragnęli, aby wyznawcy różnych Kościo
łów modlili się* razem w murach jednej świątyni,
ale nawet najśmielsi wśród nich nie przypusz
czali, że może się to ziścić w tak krótkim czasie.
Dziś uświadamiamy sobie, że wszyscy ochrzczeni,
wszyscy, którzy noszą w nazwie imię Chrystu
sa — należą do siebie i mimo istniejących jeszcze
podziałów tworzą jedną rodzinę. Coraz też w y
raźniej uświadamiamy sobie, że wolą Pana Koś
cioła, Jezusa Chrystusa, jest ,,aby wszyscy byli
jedno” . I mimo różnych trudności, oporów i prze
szkód przecież wzmaga się w sercach chrześcijan
tęsknota za jednością. Towarzyszy jej nurt
wspólnej modlitwy, coraz żywszy w całym świę
cie chrześcijańskim i przynoszący już owoce w
postaci braterskich, przyjaznych kontaktów, któ
rych celem jest szukanie wspólnoty — tego, co
nas łączy w Jezusie Chrystusie.
Tak więc i w tegorocznym Tygodniu będziemy
modlić się o jedność chrześcijan, a to znaczy, że
powinniśmy przede wszystkim modlić się o na
sze prawdziwe, autentyczne chrześcijaństwo.
Oczy kierując w stronę Jezusa Chrystusa, który
jest kamieniem węgielnym Kościoła i fundamen
tem naszej wiary, do Niego powinniśmy przy
chodzić z serdeczną prośbą,
jak uczynili to
pierwsi uczniowie: ,,Panie, naucz nas modlić
się” . Oni rozumieli bowiem, że bez modlitwy
nie poprowadzą dzieła, jakie zostanie im powie
rzone, że chcą i powinni znać przedmiot mod
litwy uczniowskiej.
Chrystus spełnił ich prośbę. Najpierw pokazał,
że modlitwa jest najdostojniejszą i najświętszą
chwilą, w której człowiek zbliża się do Boga;
serdeczną rozmową z Bogiem, wymagającą
prawdziwego skupienia i ciszy. A potem nau
czał: „W y tedy tak się módlcie: Ojcze nasz...”
Przez tę krótką, zwięzłą, ale tematycznie jakże
szeroką modlitwę Chrystus wyciąga człowieka
z otoki własnego egoizmu i kieruje ku drugiemu
człowiekowi, uczy myślenia o innych, wskazuje
sposoby, jakie mają nas uwrażliwić na istnienie
ludzi wokół nas. Człowiek jest tak bardzo do
siebie przywiązany, że tylko z największą trud
nością przychodzi mu o sobie zapomnieć. Trud
ność sprawia mu wyrobienie nawyku myślenia
0 innych. Chrystus natomiast uczy, jak należy
się modlić, aby nie zasklepić się w egoizmie
1 indywidualizmie.

Z bogatej i głębokiej tematyki, jaką zawiera
Modlitwa Pańska, pragniemy wybrać i za
trzymać się przy słowach: „Przyjdź Królestwo
Twoje” . Prośba ta jest bowiem myślą prze
wodnią tegorocznego Tygodnia Modlitwy o
Jedność. Królestwo Boże, określenie często
pojawiające się w kazaniach i literaturze re
ligijnej, jest bardzo charakterystyczne dla No
wego Testamentu. Warto więc raz jeszcze zasta
nowić się nad jego znaczeniem. Ewangelista
Łukasz opisując działalność Jezusa stwierdza:
„Chodził po miastach i wioskach, zwiastując do
brą nowinę o Królestwie Bożym” . Mówił o nim
jako o fakcie istniejącym w przeszłości, teraźniej
szości („Królestwo Boże jest pośród was” — Łuk.
17:21) i wreszcie w przyszłości. Polecił też ucz
niom modlić się, aby Królestwo Boże nadeszło:
„Przyjdź Królestwo Tw oje” . Jeden z komenta
torów starając się wyjaśnić,
w jakim sensie
można to pojęcie odnieść i do przeszłości, i do
teraźniejszości, i do przyszłości, powiada: „K ró
lestwo Boże jest to taka społeczność na ziemi,
w której wola Boża jest spełniana tak doskona
le, jak w niebie” . Być w Królestwie Bożym, to
znacźy być posłusznym woli Bożej. Każdy, kto
był jej posłuszny w przeszłości, był w Królestwie
Bożym. Każdy, kto dziś spełniałby ją całkowicie
— byłby w tym Królestwie. Ponieważ jednak
daleko nam jeszcze do doskonałego jej spełnia
nia, przeto musimy się modlić: „Przyjdź Kró
lestwo Tw oje!” . Jednocześnie Chrystus ostrze
gał: „Królestwo moje nie jest z tego świata, gdy
by z tego świata było Królestwo moje, słudzy
moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom,
bo właśnie Królestwo moje nie jest stąd” (Jan
18:36). Wyraźnie akcentował też odmienność
praw, jakie rządzą w Królestwie Bożym. On
sam je ustanowił i On określił charakter sto
sunków panujących w Jego Królestwie. Gdy
uczniowie wiedli spór, kto ma uchodzić za naj
większego, dał im tę wspaniałą lekcję: „K rólo
wie narodów panują nad nami... W y zaś nie tak,
lecz kto jest największy wśród was, niech bę
dzie jako najmniejszy, a ten, kto przewodzi,
niech będzie jako usługujący” (Łuk. 22:25.26).
Królestwo Boże — to Królestwo oddania się in
nym z wielką ufnością i miłością. Jeżeli wycią
gasz do kogoś dłoń — to nie po to, aby krzyw
dzić, zabierać czy panować, ale tylko z wew
nętrznej przyjaźni, życzliwości, miłości brater
skiej i oddania. Tej postawy uczy nas Chrystus
Pan. On nie zawahał się klęknąć u stóp uczniów
i umywać im nogi, nawet temu, który za kilka
godzin Go zdradzi. Ten obraz powinniśmy mieć
zawsze przed oczami, kiedy myślimy i mówimy
o Królestwie Bożym, gdyż jasno wtedy widzimy,
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jaka ma być nasza postawa i czym ma się cha
rakteryzować współżycie; musimy ciągle uczyć
się tego obrazu, że w Królestwie Chrystusowym
nie pięść, nie nakaz, nie siła, lecz serce, miłość
i pokora panują. Szczególnie chcę uwydatnić tę
tajemniczą siłę, jaką jest pokora. Królestwo Boże
jest Królestwem cichego Króla, który powie
dział o sobie: ,,Uczcie się ode mnie, że jestem
cichy i pokornego serca...”

lam się postawić pytanie, czy wszystko to, o czym
dotąd mówiliśmy, nie dotyczy także poszczegól
nych Kościołów chrześcijańskich? Nie tylko mi
łość musi w nich zatryumfować, ale i pokora;
a może przede wszystkim — pokora, ażeby
współżycie nasze cechował duch pokoju i aby
mógł się rozwijać najpiękniejszy z kwiatów —
miłość. Pycha Kościołów — wielkich i małych —
jest wielką przeszkodą na drodze do jedności.

Prawdziwa pobożność nie polega na wyniosłym
poczuciu własnej wartości i godności, lecz na
chęci nieustannej poprawy i doskonalenia się.
Aby człowiek mógł się stać godnym Królestwa
Bożego, musi mu najpierw Chrystus ukazać w
jaskrawym świetle grzech pychy, zedrzeć maskę
samozadowolenia, zdetronizować pyszne i w y
niosłe ,,ja‘\ Dopiero w takim ukorzonym sercu
może Zbawiciel ustanowić swoje Królestwo.
Uczniowie Chrystusa, jeżeli chcą przyczynić się
do rozszerzenia Królestwa, powinni odznaczać
się duchem pokory. Gdy człowiek wierzący ma
dużo pewności siebie, zarozumiałości, tupetu i z
tym wszystkim idzie do innych, może wielce
dobrym sprawom zaszkodzić. Wobec wszyst
kich, a zwłaszcza w kontaktach z ludźmi o od
miennych przekonaniach, trzeba być taktow
nym i delikatnym.

,,Przyjdź Królestwo Tw oje!” Królestwo pokoju,
pokory, miłości, życzliwości i dobroci! Zbierając
się na różnych spotkaniach i nabożeństwach w
tegorocznym Tygodniu Modlitwy o Jedność mu
simy gorąco pragnąć, aby moc Boża przeniknęła
wszelkie ludzkie stosunki, stosunki wewnątrzkościelne i ekumeniczne, aby cechował je duch
pokoju Królestwa Chrystusowego.

Myślimy o Królestwie Bożym w kontekście T y
godnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Ośmie

Przełom...

Jeszcze jedno chcę szczególnie podkreślić: Kró
lestwo jest sprawą jak najbardziej osobistą,
odnoszącą się do każdego z nas. Wymaga, aby
moja wola, moje serce i całe me życie podpo
rządkowane zostały Bogu. Królestwo Boże za
czyna się w nas — w naszym codziennym są
siedzkim współżyciu, w domu, w pracy, na uli
cy, wszędzie. ,,Przyjdź Królestwo Tw oje!” —
i niechaj to przyjście rozpocznie się ode mnie.
Amen.

Panie,
ten świat jest po brzegi pełen
histerycznej wrogości
i pełnego wzgardy rozdwojenia.
Narody, rasy, kultury, klasy i kasty ludzkie
rozwścieczone nienawiścią rujnują jedność
stworzenia.
Czy to nie my powinniśmy stać się
przełomem, Panie?
Przełomem, który w to rozbicie wprowadzi
jedność
według Twojego zamysłu?
Czyż nie naszym celem ma być miłość
i jedność,
które ofiarowałeś w Jezusie Chrystusie,
Twoim Synu?
Panie,
obalanie murów między narodami i
rasami,
przełamywanie barier religijnych
i kastowych,
znoszenie izolacji między kulturami
i klasami,
wygaszanie nienawiści między czarnymi
i białymi,
czyż nie jest to przełom, Panie?
Czy nie jest to Twój cel na tym świecie,
naszym podzielonym świecie?
M. A. Thomas
(modlitwa z tegorocznego programu
Tygodnia M odlitwy o Jedność)
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KAROL ZAŁĘSKI

Paul Couturier
P r z e z m o d lit w ę d o je d n o ś c i
Uczestnicy Powszechnego T y
godnia Modlitwy o Jedność
Chrześcijan nie zdają sobie na
ogół sprawy, gdzie i kiedy zro
dziła się ta forma duchowego
ekumenizmu, zmierzająca przez
wspólną modlitwę do stopnio
wego zbliżenia, a w ostatecznym
efekcie do zjednoczenia chrześ
cijan różnych wyznań. Tygod
niowi Modlitwy początek dał
Alians Ewangelicki — wspólno
ta międzywyznaniowa o silnych
wpływach
pietystycznych
i
przebudzeniowych, założona w
1846 r. w Londynie przez Tho
masa Chalmersa. Za pośrednict
wem Aliansu idea Tygodnia Mo
dlitwy dotarła także do Polski w
okresie międzywojennym, ale
jej zasięg ograniczał się do Koś
ciołów ewangelickich i wolnych.
Każda dobra idea ma to do sie
bie, że podejmują ją niezależnie
od siebie różni ludzie. Tak też
było z tygodniem modlitwy. Na
początku bieżącego stulecia dwaj
duchowni anglikańscy — Spen
cer Jones z Wielkiej Brytanii i
Lewis Thomas Wattson z USA
— nawiązali korespondencję, w
wyniku której zrodziła się idea
wykorzystania modlitwy do po
jednania Kościołów chrześcijań
skich. W 1908 r. obaj duchowni
wystąpili publicznie z propozy
cją organizowania międzywyz
naniowego tygodnia modlitwy
w okresie między 18 a 25 stycz
nia.
W tym samym roku L. T. Watt
son, który założył pewną wspól
notę zakonną, został członkiem
Kościoła katolickiego i wkrótce
w jego ślady poszli inni zakon
nicy ze wspomnianej wspólnoty.
Miało się to okazać brzemienne
w skutkach. Konwersja jednego
z inicjatorów tygodnia modlit
wy wywołała głęboką nieufność
anglikanów wobec samej idei,
natomiast w Kościele katolickim
spotkała się z pozytywnym przy

jęciem. Zresztą Wattson i jego
współbracia z gorliwością typo
wą dla konwertytów dążyli do
uzyskania kościelnej aprobaty
dla tygodnia modlitwy o zjed
noczenie. Pius X zaakceptował
ich plan w 1909 r., a jego na
stępca, Bendykt XV, rozszerzył
obchody tygodnia na cały Koś
ciół katolicki. W taki oto sposób
idea powszechnej modlitwy o
jedność sprowadzona została do
ram Kościoła rzymskokatolickie
go i poza te ramy nie wykroczy
ła, gdyż spotkała się ze sprzeci
wem wierzących innych wyznań.
Organizatorom zarzucano brak
psychologicznego
zrozumienia
wyznań nierzymskokatolickich i
stwierdzono, że chodzi im w y
łącznie o bezwarunkowy powrót
,,odłączonych chrześcijan” na ło
no katolicyzmu.
W połowie lat trzydziestych opi
sana wyżej sytuacja nagle się
zmieniła. W wielkich miastach
Francji widziano teraz prawo
sławnych i protestantów uczest
niczących razem z katolikami w
nabożeństwach i Wykładach or
ganizowanych z okazji tygodnia
modlitwy. Coraz więcej chrześ
cijan zaczynało się też intereso
wać dialogiem międzywyznanio
wym.
Co się stało?
Skąd ta zmiana?
Oto skromny, nieznany nikomu
duchowny z Lyonu, o. Paul Couturier, tchnął w tydzień modlit
wy nowego ducha. Kim był ten
człowiek? Przekroczył już 50 rok
życia, gdy poczuł nagle swoje po
wołanie do służby dla ekumenii.
W jego wykształceniu i dotych
czasowej drodze życiowej nie
było nic, co by go predyspono
wało do tej pracy. Urodził się w
Lyonie w 1881 r., w pobożnej ro
dzinie mieszczańskiej. W 1906 r.
otrzymał święcenia kapłańskie.
Potem studiował nauki przyrod
nicze na uniwersytecie w rodzin
nym mieście. Wiele lat wiódł sza

re i nieciekawe życie nauczycie
la matematyki, fizyki i chemii w
gimnazjum kościelnym, aż w
1932 r. pojechał do belgijskiego
klasztoru w Amay-sur-Meuse.
Dom Lambert Beauduin, pionier
ruchu liturgicznego i ekumenicz
nego we francuskim obszarze ję
zykowym, założył tam wspólno
tę klasztorną, która pragnęła
wniknąć
w ducha Kościoła
wschodniego na drodze nauko
wych badań i medytacji. Couturier zatopił się w lekturze prac
Beauduina poświęconych prob
lemowi unii. W jednym z jpism
szczególne wrażenie zrobił na
nim taki oto cytat autorstwa kar
dynała D. S. Merciera: „Żeby się
połączyć, trzeba się kochać, żeby
się kochać, trzeba się znać, a że
by się poznać, jeden musi wyjść
drugiemu naprzeciw” .
O. Couturier skrupulatnie odpi
sał te słowa i poddał się ich dzia
łaniu. Miał wrażenie, że oto ot
wiera się przed nim wizja nowe
go, potężnego pola działania. Po
powrocie do Lyonu zaczął się za
stanawiać, w jaki sposób pozys
kać katolików dla sprawy jed
ności w wierze i jak zachęcić ich
do wyjścia naprzeciw braciom
innych wyznań. Początki były
skromne. Podczas tygodnia mo
dlitwy w 1933 r. wygłoszono za
ledwie trzy okolicznościowe ka
zania, ale w dwa lata później
już przez cały tydzień trwały
wykłady, kazania i nabożeń
stwa.
W tamtych latach zaczęło dojrze
wać w Couturierze przekonanie,
że tygodnia modlitwy nie da się
kontynuować w dotychczaso
wym stylu, że trudno liczyć na
uczestnictwo chrześcijan innych
wyznań, skoro modlono się o ich
powrót do Rzymu. Zresztą taka
postawa jest sprzeczna z duchem
modlitwy, gdyż wprowadza do
niej elementy konfesyjne i prozelickie. Powyższe przekonanie
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o. Couturier ubrał w słowa, któ
re stały się odtąd klasyczną for
mułą: „...Aby nadeszła taka w i
dzialna jedność Królestwa Boże
go, jakiej chce Chrystus, i taki
mi środkami, jakich On prag
nie” . W takim ujęciu nie by
ło miejsca na „powrót” lub
„poddanie się” . O. Couturier
nie chciał jednak zachować tej
myśli na użytek własny. Ale
jak się podzielić nią z in
nymi? Dotychczas nie opubliko
wał nawet jednego artykułu. I
oto nagle, w wieku 54 lat, sięg
nął po pióro i napisał artykuł pt.:
„W sprawie psychologii świato
wego tygodnia modlitwy” . Po
pokonaniu dużych trudności zdo
łał swój tekst opublikować w cza
sopiśmie „Revue apologetique” .
W swojej skromności nie spo
dziewał się, że artykuł może w y
wołać takie echo. Słowa aproba
ty dochodziły ze wszystkich
stron. Szczególnie cieszyły go lis
ty od protestantów i prawosław
nych, którzy wyrażali gotowość
uczestniczenia w tygodniu mod
litwy, o ile jego forma uwzględ
niać będzie propozycje Couturiera. Poparcie przyrzekli: metro
polita Eulogios, egzarcha patriar
chy ekumenicznego Konstanty
nopola, anglikańscy arcybiskupi
Cant er bury i Yorku oraz Koś
ciół reformowany we Francji.
Pogląd na wspólne modlitwy po
dzielonych chrześcijan ujął Cou
turier następująco: „Modlitwa o
jedność, płynąca z mojego ser
ca, przez duchowy obieg-krwi
w mistycznym Ciele Chrystusa
łączy się z modlitwą mojego
brata, który — z powodu in
nych przekonań religijnych —
być może jest bardzo ode mnie
oddalony (...). Nie mogę więc po
wiedzieć: Modlę się za tego lub
tamtego odłączonego brata. Po
dobnie nie mogę powiedzieć:
Modlę się zamiast drugiego, nie
znanego. Raczej chodzi o to, by
ten drugi modlił się we mnie
(...) W ten sposób podczas Mszy
świętej, zmawiania brewiarza i
modlitwy prywatnej modlą się ze
mną i we mnie moi bracia pro
testanci, anglikanie i prawosław
ni. Ja z kolei biorę udział w
świętej liturgii i modlitwie pra
wosławnych, w publicznej i pry
watnej modlitwie gorliwych anglikanów oraz w protestanckiej
uroczystości
upamiętniającej
ostatnią Wieczerzę Pańską” .
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Idea Couturiera zyskała zwolen
ników wśród ludzi wszystkich
wyznań. Nadeszła teraz pora
sprecyzowania
i
pogłębienia
myśli, co Couturier uczynił w
kilku nowych publikacjach. In
na, godna uwagi jego inicjaty
wa dotyczyła ewangelików re
formowanych we Francji. Z kon
taktów ze swymi przyjaciółmi,
potomkami hugenotów, wiedział,
jak silny uraz w świadomości
francuskiego protestantyzmu po
zostawiło wspomnienie straszli
wej rzezi podczas Nocy św. Bar
tłomieja (24 sierpnia 1572). W y
słał więc list do księży katolic
kich, w którym prosił, by zaw
sze w rocznicę tego smutnego
wydarzenia odprawiali Mszę św.
w intencji wy błagania u Boga
przebaczenia za gwałt popełnio
ny przez ojców.
Liczba przyjaciół Couturiera
rosła we wszystkich Kościołach.
Dwukrotnie jeździł do Anglii,
gdzie podejmowano go w angli
kańskich klasztorach w Nashdom
i Mirfield, on zaś zorganizował
wiele spotkań teologów katolic
kich z protestanckimi. Czując
się silnie związany z własnym
Kościołem, nie podejmował żad
nej inicjatywy na własną rękę,
lecz za każdym razem starał się
o uzyskanie zezwolenia odpo
wiedniej zwierzchności kościel
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nej. Wiedząc, w jakich przyszło
mu czasach działać, możemy łat
wo się domyślić, że niejedna
propozycja została odrzucona.
Awangardysta Couturier, które
go moglibyśmy sobie wyobrazić
jako człowieka o ognistym tem
peramencie, był w głębi serca
cierpliwie czekającym chrześci
janinem. Zmarł 24 marca 1953
roku. Po jego śmierci ruch eku
meniczny zotoczył znacznie szer
sze kręgi, aniżeli Couturier mógł
się kiedykolwiek spodziewać.
Zmienił się nie tylko klimat du
chowy w stosunkach między
wyznaniowych, ale zaczęto cał
kiem konkretnie działać, ażeby
zlikwidować wielowiekowe uprzedzenia; teologowie podjęli
otwarty dialog na temat wielu
kontrowersyjnych kwestii dog
matycznych, a Tydzień Modlit
wy o Jedność Chrześcijan, w
formie zapoczątkowanej przez
o. Paula Couturiera, obchodzo
ny jest dzisiaj przez cały świat
chrześcijański. Od zakończenia
Soboru Watykańskiego II prog
ram Tygodnia
przygotowuje
mieszana komisja złożona z
przedstawicieli Światowej Rady
Kościołów i Kościoła Rzymsko
katolickiego. Także w naszym
kraju Tydzień ten zyskuje coraz
więcej zwolenników.
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KAROL KARSKI

W oczekiwaniu na Sobór Ogólnoprawosławny
Od wielu lat trwają przygotowania
do Wielkiego Świętego Soboru Koś
cioła Prawosałwnego, zwanego też
Soborem Ogólnoprawosławnym. P la 
ny zwołania go istniały już przed I
wojną światową, jednakże na przesz
kodzie stanęły tzw. czynniki nieteologiczne. W okresie międzywojennym
znów powrócono do tej myśli. Zw o
łano nawet posiedzenie przygoto
wawcze w Konstantynopolu i tzw.
presynod w miejscowości Vatopedion
(Grecja). Nad możliwością zwołania
soboru dyskutowano także podczas 1
Kongresu Teologii Prawosławnej w
Atenach (1936). Jednakże i tym ra
zem niekorzystna sytuacja polityczna
uniemożliwiła realizację zamierzeń.
W latach sześćdziesiątych patriarcha
Konstanynopola Athenagoras I znów
powrócił do myśli zwołania Soboru.
W porozumieniu z poszczególnymi
Kościołami prawosławnymi zebrał na
wyspie Rodos (1961) I Konferencję
Ogólnoprawosławną, która
miała
ustalić tematykę przyszłego soboru.
Było to pierwsze oficjalne spotkanie
całego prawosławia po długotrwałym
okresie wewnętrznej izolacji. Czwar
ta kolejna Konferencja Ogólnoprawosławna (Chambśsy k. Genewy,
1968) przekazała Kościołom do szcze
gółowego studiowania już konkretne
zagadnienia: Objawienie święte a
zbawienie człowieka, większy współ
udział świeckich w kulcie i życiu
Kościoła, dostosowanie kościelnych
przepisów postnych do wymogów
współczesności, przeszkody w zawie
raniu małżeństw, „ekonomia”, czyli.
Boży plan zbawienia w Kościele pra
wosławnym. Ustalić porządek obrad
przyszłego soboru, a także zająć
ostateczne stanowisko wobec powyż
szych tematów miała Przedsoborowa
Konferencja
Ogólnoprawosławna*
której zwołanie przewidziano na rok
1972. Jednakże wewnętrzne napięcia
w prawosławiu spowodowały, że od
była się ona dopiero w cztery lata
później ( Chambesy> 21—28X1 1976).
Przybyły delegacje wszystkich Koś
ciołów z wyjątkiem gruzińskiego. P o 
rządek obrad przewidywał:1
1) weryfikację tematyki
Świętego Soboru,

W ielkiego

2) metodykę prac przygotowawczych,
3) ocenę stosunków i dialogów z in 
nymi wyznaniami chrześcijańskimi
oraz ze Światową Radą Kościołów,
4) dyskusję nad ustaleniem wspólnej
daty Wielkanocy dla wszystkich
chrześcijan.
Konferencja uchwaliła nawet 10punktowy porządek obrad przyszłe
go soboru: prawosławna diaspora,
autokefalia i sposób je j ogłaszania,
autonomia i sposób je j ogłaszania,
dyptyki, tj. kolejność wymieniania
Kościołów podczas uroczystości litur
gicznej, zagadnienia związane ze
wspólnym kalendarzem, przeszkody w
zawieraniu małżeństw, dostosowanie
przepisów eklezjalnych w sprawie
postów do wymogów współczesności,
stosunek prawosławia do reszty świa
ta chrześcijańskiego, prawosławie a
ruch ekumeniczny, wkład lokalnych
Kościołów prawosławnych w reali
zację chrześcijańskich ideałów po
koju, wolności, braterstwa i miłości
między narodami oraz usuwanie dys
kryminacji rasowej.
Ta sama Konferencja podjęła jeszcze
szereg uchwał w sprawie stosunków
z innymi Kościołami chrześcijański
mi, poparła dotychczasowy dialog i
wyraziła pragnienie pogłębienia roz
mów
teologicznych z anglikanami,
starokatolikami i Kościołami wschod
nimi, zwłaszcza zaś ze wschodnimi,
które w wyniku sporu o boską i ludz
ką naturę Chrystusa odłączyły się po
soborze w Chalcedonie
(451 r.) od
oficjalnego Kościoła. Zaznaczono, że
głównym celem powyższych rozmów
ma być przywrócenie jedności chrześ
cijaństwa.
Inna uchwała konferencji dotyczyła
dialogu z Kościołem rzymskokatolic
kim. Stwierdzono, że komisja przy
gotowująca ten dialog (utworzona w
wyniku jednomyślnej decyzji) winna
jak najszybciej przystąpić do pracy.
Uchwała została zrealizowana. W
Centrum Prawosławnym Patriarcha
tu Ekumenicznego w Chambesy ko
misja zbierała się trzykrotnie (21—
24 V II 1977; 14— 18 X I 1977; 25—27
V I 1978), przy czym między drugim
a trzecim posiedzeniem nastąpiło

spotkanie obu stron (Rzym, 29 I I I —
1 IV 1978): katolickiej i prawosław
nej. Istnieje więc duże prawodopobieństwo, że dialog ten rozpocznie
się wkrótce.
Konferencja postulowała także po
wołanie innej komisji, która przygo
towałaby podobny dialog z luterana
mi. W marcu 1978 r. odwiedziła Pa
triarchat Ekumeniczny Konstantyno
pola oficjalna delegacja Światowej
Federacji Laterańskiej. W maju tego
samego roku zebrała się po raz pierw
szy luterańska komisja przygotowaw
cza, a w listopadzie — prawosławna.
Ta ostatnia odbyła swoje drugie po
siedzenie we wrześniu 1979 r., a po
raz trzeci zbierze się jesienią 1980 r.
W tym czasie prawosławne zwierzch
ności kościelne zostaną poinform o
wane o wyniku dotychczasowych na
rad. Strona prawosławna zapropono
wała, aby dialog rozpocząć od tema
tu: „Uczestnictwo w tajemnicy Koś
cioła” .
I Przedsoborowa Konferencja Pra
wosławna stwierdziła także, że jed
nym z głównych zadań całego prawo
sławia jest rozwój ruchu ekumenicz
nego, zaangażowanie w sprawy tego
świata, ale zarazem dążenie do jed
ności doktrynalnej Kościołów» czyli
przykładanie dużej wagi do tzw. pio
nowego wymiaru wiary chrześcijań
skiej. „Do tego — głosi uchwała —
niezbędny staje się udział pewnej
liczby teologów- prawosławnych na
kierowniczych stanowiskach w Świa
towej Radzie Kościołów» zwłaszcza
w wydziale »W iara i Ustrój«, gdyż
dzięki temu udziałowi podczas opra
cowywania dokumentów Rady uwz
ględnione zostanie w sposób właści
wy stanowisko prawosławne w teolo
gii i eklezjologii”. ŚR K przychyliła się
do powyższego postulatu i stanowis
ko zastępcy sekretarza generalnego i
przewodniczącego zespołu programo
wego „Wiara i Świadectwo” (któremu
podlega wydział „Wiara i U strój”)
powierzyła prawosławnemu teologo
wi bułgarskiemu — Teodorowi Sabewowi.

7

Kościoły
prawosławne,
podobnie
zresztą jak Kościół Rzymskokatolic
ki, choć cenią sobie rozmowy wielo
stronne prowadzone np. w ramach
Światowej Rady Kościołów, to jed
nak szczególną wagę przykładają do
dwustronnych rozmów
doktrynal
nych. Formułując swoje stanowisko
wobec innych chrześcijan prawosła
wie musi jednak znaleźć odpowiedź
na kilka trudnych pytań:
Skoro wierzy, źe jest kontynuacją
pierwotnego nie podzielonego Kościo
ła i ucieleśnieniem prawdziwej jed
ności stanowiącej istotę tego Kościo
ła, to jakie przyznaje miejsce innym
wspólnotom kościelnym w dziejach
jednego Kościoła chrześcijańskiego?
Jeśli Kościół prawosławny uważa, że
jest jednym, świętym, katolickim (p o
wszechnym) Kościołem, który nie
zmiennie stoi na straży wiary apos
tolskiej oraz tradycji pierwotnego
Kościoła i siedmiu pierwszych sobo
rów ekumenicznych, to jak Sobór
Ogólnoprawosławny oceni istnienie
innych wyznań chrześcijańskich?
Jak rozumieją prawosławni przywró
cenie jedności Kościoła, do której dą
ży także cały ruch ekumeniczny?
Jaka jest sakramentalna i eklezjal
na postawa, na której opierają swo
je dążenie do jedności z innymi Koś
ciołami wyznającymi wiarę w Jezu
sa Chrystusa jako Pana i Zbawcę
świata?
Podobnych pytań można sformuło
wać jeszcze więcej.
Metropolita Damaskinos Papendreou*
dyrektor Sekretariatu do spraw Przy
gotowań Soboru Ogólnoprawosławnego, nawiązując do powyższych
problemów stwierdza; „Nasz wspólny
Pan, Jezus Chrystus, w swojej ostat
niej modlitwie na ziemi dał wyraz
pragnieniu jedności. Przeto do na
szego wspólnego zadania należy zba
danie, czy i w jakim stopniu różnice
między Kościołem wschodnim i za
chodnim usprawiedliwiają niedopusz
czanie po obu stronach — do Komunii
św. Powinniśmy postawić pytanie, czy
podział istnieje w ramach różnych
tradycji, czy też w jednej tradycji
wiary. Sądzę, że należy pytać nie tyl
ko o to, czy wolno nam wspólnie
przystępować do Kom unii świętej, ale
także: czy wolno nam je j sobie od
mawiać? To ostatnie może mieć m iej
sce tylko w przypadku występowania
napraiodę istotnych dla wiary chrześ
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cijańskiej i ustroju kościelnego czyn
ników. Jeśli natomiast zdarzy się to
bez tak ważnego powodu, ściągniemy
na siebie winę”.
1 Przygotowawcza Konferencja Ogólnoprawosławna rozważała także pro
pozycje ustalenia wspólnej dla całego
chrześcijaństwa daty Wielkanocy i za
leciła zwołanie konferencji z udzia
łem duchownych, prawników kościel
nych, astronomów, historyków i so
cjologów. Jej wyniki zostały przeka
zane następnej konferencji przygoto
wawczej, która odbyła się w lipcu
1977 r. W podjętej tam uchwale
stwierdza się, że propozycja Kościo
łów Zachodu> aby świętować W ielka
noc w drugą niedzielę lub po drugiej
sobocie kwietnia jest godna uwagi.
Tym niemniej odrzuca się ją ze
względu na fakt, że „dla pewnych
Kościołów prawosławnych oznaczała
by groźbę schizmy, będąc zdradą uch
wał soboru w Nicei oraz całej tradycji
prawosławnej, która wymaga , aby
Wielkanoc obchodzona była w nie
dzielę po pierwszej pełni Księżyca

przypadającej po wiosennym zrów
naniu dnia z nocą” .
W uchwale mówi się też, że obecne
obliczanie Wielkanocy ,oparte na sta
rym kalendarzu juliańskim, jest nie
dokładne, bowiem wiosenne zrówna
nie dnia z nocą przypada 8, a nie 21
marca. Stąd propozycja, ażeby komis
ja astronomów ustaliła na wiele lat
naprzód datę niedzieli przypadającej
po pierwszej pełni Księżyca, zaraz po
wiosennym zrównaniu dnia z nocą.
Inicjatywę tę uznano za wkład pra
wosławia do ustalenia terminu Świąt
Wielkiejnocy dla całego chrześcijań
stwa. Komisja astronomów obrado
wała w lutym ub. roku i opracowała
kalendarium wielkanocne na następ
ne 200 lat.
Tak więc nadal nie wiadomo» czy So
bór Ogólnoprawosławny zdobędzie
się na ustalenie z Kościołami Zacho
du wspólnej daty Wielkanocy. A na
pytanie dotyczące terminu zwołania
samego soboru nie jest dziś w stanie
odpowiedzieć żaden
kompetentny
przedstawiciel prawosławia .

Urlich Zwingli
myśliciel reformowany
Profesor G. W. Locher z Berna, wykładowca teologii dogmatycznej
i autor wielu prac poświęconych Ulrichowi Zwingliemu, jest aktual
nie najlepszym znawcą życia i działalności tego wybitnego refor
matora szwajcarskiego.
Poniżej zamieszczamy wywiad przeprowadzony z prof. G. W. Locherem przez redakcję szwajcarskiego tygodnika „La vie protestante” (Nr 39, 2 listopada 1979).
RED. — Panie profesorze, spotykał
Pan Zwingliego w jego własnych
dziełach oraz w dziełach jego przy
jaciół i wrogów. Jaki to był czło
wiek?
PROF. — Wszyscy, którzy mieli kon
takt z Zwinglim, byli przede wszy
stkim oczarowani jego uprzejmością,
nawet Luter. Z wyglądu zaś był
niezbyt wysoki, szczupły, czerstwy i
zdrowy. Ponieważ nazywano go
„Czerwonym Ulim” , jestem skłonny
sądzić, że miał rude włosy, co stało
się źródłem pogłosek, iż musiał za
wrzeć układ z diabłem. (Na wszyst
kich
obrazach
przedstawiających
Ostatnią Wieczerzę Judasz ma rude
włosy!) Uprzejmość nie przeszkadza
ła mu jednak w wytrwałym, wielce
umiejętnym i inteligentnym dążeniu
do ustalonego celu. Łatwo wpadał
w gniew, ale natychmiast starał się
pojednać z przeciwnikami. Posiadał
łatwość wym owy i przekonywania
słuchaczy, wszakże nie stosował de
magogicznych chwytów (Luter posłu
giwał się nimi). Podobnie jak Luter,
posiadał zmysł humoru (którego K a l
win był zupełnie pozbawiony), ale
jego żarty nie zawierały żadnego
prostactwa (co zdarzało się w dow
cipach Lutra) — były raczej przenik
nięte subtelną złośliwością, tak cha
rakterystyczną dla wielu humanis
tów.
RED. — Trudno zrozumieć, w jaki
sposób mógł on napisać aż tyle dzieł,
prowadzić tak obszerną korespon
dencję i wieść jeszcze rozległe dys
puty polityczne?
PROF. — Zwingli był nadzwyczaj
pracowity. Całe noce poświęcał pi
saniu. To oddanie wynikało z głębo
kiej wiary i przeświadczenia, że sam
Bóg, zgodnie ze swym planem, pro
wadzi go i otacza opieką, nawet w te
dy, gdyby pewnego dnia miał zażądać
jego śmierci dla Ewangelii.

RED. — Jego gwałtowna śmierć spra
wia wrażenie, że był wojownikiem.
PROF. — Tak oceniła go potomność.
W gruncie rzeczy jednak Zwingli
stawiał sobie cele pokojowe. Był głę
boko poruszony okrutną wojną, jaką
prowadziły ze sobą narody europej
skie, a wśród nich — droga mu Kon
federacja. Pociągał go pacyfizm Eraz
ma, chociaż nie zadowalał, gdyż nie
przynosił żadnego praktycznego roz
wiązania.
Zwingli m arzył o ewangelie kim
związku, utworzonym jednak nie
pod przymusem. Uważał bowiem, że
drogę Reformacji powinna torować
wolność głoszenia Słowa Bożego.
RED. — Co jest więc cechą szcze
gólną
zwingliańskiego
kierunku
Reformacji?
PROF. — Z punktu widzenia histo
rycznego cała Reformacja, łącznie z
nurtem
reprezentowanym
przez
Zwingliego, jest jednym z ruchów,
jakie u zmierzchu
Średniowiecza
zrodziły się na gruncie ludzkiej skru
chy. Ruchy te z góry zakładały jed
ność duchową całej kultury. Refor
macja, dzięki ponownemu odkryciu
Pisma świętego,
sięgnęła znacznie
dalej. Ujmując rzecz krótko możemy
powiedzieć, że luterski jej kierunek
dotyczy wiary, nurt kalwiński zwią
zany jest z Kościołem, zaś program
zwingliański (oraz kierunek, który
przyjął się w Południowych Niem
czech: w Konstancji, Augsburgu i
Strasburgu) obejmuje całość życia
zbiorowego, które w tamtych cza
sach nosiło charakter związkowy.
Zwingli uważał, że powinna nastąpić
odnowa zbiorowości miejskiej i w iej
skiej, i że winny one stworzyć jed
ną chrześcijańską wspólnotę. W ów
czesnych czasach nie istniał podział
na sferę religijną i polityczną.
RED. — Na czym polegała nowość?
PROF. —
Nowością był fakt, że

Zwingli uznał za swój program to,
czego daleką zapowiedź dostrzegano
dopiero w miastach i radach m iej
skich. Nie ograniczył się do paru
bardziej lub mniej radykalnych re
form moralnych; zdawał sobie bo
wiem sprawę z potrzeby dalej idą
cych przemian, nowego nastawienia
wiary każdego obywatela.
RED. — A więc
reprezentowany
przez niego kierunek Reformacji od
nosi się zarazem do życia ziemskie
go i do zagadnień duchowych?
PROF. — Przede wszystkim wyklu
cza rozdział (jak to czynił Luter)
między „dwoma Królestwami” . Nie
wątpliwie Zwingli ulegał wpływowi
myśli Lutra w wielu zagadnieniach,
jednakże jego program,
nawet w
tych przypadkach, gdy istniała zgod
ność myślowa z Lutrem, był inny.
RED. — Na czym polegała ta róż
nica? .
PROF. — Na tym, że Zwingli szcze
gólnie akcentował rolę Ducha Świę
tego. Jego zdaniem słowa zwiasto
wania nie działają automatycznie:
wiarę pobudza Bóg wedle swej woli
za pośrednictwem Ducha Świętego.
Kalwin zajmował takie samo stano
wisko, co pociągnęło za sobą donios
łe skutki.
Luter dostrzegał tę odmienną koncepcję Ducha Świętego i w niej upa
trywał brak uległości Słowu Boże
mu. Obarczał więc reformowanych
odpowiedzialnością za wojnę chłop
ską, za odstępstwo anabaptystów i
za to wszystko, co określał mianem
„iSchiwarmerei” (imar.zyicielstwo).
RED. — Reasumując: oskarżał re
formowanych o spirytualizm. Wróć
my jeszcze do anabaptystów. W
związku z nimi wywiązała się mię
dzy obydwoma reformatorami zażar
ta dysputa, którą Zwingli bardzo po
ważnie potraktował. O co w istocie
chodziło?
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PROF: — Zwingli napisał, że żaden
z przeciwników — ani rzymianie, ani
luteranie — nie sprawili mu takich
kłopotów i przykrości, jak anabap
tyści: stało się tak dlatego, że były
to jego własne dzieci, ale nieposłusz
ne i wyemancypowane. Jest to je
den z najbardziej zasmucających
okresów w jego życiu i w dziejach
całej Reformacji, gdyż wszędzie,
gdziekolwiek pojawiali się anabap
tyści, spotykały ich prześladowania.
Można powiedzieć, że anabaptyści
byli prekursorami pietystów, bo
wiem cechowało ich to samo dąże
nie do indywidualizmu, do wolnego
Kościoła, legalizmu, w izji i ekstazy...
RED: — I do apolitycznego stano
wiska?
PROF. — To była bardzo trudna
sprawa dla władzy cywilnej. W śred
niowiecznym społeczeństwie, noszą
cym charakter związkowy, każdy
młody człowiek między 16 a 20 ro
kiem życia zostawał wciągnięty w
działanie systemu politycznego, czy
to pełniąc straż nocną w celu ochro
ny przed pożarem, czy to strzegąc
towarów stanowiących własność ce
chu. Wycofanie się z życia zbioro
wego oznaczało narażenie na nie
bezpieczeństwo całego systemu ce
chów, a więc również
programu
Zwingliego.
RED. — Czy groziło to anarchią?
PROF. — Niewątpliwie, gdyż ozna
czało chęć utworzenia Kościoła poza
wszelką sferą polityczną! Dla Zwin
gliego zaś fakt ceremonii chrztu,
rozumianej przez anabaptystów jako
widomy znak podjęcia zasadniczej
decyzji, stanowił dowód, że nie przy
kładali oni zbyt wielkiej wagi do
samej łaski, którą z takim przeko
naniem zwiastowali reformatorzy. ,
RED. — Zwróćmy się teraz ku za
chodowi. Dzięki Bernu zachowana
została łączność między kierunkiem
zwingliańskim a reformacją kalwiń
ską w Genewie. Zarówno Kalwin,
jak i Zwingli są ewangelikami „re
formowanymi”. Co ich łączyło?
PROF. — Przez ęałe życie Kalwin
przejawiał rezerwę w stosunku do
Zwingliego, ale bardzo go zawsze
szanował.
RED. — Czy Kalwin mógł czytać
prace Zwingliego? Nie znał przecież
niemieckiego.
PROF. — W iemy dzisiaj, że K al
win czytał dzieła Zwingliego w ję 
zyku łacińskim, szczególnie „Commentarius de vera et falsa religione” . Na podstawie zresztą tej pracy
wysunął swą pierwotną tezę zawar
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tą w „Nauce religii chrześcijańskiej” ,
tę słynną tezę o bezmiernych kon
sekwencjach, dotyczącą stosunku za
chodzącego między poznaniem Boga
a poznaniem samego siebie.
RED. — Są to sprawy, o których nie
ośmielamy się mówić!
PROF. — Ależ to zupełnie oczywis
te! Tylko że Zwingli nie sformuło
wał tego poglądu tak zwięźle i nie
wyłożył go na samym wstępie swego
dzieła.
RED. — Może idea ta wyrosła na
wspólnym podłożu humanistycznym,
na którym także wyrośli i wykszałcili się obaj reformatorzy?
PROF. — Nie, jest to odkrycie R e
formacji. Wiadomo dzisiaj, że —
świadomie czy nieświadomie — K a l
win wiele przejął od Zwingliego za
pośrednictwem Bucera w Strasbur
gu, więcej, aniżeli sam przypuszczał.
Tym niemniej istnieją między nimi
wielkie różnice. Zwingli pragnął
zreformować pewien obszar — pań
stwo, kulturę — w duchu teokratycznym: chrześcijanie powinni połą
czyć się i pozwolić działać mocy Bo
żej. W okresie Reformacji tak też
się stało w okręgu berneńskim, ale
znacznie szybciej, aniżeli Zwingli
tego pragnął. W Bernie bowiem R e
formacja natychmiast wcieliła Koś
ciół w system państwowy zmierza
jący ku absolutyzmowi, Zwingli zaś
chciał
zachować
równorzędność
dwóch partnerów: państwa i Kościo
ła.
RED. — A co można powiedzieć o
Kalwinie w odniesieniu do tych
spraw?
PROF. — Kalwin, choć założył Koś
ciół w Genewie i częściowo w okrę
gu Vaud, czuł się duchowym przy
wódcą odpowiedzialnym za mniej
szościowy Kościół we Francji, Koś
ciół narażony na prześladowania po
lityczne, Kościół, który od samego
początku musiał liczyć na własne
siły. To właśnie czyni z Kalwina naj
nowocześniejszego z reformatorów.
RED. — A więc Kalwin na pierw
szym miejscu stawiał Francję, a nie
Genewę?
PROF. — Kalw in jest reformatorem
francuskim. Dlatego dla swojej dzia
łalności szukał oparcia w regionie
języka francuskiego, ale poza zasię
giem oddziaływań króla Francji.
Bardziej też z tego względu niż z
powodu słynnej rozmowy z Farelem
(Farel to jeszcze jeden zwinglista,
który dopiero po upływie długiego
czasu stał się kalwinistą), pozostał
w Genewie.

Także jego związki z Bernem są nie
jasne. Mieszkańcy Berna pragnęli z
pomocą Wilhelma Farela i Hansa
Nageliego uczynić z Genewy drugą
Lozannę. Ale bardzo szybko pojęli,
że przeszkadzała im w tym zadaniu
obecność w Genewie takiego czło
wieka jak Kalwin, i że z tego powo
du Genewa górowała nad nimi,
wprawdzie nie politycznie, ale du
chowo: w dziedzinie teologicznej,
kulturalnej, kościelnej, w każdej!
Duża zasługa mieszkańców Berna
polega na tym, że nie tylko potrafili
wieść stałe spory z Kalwinem, ale
— dysponując znaczną siłą politycz
ną i militarną — także lojalnie
chronić zdobycze Reformacji.
RED. —i A co dzisiaj Zwingli ma
nam do powiedzenia?
PROF. — Zwingli w stosunku do
naszego świata, do naszego pluralis
tycznego społeczeństwa uwikłanego
we wszelkiego rodzaju Należności,
jest człowiekiem Średniowiecza i z
tego powodu pozostaje daleko za na
mi. A jednak to dopiero współczes
ne czasy pozwalają go w pełni zro
zumieć. Przyczyny tego są następu
jące:
1. Uważa się dzisiaj, że nasza pro
testancka tradycja nie przyznała
Duchowi Świętemu należnego Mu
miejsca. Należy więc teraz zdać so
bie sprawę z działania Ducha Świę
tego nie tylko w sferze osobistego
uświęcenia, jak rozumiał Kalwin, ale
także w życiu zbiorowym — kościel
nym i społecznym.
2. Problem duchowych i moralnych
zasad politycznego życia w kolek
tywie nie został jeszcze rozwiązany.
W różnych środowiskach protestanc
kich rozprzestrzeniła się doktryna
Lutra o „dwóch Królestwach” . Moż
na by więc rozwinąć pewne poglądy
Zwingliego związane z jego dążenia
mi „teokratycznymi” . Uznawał on,
na przykład, potrzebę zebrania ra
zem wszystkich tych, którzy prag
nęliby w życiu społecznym i poli
tycznym znaleźć również miejsce na
Słowo Ewangelii i wolę Bożą.
3. Zwingli wszędzie i zawsze przy
pominał o podstawowej zasadzie do
tyczącej pojednania się grzesznika z
Bogiem dzięki łasce objawionej w
Chrystusie. Jest to jego teologia
krzyża. Nie chodzi o to. abyśmy po
wtarzali,
co reformatorzy powie
dzieli już w X V I wieku, ale na pod
stawie Bibliii próbowali zrozumieć,
co dzisiaj mają nam oni do powie
dzenia. A to nie jest sprawa łatwa.
Tłum. Ingeborga Niewieczerza!

CHRZEST
Dokument z Akry
I.

USTANOWIENIE CHRZTU

1. Wszystkie Kościoły oparły swoje nauczanie i szafarstwo sakramentów na przekonaniu, że — zgodnie ze
świadectwem Nowego Testamentu — uznane przez nie
sakramenty zostały ustanowione przez Jezusa Chrys
tusa. Chrzest i Eucharystia wywodzą się ze słów i czy
nów Chrystusa wypowiedzianych i dokonanych pod
czas Jego ziemskiego życia. Od najwcześniejszych cza
sów zajęły one centralne miejsce we wspólnotowym ży
ciu Kościoła. Sakramenty są darem Chrystusa dla Jego
Kościoła 1.
II. ZNACZENIE CHRZTU
A. U c z e s t n i c t w o
w
śmierci
wychwstaniu
Chrystusa.

i

zmart

2. Podstawowym sensem chrztu jest uczestnictwo w
śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Chrzest, który
przyjął sam Jezus (Mk. 10:38), stanowi klucz do w za
jemnego porozumienia. Chrzest ten rozpoczął się za
akceptowaniem przez Chrystusa solidarności z grzesz
nikami podczas chrztu w Jordanie, kontynuację swoją
znajdował wówczas, gdy Chrystus kroczył drogą Cier
piącego Sługi przez swoją mękę, śmierć i zmartwych
wstanie. Za pośrednictwem obrzędu chrzcielnego Duch,
który zstąpił na Jezusa podczas Jego chrztu, zstępuje na
Kościół i jednoczy lud Boży z Chrystusem w Jego
śmierci i z mar twych ws't ainiu. INasz chrzest jednoczy
nas z Chrystusem, który w ziął ma siebie grzechy na
sze ii całego świata, by zcstały nam darowane i zgła
dzone. Otwiera nam nowe ż y c ie 2.
B.
D ar
Ducha
Chrystusa

i

włączenie

w

Ciało

3. W chrzcie udzielanym przy użyciu wody w imię
Ojca, Syna i Ducha Świętego na odpuszczenie grze
chów chrzci nas sam Duch w jedno Ciało. W naszym
chrzcie Duch Pięćdziesiątnicy przyłącza nas do Ciała
Chrystusa, które jest Kościołem. W chrzcie Duch jest
zarazem tym, który obdarowuje, i tym, który jest da
wany. Chrzest jest przekazywanym Kościołowi darem
wyzwalającej miłości Boga. Przyjmują go ci, którzy
wierzą w Jezusa Chrystusa. Sprawowany jako wyraz
posłuszeństwa woli Pana jest znakiem i pieczęcią na
szej godności ucznia. Ten jedyny chrzest, który wpro
wadza nas we wspólnotę z Chrystusem i braćmi, w y
maga położenia kresu wszelkiej ludzkiej alienacji, opie
rającej się np. na rasowych czy klasowych różnicach s.
C. C h r z e s t

a wiara

4. Wszystkie Kościoły uznają, że chrzest implikuje
i objawia konieczność w iary do zbawienia. Wszystkie
zgodnie utrzymują, że osobiste zaangażowanie jest ko
nieczne, ieśli pragnie sie być odDOwiedzialnym człon
kiem Ciała Chrystusa. Chrzest nie ma istamo^ńć jedy
nie chwilowego doświadczenia, lecz inauguruje wzras
tanie w uczestnictwie w Chrystusie, mające trwać przez
całe życie. Życie chrześcijanina jest z konieczności ży
ciem ciągłej walki i nieustannego doświadczania łaski.
W w ierze i nosłuszeństwie ochrzczeni żvia dla Chrys
tusa, Jego Kościoła i świata, który On um iłow ał4.I.
III. S K U TK I CHRZTU
A. W i ę ź

jedności

5. Jedyny chrzest, który przyjmują chrześcijanie, wpro
wadza ich w jedność z Chrystusem i między sobą.
Wchodzą w życie Kościoła powszechnego i we wspól
notę Kościoła lokalnego. Nasz wspólny chrzest, który
za pośrednictwem w iafy jednoczy nas z Chrystusem,

jest więc zasadniczą więzią jedności. Skłania nas, jako
jedyny lud. na każdym miejscu i na całym świecie, do
wyznawania jedynego Pana i służeniu Mu. W ten spo
sób, płynąca ze chrztu nasza jedność w Jezusie Chrys
tusie stanowi apel do Kościołów, by przezwyciężały
swoje podziały i doszły do pełnej widzialnej jednoś
ci 5.
B. U d z i a ł

w

Eucharystii

6. Między naszym rozumieniem i praktyką chrztu a ro
zumieniem i praktyką Eucharystii istnieje konieczny
związek.
Winniśmy na nowo rozważyć
skutki
chrztu odnośnie do naszego uczestniczenia w Eucha
rystii. Fakt, że nie stanowimy jednego widzialnego cia
ła przy jednym stole Pana oraz naszą nieobecność w
życiu i wspólnym działaniu — wielu odbiera jako za
przeczenie chrzcielnego daru, o którym wszyscy tw ier
dzimy, że go otrzymaliśmy. Środkiem przezwycięże
nia tego braku jest uznanie na serio, że przez chrzest
jesteśmy na każdym miejscu jednym i tym samym
ludem służącym jednemu Bogu. W istocie, chrzest, do
konany raz jeden i nigdy nie powtarzany, wprowadza
królewskie kapłaństwo w życie wiernych i tworzy
czcicieli Chrystusa pośród ludu Bożego. To właśnie
w Eucharystii ogłaszamy i obchodzimy pamiątkę tego,
co Bóg uczynił dla naszego zbawienia, ona bowiem jest
ucztą Pańską, która się ciągle powtarza i zawsze za
wiera tak Słowo, jak sakrament8.
C. Z a a n g a ż o w a n i e
ne C h r y s t u s o w i

i

świadectwo

dawa

7. Chrzest jest zarazem darem Boga i zobowiązaniem
człowieka; dąży do wzrostu „aż do wieku dojrzałego,
do miary Chrystusa w Jego pełni” (Ef. 4:13). W tym
wzroście wierni, którzy przyjęli chrzest, winni mani
festować przed światem nową generację wyzwolonej
ludzkości. Ich wspólna odpowiedzialonść, tu i teraz, to
odpowiedzialność za wspólne dawanie świadectwa w o
bec Kościołów, świata, tych, którzy dotąd nie słyszeli
jeszcze Ewangelii, i tych, którzy ją odrzucają. W ta
kiej właśnie wspólnocie świadectwa i służby odkry
wamy sens daru zaofiarowanego przez Boga całemu
Jego lu dow i7.
IV. CELEBRACJA
L IT U R G IA

CHRZTU:

SZAFARZ,

FORMA,

8. Kościoły zgadzają się co do tego, że zwyczajnym
szafarzem chrztu jest szafarz, który otrzymał odpo
wiednie święcenia' — ordynację (un ministre ordcinne), chociaż zachodzą sytuacje, kiedy chrztu mogą
udzielić 'inni ochrzczeni w ie rn i8.
9. Chrztu udziela się wodą w imię Ojca', Syna i Du
cha Świętego.
10. W pełnej liturgii chrztu, przed lub po geście
chrzcielnym, mają miejsce następujące czynności:
1) stwierdzenie inicjatywy Boga w dziele zbawie
nia, ciągłej Jego wierności i naszej całkowitej
zależności od łaski;
2) wezwanie Ducha Świętego;
3) wyrzeczenie się wszystkiego, co przeciwstawia się
Chrystusowi;
4) wyznanie w iary w Chrystusa i przylgnięcie do
Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego;
5) oświadczenie, że ochrzczona osoba stała się
dzieckiem, Bożym i świadkiem Ew angelii9.
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11. W ramach udzielania chrztu wypada również w y
jaśnić jego sens zgodnie z Pismem św.: uczestnictwo
w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, nowe naro
dzenie w wodzie i w Duchu, włączenie w Ciało Chrys
tusa, przebaczenie grzechów we wspólnocie z Chrys
tusem i poprzez Niego.
V. RÓŻNE UJĘCIA INICJACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
W E W N Ą TR Z TEJ SAMEJ W IA R Y
A. C h r z e s t

dzieci

i dorosłych

12. Kiedy podkreśla się element wiary uzewnętrz
nianej w wyraźnej decyzji danej osoby i w jej zaan
gażowaniu dla Chrystusa, co ma miejsce w wypadku
chrztu dorosłych, chrzest staje się ukoronowaniem
i uwieńczeniem wiary, która nawraca do Chrystusa.
Z tego punktu widzenia osobistą wiarę kandydata
uważa się za coś istotnego. Trzeba jednak pamiętać,
że ta wyraźna decyzja jest zakorzeniona w wierności
Chr}'stusa aż do śmierci, że ona o tym właśnie świad
czy; jest to decyzja Boga w Trójcy na rzecz człowieka.
Osobista decyzja jednostki usytuowuje się wewnątrz
życia i w iary Kościoła oraz objawia wierność Boga po
przez życie i świadectwo całego Kościoła, wierność,
która stanowi fundament każdej decyzji wiary.
13. Praktyka chrztu dzieci ma miejsce w takim kon
tekście, w którym podkreśla się raczej wspólnotowy
charakter w iary i środowisko wiary, niż wyraźną de
cyzję kandydata do chrztu. To cała wspólnota stwier
dza swoję wiarę w Boga; to ona sama anażuje się
w przygotowanie wspomnianego środowiska wiary w
ramach Kościoła, jego kultury, jego nauczania i jego
świadectwa.
14. Konieczność osobistej wiary ze strony ochrzczone
go nie zmniejsza się ze względu na to środowisko.
Wprost przeciwnie. Apel i obietnica Ewangelii dotykają
dziecko w jego chrzcie; wymagają odpowiedzi posłu
szeństwa i winnv być przyjęte przez wiarę, ażeby owo
ce chrztu zostały uznane
i rozwinęły się w życiu.
W ten sposób w chrzcie dzieci akt liturgiczny nie za
stępuje wiary, lecz o nią apeluje.
B. D a r D u c h a
maszczenie

a

bierzmowanie

czy

na

15. Paschalne Misterium Chrystusa, Jego śmierć i
zmartwychwstanie oraz zielonoświątkowy dar Ducha
Świętego — są nierozerwalnie związane w Bożym dzie
le zbawienia. Również uczestniczenie w śmierci i zmar
twychwstaniu Chrvstusa łączy się nierozłącznie z otrzy
maniem Ducha Świętego.
Inicjacja sakramentalna
chrześcijanina oznacza i sprawia jedno i drugie. Ta
wspólna chrześcijanom nauka posiada mocne uzasad
nienie w samym Nowym Testamencie.
16. Chrześcijanie patrzą na sakramentalny znak właś
ciwy zielonoświątkowemu darowi Ducha z różnych
punktów widzenia. Niektórzy sądzą, że prosty znak
chrztu z wody w imię Trójcy stanowi pełną inicjację
sakramentalną. Inni dar Ducha łączą z osobnym aktem
sakramentalnym: namaszczeniem Ikrzyżmem czv w ło 
żeniem ;rąk dok omywanym loo -chrzcie -z wody. Donio
słość tej .różnicy ;zdań uwidocznia się wówczas, gdy
zwolennicy drugiego .rozwiązania stają przed trudno
ścią w uznaniu pełnej przynależności do Kościoła
tych, którzy otrzymali jedynie chrzest ,z wody. Jednak
jak chrzest i .namaszczenie czy .bierzmowanie wiążą
się w jednym akcie liturgicznym, tak doktryna i pra
ktyka tych dwu form sakramentalnych wyrażają je
dną fundamentalną za-sadę, według której wcielenie
w Chrystusa i u-czestni-ctwo w Duchu Świętym są
nierozdzielme.
17. Nie respektuje się tej zasady wówczas, gdy bierz
mowanie — rozumiane jako sakramentalne dopełnie
nie chrztu — oddziela się od niego w czasie. Kościoły,
które uważają bierzmowanie za sakrament i przesu
wają je, w wypadku dzieci, o wiele lat po chrzcie, mo
głyby wziąć pod uwagę następujące rozwiązania:
a) Mogłyby połączyć chrzest i bierzmowanie w
jednym liturgicznym akcie inicjacji; powró
ciłyby tym samym do praktyki z czasów Ojców
Kościoła w dziedzinie inicjacji tak dorosłych,
jak dzieci.
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b) Mogłyby całkowicie odróżniać bierzmowanie od
form y zasadniczej dla dopuszczenia do chrześ
cijańskiej społeczności; bierzmowanie rozumia
łoby się i praktykowało jako sakrament umoc
nienia przez Ducha Świętego, mianowicie ze
względu na dojrzałe życie chrześcijańskie. W tym
przypadku należałoby samemu chrztowi z wody
przyznać podwójne znaczenie: włączenie w
Chrystusa i uczestniczenie w Duchu, bez tego
bowiem nie doszedłby w ogóle do głosu istotny
aspekt inicjacji chrześcijańskiej.
18. Kościoły, które praktykują pewną formę konfir
macji nie dostarzegając w niej jednak sakramentu, ale
raczej akt osobistego zaangażowania uzupełniający Bo
ży znak, jakim jest chrzest, nie będą mogły być oskar
żane o •zakwestionowanie jedności sakramentu włącze
nia w Chrystusa i uczestniczenia w Duchu. Jeśli jednak
między chrztem a dopuszczeniem do Komunii umiejscowiają liturgiczny akt konfirmacji, można postawić
pytanie, na jakiej podstawie wprowadzają taki ryt.
Jeśli chrzest, jako włączenie w Ciało Chrystusa, z sa
mej swojej natury dąży do eucharystycznego uczest
nictwa w ciele i krwi Chrysusa, jakaż pozostaje racja
przemawiająca za wprowadzeniem dodatkowego obrzę
du między jednym a drugim? Kościoły, które udzielają
chrztu dzieciom, ale odmawiają Komunii przed bierz
mowaniem, winny postawić sobie pytanie, czy w pełni
doceniły i przyjęły konsekwencje chrztu dzieci.
19. W każdym razie, po chrzcie z wody winno by na
stępować włożenie rąk czy namaszczenie krzyżmem,
by wyrazić konsekrację i dar Ducha Świętego impli
kowany przez chrzest. Jest również rzeczą niezmiernie
doniosłą stwarzanie chrześcijanom częstych okazji do
przypominania sobie znaczenia ich chrztu n.
VI. ZA LE C E N IA
20. Postępując drogą ku pełni wzajemnego uznania
należałoby wziąć pod uwagę następujące zalecenia:
1. Chrzest nie jest sprawą wyłącznie indywidualną,
lecz wiąże się ściśle ze wspólnotowym życiem i kul
tem Kościoła. Zasadniczo powinno się go udzielać pod
czas publicznej służby liturgicznej. Członkowie wspól
noty mogliby wówczas przypomnieć sobie własny
chrzest, mogliby przyjąć do swoich wspólnot nowo
ochrzczonych, których podejmują się karmić wiarą
chrześcijańską. Wielkie święta, jak Wielkanoc, Zesła
nie Ducha Świętego, Boże Narodzenie i Objawienie
Pańskie bardzo odpowiadają celebracji chrztu; taka
praktyka żyła w Kościele starożytnym. Celebracja
chrztu podczas Wielkanocy podkreśla fakt śmierci
i zmartwychwstania z Chrystusem, natomiast w czasie
Zielonych Świąt uwidoczniłby się związek między
chrztem a wylaniem Ducha 12.
21. 2. W pierwszych wiekach normalnym sposobem
udzielania chrztu było zanurzenie. Istotnie, akt zanu
rzenia mówi, że chrześcijanin przez chrzest uczestniczy
w śmierci, pogrzebie i .zmartwychwstaniu Chrystusa..
Odkrycie tej pierwotnej form y przez tych, którzy od
niej odeszli, uwydatniłoby lepiej symboliczny sens li
turgii chrzcielnej 1S.
22. 3. Wszystkie Kościoły wyznają, że istnieje tylko
jeden chrzest; są więc przekonane, że w życiu danej
osoby chrzest jest wydarzeniem jedynym,^ którego nie
można powtarzać. Żeby ocalić tę jedyność, jest rzeczą
absolutnie konieczną, by Kościoły były zdolne uznać
wzajemnie chrzest i by unikały wszelkiej praktyki,
którą można by zinterpretować jako ponowienie chrztu.
Jeśli tylko istnieje możliwość publicznego wyrażenia
takiego wzajemnego uznania, należy wszystko uczynić,
by tego dokonać 14.
23. 4. Pełne wzajemne uznanie przez wszystkie Koś
cioły ich chrztu jako jedynego chrztu w Chrystusie
byłoby możliwe wówczas, gdy, po pierwsze, kandydat
wyznaje Jezusa Chrystusa jako Pana, albo też, w przy
padku dziecka, gdy czyni to za nie Kościół, i gdy, na
stępnie, ochrzczony potwierdza swój chrzest przez oso
biste zaangażowanie się dla Chrysusa; po drugie, gdy

udziela się chrztu wodą w imię Ojca, Syna i Ducha
Świętego.
24. 5. Ponieważ chrzest posiada też fundamentalne
znaczenie tak dla życia chrześcijańskiego, jak dla jed
ności, zarówno te Kościoły, które chrzczą dorosłych, jak
te, które udzielają chrztu dzieciom, winny wzmóc swo
je wysiłki w celu przezwyciężenia instniejących mię
dzy nimi różnic. Pierwsze powinny na nowo rozważyć
znaczenie chrztu udzielanego dziecku na odpowiedzial
ność Kościoła (le bapteme responsable), miejsce, jakie
cm dziecku przyznaje w Bożej Opatrzności w stosunku
do Kościoła, wyrażany przez ten chrzest prymat łaski
Bożej w Chrystusie przez Ducha Świętego, wreszcie
fakt, że świadome swej odpowiedzialności Kościoły,
które starają się działać zgodnie z wolą Ducha Święte
go, od dawna ten chrzest praktykują. Drugie zaś, czyli
te Kościoły, które udzielają chrztu dzieciom, powinny
wystrzegać się nadużywania chrztu przez udzielanie
go bez stawiania jakichkolwiek warunków. Winny one
bardziej na serio traktować swoją odpowiedzialność
w wychowaniu dzieci ochrzczonych, mając na uwadze
ich przyszłe dojrzałe zaangażowanie dla Chrystusa15.

Wszystkie odsyłacze skierowują do tomu wyd. przez Lukasa
Vischera ,,Foi et Constitution” . Textes et documents du Mou
vement ,,Foi et Constitution” , 1910—1963, rassambles et pre
sentes par Lukas Vischer, Docteur en Theologie, Directeur de
la Commission ,,Foi et Constitution” du Conseil Oecumenique
des Eglises, Delachaux et Niestle, Neuchätel 1968, chyba że
wyraźnie zaznaczy się coś innego. Wspomniany tom zawiera
raporty ważniejszych konferencji komisji „W iara i Ustrój” .
Noty wskazują miejsce i datę konferencji, numer paragrafu
oraz stronicę w wydawnictwie L. Vischera.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Przypisy
Przekładu dokonano na podstawie tekstu wydanego przez
F. Max Thuriana (Foi et Constitution. Conseil Oecumeniquc.
La reconciliation des Eglises. Bapteme. Eucharistic. Ministere.
Les Presses de Taize 1974, 13—26), który uczestniczył w jego
przygotowaniu.
Edycja niemiecka: Acora 1974. Sitzung der Kommission fur
Glauben und Kirchenverfassung. Berichte. Reden Dokumente. Hrsg. von Geiko Muller-Fahrenholz. Beih. lok. Rund. 27.
Ev. Miss. Verlag 1975.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Por. Edynburg 1937, 64—65, s. 52—53.
Por. Montreal 1963, 111, s. 197—198.
Por. Lozanna 1927, 53, s. 38 oraz Montreal 1963, 115, s. 198.
Por. Edynburg 1937, 69, s. 53. Odnośnie do całego rozdziału
„Znaczenie chrztu” por. „Un seul Seigneur, un seul bap
teme” , Les Presses de Taize 1961.
Por. Montreal 1963, 183, s. 216.
Por. Lund 1952, 163, s. 117—118; Evanston 1954, 27, s. 135;
N ew Delhi 1961, 34, s. 152; Montreal 1963, 116, s. 193—199;
183, s. 216.
Por. New Delhi 1961, 35, s. 152.
Por. Edynburg 1937, 83, s. 55—66; Uppsala 1968, Rapport
des Sections V 30 b—c.
Por. Montreal 1963, 112—113, s. 198.
Por. „Un seul Seigneur, un seul bapteme” , s. 577 Amster
dam 1948, 15, s. 77; N e w Delhi 1961, 36, s. 152—153; Mont
real 1963, 111, s. 197—198.
Por. Lowanium 1971, Istina 16: 1971, s. 337—351.
Por. Montreal 1963, 112^113, s. 198.
Por. Lowanium 1971, Istina, jw. s. 347.
Jw. s. 349.
Uppsala 1968, Rapport des Sections V 30.

Dokument Podkomisji do spraw dialogu
w kwestii Chrztu
Komisja Mieszana Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji Episkopatu do spraw Ekumeniz
mu, w trosce o wzrost chrześcijańskiej jedności w dziedzinie wiary, utworzyła Podko
misję do spraw Dialogu. Ukonstytuowana 9 grudnia 1977 r. Podkomisja zorganizowała
najpierw spotkanie na temat zasad dialogu ekumenicznego, a następnie zaproponowała
dialog na temat chrztu. Wszystkie Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej
oraz Kościół rzymskokatolicki uczestniczyły w tym dialogu przez swoiich oficjalnie de
legowanych duchownych.
Podstawę dialogu stanowił dokument o chrzcie opracowany przez Komisję Wiara i Ustrój”
Światowej Rady Kościołów, przyjęty w Akrze w11974 r. Podczas trzech spotkań, 9 listopada
1978, 1 marca 1979 i 25 maja 1979 r., zapoznaliśmy się dokładnie ze wspomnianym tekstem.
Nie znaleźliśmy w nim niczego,-co stałoby w sprzeczności z wiarą wyznawaną w naszych
Kościołach; co więcej, stwierdziliśmy z radością wielkie bogactwo wspólnej wiary i teolo
gii. Podkreślaliśmy w dyskusji szczególne znaczenie nauki o uczestnictwie przez chrzest
w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, o Duchu Świętym, który w chrzcie obdarowu
je i jest darowany, o związku chrztu ze świętą Eucharystią, o tym, że chrzest, wprowadza
jąc nas we wspólnotę z Chrystusem i Duchem Świętym, jest zasadniczą więzią jedności.
Uznaliśmy wspólnie doniosłość i aktualność rozumienia chrztu jako zobowiązania do
wspólnej odpowiedzialności i wspólnego świadectwa wobec Kościołów i świata.
Mając na uwadze ważność chrztu udzielanego w naszych Kościołach, stwierdziliśmy pilną
potrzebę wydania przez autorytety naszych Kościołów oficjalnego uznania ważności chrztu
udzielanego w Kościołach uczestniczących w tym dialogu, by zapobiec powtarzaniu niepo
wtarzalnego sakramentu. Tylko nasi bracia z Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów
i Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego nie mogli podzielić w pełni stanowiska zajętego
przez nas w tym względzie. Byliśmy natomiast całkowicie zgodni co do tego, by Kościoły
nie odmawiały wystawiania świadectw chrztu w wypadku małżeństw mieszanych czy kon
wersji.
Dziękując Bogu za błogosławione doświadczenie wspólnej modlitwy i braterskiego dialo
gu o ,,zasadniczej więzi jedności” oraz wyrażając wdzięczność Komisji „ Wiara i Ustrój’*
za cenny dokument, który zainspirował i wspierał nasze spotkania, prosimy Pana Koś
cioła, byśmy nie ustali w drodze do takiej jedności, o jaką On sam modlił się dla nas do
Ojca.
Warszawa, 22 X I 1979 r.
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ROZMOWY PRZY STUDNI
Słuchaj, Izraelu!

K. — I ten ruch nie jest odrzucony przez judaizm or
todoksyjny?

(Pp 6 :4 - 6 )
W najbliższych numerach „Jednoty” cykl „Ro
zmów przy studni” obejmować będzie przede
wszystkim zagadnienie modlitwy. W drukowa
nym poniżej dialogu jedną z rozmówczyń jest
kobieta, która wyznając religię mojżeszową,
żyje pośród ewangelickich diakonis we Francji
(w Wersalu), mieszka w ich diakonacie i jak
kolwiek nie jest chrześcijanką, leczj żydówką,
wspólnie modli się z siostrami.
Jak i dlaczego to robi? Na to i na inne pytania
odpowiada siostra Lisette, nauczycielka języka
angielskiego w jednym z francuskich liceów.
Rozmawia z nią s. Kinga Strzelecka, osu.
REDAKCJA

SIOSTRA K IN G A — Byłam kiedyś na sabatowym na
bożeństwie w pewnej małej bożnicy dużego miasta.
Dziewięciu mężczyzn długo czekało na dziesiątego, aby
móc rozpocząć modlitwy. Dowiedziałam się potem, że
liczba kobiet uczestniczących w nabożeństwie nic ma
żadnego znaczenia. Stąd moje pytanie: jaka jest róż
nica między modlitwą mężczyzny a modlitwą kobiety
w liturgii żydowskiej?
SIOSTRA LISETTE — Z punktu widzenia liturgii role
mężczyzny i kobiety w Izraelu są identyczne. Z bie
giem czasu, w ciągu wieków zmieniała się jednak ich
rola społeczna, wskutek czego kobiety zostały zdyspensowane od niektórych praktyk religijnych. W treści
modlitwy jest tylko jeden mały wyjątek w liturgii po
rannej, kiedy to po całej serii błogosławieństw męż
czyzna mówi: „Bądź błogosławony, Ty, który nie uczy
niłeś mnie kobietą” , a kobieta: „Bądź błogosławiony,
Przedwieczny, który uczyniłeś mnie według swojej w o
li . Poza tym nie ma żadnych innych różnic. Dysoensy
natomiast pojawiły się ze względów praktycznych, bo
np. kobieta pracująca w polu nie mogła nosić tałesów,
podczas gdy mężczyzna studiujący Torę w domu nie
miał po temu przeszkód. Zgromadzenie synagogalne,
istotnie, stanowią tylko mężczyźni. Kobiety siedzą po
innej stronie, nie podchodzą do ołtarza, nie noszą i nie
czytają Tory. A le ich miejsce wobec Boga jest takie
samo. Co więcej, w strukturze rodziny izraelskiej —
w płaszczyźnie duchowej — rola kobiety jest ważniej
sza, bo to ona jest przekazicielką życia. Nawet w przy
padku, gdy ojciec nie jest Żydem, ale Żydówką jest
matka — dziecko jest żydowskie. Żydem staje się czło
wiek przez matkę, nie przez ojca, chociaż nosi jego
imię.
Tak więc, różnice pojawiły się w płaszczyźnie społecz
nej i kulturowej, ale w środowisku, w którym miejsce
i rola kobiety były bardzo wysokie. Obecnie istnieje
ruch zwany „Synagogą wyzwoloną” , który powstał
w X IX w. w Niemczech, przeszedł tam niemało prze
kształceń, dotarł do Francji i do Izraela. W „Synago
dze wyzwolonej” kobieta liczy się w liturgicznej licz
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bie dziesięciu, ma przystęp do ołtarza, nosi Torę i gło
si kazania. Jest to zmodernizowana gałąź judaizmu,
ewoluująca w kierunku liturgicznego1 równoupratwnienia kobiety.

L. — Nie, nie jest odrzucony. Jest tylko nie akcepto
wany przez rabinat. Przynajmniej jeszcze nie, ale w
społeczności żydowskiej znalazł już swoje miejsce.
K. — Żyjąc tutaj, we wspólnocie diakonis protestanc
kich, z konieczności musi Siostra mieć jakiś specjalny
stosunek do chrześcijaństwa. Czy można wiedzieć, na
czym on polega? Czy chrześcijaństwo zawiera dla Sios
try jakieś elementy, że się tak wyrażę, kuszące?
L. — Nie. Objawienie Boże dla żyda jest pełne i cał
kowite, także całkowicie zakończone.
K. — Ale oczekuje siostra na przyjście Mesjasza?
L. — Oczywiście. I właśnie to oczekiwanie jest dla
Izraela i chrześcijaństwa elementem wspólnym, cho
ciaż wy czekacie na Jego powrót, a my czekamy na
Jego przyjście.
K. — Czy jednak mogłaby Siostra przyjąć, że tym Me
sjaszem będzie Chrystus?
L. — Mesjasz to jest Mesjasz i jako taki jest tylko
jeden. Dopiero kiedy się objawi, okaże się, czy jest
Chrystusem, czy nie. Myślenie, że mógłby równocześ
nie i przyjść, i powrócić — nie zgadza się z ludzką lo
giką, bo jak ma powrócić, skoro jeszcze nie przyszedł?
Ale czym jest ludzka logika wobec wielkości Mesja
sza? Ja osobiście, nie angażując w to w ogóle judaiz
mu, sądzę, że On będzie „ten sam” właśnie dlatego,
że Mesjasz jest tylko jeden, jedyny dla całego świata.
K. — Takie ujęcie jest więc możliwe dla żyda?
L. — Nie wiem, nie uogólniam. Jest możliwe dla mnie,
która jestem żydówką, żyję jak żydówka i mam prze
świadczenie o doskonałości Boga, wobec której nikną
wszelkie zasady racjonalne, rozpadają się ramy ludz
kiej mentalności. Skoro wierzę, że Mesjasz jest Mesja
szem uniwersalnym, to przestaję wnikać w zakamarki
ludzkiej logiki.
d
K. — Jak Siostra z tej perspektywy widzi wybranie
Izraela?
L. — W (naszej tradycji imówi się o Prawdzie (przez du
że „ P ” . 'Zmierza -oma. do tego, co szczegółowe, ku temu,
co ogólne. Jest jakby zwierzeniem, pomnażającym się
słowem miłości. Kiedy ktoś otrzymuje to słowo, sam
staje się zdolny przekazywać je innym, zdolny mno
żyć miłość, ponieważ sam jest miłowany. Miłość uni
wersalna zgodnie z zamiarem Bożym została wypo
wiedziana słowami Tory: jest to szczególne i szczegó
łowe przymierze z jednym narodem. Ale ten naród nie
może miłości Bożej zachować dla siebie jako wyłącznie
własne dobro. Musi ją uniwersalnie rozprzestrzeniać.
Wybór jednego narodu jest częścią zamierzenia Boże
go, bo naród wybrany to ten, któremu Bóg wyszeptał
Prawdę, aby była przezeń uniwersalnie rozgłaszana.
Drugą częścią wybrania — bardzo mocno przez nas
przeżywaną — jest więc rola Izraela w historii ludz

kości. Z jednej strony stoi on — Izrael, z drugiej —
cała reszta ludzkości: narody. Izrael otrzymał swoje
własne imię, stał się Izraelem dlatego, że otrzymał To
rę, ale i dlatego, że Tora p r z ozn acz cn a jest -dla naro
dów. Fakt, że w pewnym momencie Izrael otrzymał
Torę, zobowiązuje go do świadczenia na rzecz tych, co
nań patrzą. Zarówno w skali indywidualnej, tj. w ży
ciu codziennym, jak i w skali uniwersalej, tj. w roli
Izraela w historii. Bo powołanie Izraela jest właśnie
historyczne. Kiedy patrzę na to w świetle mojej men
talności żydowskiej, widzę, że za swoje powołanie
Izrael musi niekiedy płacić cenę krwi. Siostra, jako
Polka, doskonale rozumie, co mam na myśli. Powoła
nie Izraela w historii polega na wykazaniu, że po ludz
ku sądząc — jak dwa plus dwa równa się cztery —
dawno już powinien był zginąć z powierzchni ziemi,
bezustannie prześladowany, a nawet systematycznie
eksterminowany. A jeśli istnieje, to dlatego, że Bóg in
terweniuje w dzieje człowieka i na ich kanwie pisze
własną historię z ludźmi. Wybór i powołanie Izraela
idą po tej właśnie linii.
K. — A więc cierpienie aż do krwi jest cenne w oczach
Boga?
L. — Nie mogę odpowiadać za
z tym, w co wierzę i co próbuję
tak. Sądzę też, że człowiek może
ceny swojej wierności Bogu. Nie
ale możliwość.

Niego, ale zgodnie
zrozumieć, sądzę, że
dojść do określenia
jest to konieczność,

K. — Czy w poszczególnych wypadkach miałaby to
być wola Boga?
L. — Nie, nie jest wolą Bożą, aby lała się krew Izrae
la, jak nie jest nią grzech czy cierpienie w ogóle. Po
woduje je ludzka wolność, a Bóg respektuje tylko w ol
ny wybór człowieka. Wierność poświadczona krwią
staje się udziałem tylko niektórych, bo nie wszyscy są
do niej zdolni. Tak więc, specyficzna funkcja Izraela
w historii polega na tym, że ma on być narodem świad
czącym o miłości Boga do ludzi.
K. — W jakiej mierze i czy w ogóle jest prawdą, że
zgodnie z myślą żydowską inną postawę należy mieć
wobec Izraela (jako bliźniego), a inną wobec narodów,
i że wobec nich dopuszczalna jest nawet nienawiść?
L. — Sama Tora daje na to odpowiedź negatywną.
Oprócz Tory istnieją jednak midrasze, komentarze T a l
mudu dokonane przez rabinów. Odpowiem Siostrze
opowiadaniem: W pierwszym czy w drugim wieku
przed Chrystusem przyszedł pewien rabin do innego
rabina i prosił: „Streść mi Torę, podczas gdy ja będę
stał na jednej nodze” . „Nie mogę” — odpowiedział ten
drugi — „zajęłoby mi to więcej czasu” . Poszedł więc
pierwszy rabin do trzeciego rabina i powtórzył swoją
prośbę. Ten zaś odesłał go do wielkiego Hillela. I pierw 
szy rabin znów powtórzył przed nim prośbę: „Streść
mi Torę, podczas gdy ja będę stał na jednej nodze” .
A na to wielki Hillel: „Będziesz miłował Pana, Boga
twego, ze wszystkich sił twoich, z całej duszy tw ojej
i wszystkimi sposobami i będziesz miłował bliźniego
swego jak siebie samego. A teraz idź i czyń to” .
Oczywiście, Izrael, podobnie jak wszystkie inne naro
dy, ma swoje słabości. Chcę przez to powiedzieć, że
w pewnych momentach dziejowych niektórzy Żydzi
żyli w takich uwarunkowaniach, iż posunęli się do nie

nawiści nieprzyjaciół.
To ludzkie, ale nie ma nic
wspólnego z powołaniem Izraela.
K. — Siostra będąc żydówką uczestniczy w modlit
wach chrześcijańskich. Jak się Siostra w nich odnaj
duje? Czy zawsze robiąc „skok eschatologiczny”?
L. — To jest mój najważniejszy problem. Nauczyłam
się kochać chrześcijan żyjąc z nimi. Nauczyłam się nie
myśleć i nie mówić tak, jak myślałam i mówiłam kie
dyś. Odrzuciłam schemat myślowy: „Oni mylą się, jeś
li chodzi o Mesjasza” . Odkryłam uniwersalność Tory
w sposób konkretny, przez ludzi, których kocham i z
którymi żyję z własnego wyboru, akceptowana przez
nich jako żydówka. Ich objawienie przeznaczone jest
dla nich, nie dla mnie. Czuję się wśród nich czysta i
szczera. Uznaję ich jako chrześcijan dlatego, że wierzę
w mojego Boga, Boga Jedynego, a nie dlatego, że w ie
rzę w Trójcę. Uznaję, że mają tego samego Boga w
innej formie objawienia i nie rozumiem chrześcijań
stwa na płaszczyźnie wiary. Ja, żydówka, jakby uspra
wiedliwiam to, czym w y żyjecie. W y żyjecie w swojej
prawdzie, w kręgu objawienia Bożego przeznaczonego
dla narodów.
K. — Uznaje więc Siostra prawdziwość takiego obja
wienia?
L. — Osobiście tak, ponieważ, jak mówiłam, wierzę
w uniwersalność Tory. Jedyne słowo, jakie mogłabym
powiedzieć o Jezusie Chrystusie, pozostając w zgodzie
ze swoją wiarą i mentalnością żydowską, jest to, że
mógł on odegrać rolę podobną do mojej roli jako
członka narodu wybranego — rolę nawiązywania w ię
zów między milionami ludzi w celu przekazania im
objawienia Imienia Bożego.
K. — A czy — zdaniem Siostry — Chrystus popełnił
bluźnierstwo przyznając, że jest Synem Bożym?
L. — Tak to przeżywam, bo kocham Boga i ufam Mu.
Ale nie chcę tego mówić, bo nie byłam przy tym i nie
wiem, co właściwie mówił o sobie sam Jezus, a co
zrobiła z tego późniejsza tradycja. Jeśli nazywał siebie
„Synem Bożym” (Ben Elohim) — to nic nadzwyczajne
go. To samo może o sobie powiedzieć każdy Żyd. H e
brajskie wyrażenie „Ani ben Elohim” (jestem synem
Bożym) oznacza, że jest człowiekiem, na którym Bóg
położył swój znak, z którym związał swój plan. Jes
tem nie tylko stworzeniem, jak wszyscy inni, ale człon
kiem narodu wybranego i synem Bożego zamierzenia.
Formuła sama w sobie wcale mnie nie szokuje. Szoku
je mnie dopiero to, co chrześcijanie z niej zrobili.
Ale ja, żyjąc wśród chrześcjan, nie myślę o Chrystu
sie, o tym, kim był. Modląc się wspólnie z siostrami
myślę o niewypowiedzialnym Imieniu Bożym, które w
modlitwach jest wysławiane, gdy serca nasze wznoszą
się ku Bogu. W codziennym współżyciu natomiast i one
i ja kierujemy się miłością ku Bogu i ku bliźniemu.
To jest nam wspólne. Kiedy siostry, modląc się, mówią
czy śpiewają o Chrystusie, ja kontynuuję swoją włas
ną modlitwę. Odnosi się to do przypadków, kiedy mo
dlimy się razem, bo siostry mają cztery oficja dziennie,
ja zaś uczestniczę tylko w dwóch, pozostałe modlitwy
odmawiając według własnej liturgii. Ale nawet w ów 
czas, kiedy jestem z nimi, uczestniczę w oficjach jak
ktoś zaproszony. Właściwie jestem nie tyle z nimi, ile
obok nich. Mamy wprawdzie momenty wspólne, np.
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czytanie lub śpiew psalmów, ale i one kończą się doksologią trynitarną, w której nie biorę już udziału.
Jednakże zawsze na szczycie tego trójkąta (Bóg —
Chrystus — Duch Święty czy też: Bóg — Izrael —
Tchnienie Boże) znajduje się Jeden Bóg. I to dla mnie
jest najważniejsze, i w tym widzę sens naszych wspól
nych modlitw. Nic mniej i nic więcej. Przez pierwsze
trzy lata chodziłam na wszystkie nabożeństwa z sios
trami, ale zbyt boleśnie odczuwałam brak właściwej
sobie przestrzeni
duchowej. Zawsze coś zmuszało
mnie do uników. Teraz posiadam więcej równowagi.
K. — Czy uczęszcza Siostra także do synagogi w mieś
cie?

denuncjował go, ale pokochał; więcej — żeby zauważył
szansę wzajemnego wzbogacenia się dzięki temu poz
naniu i miłości, i okazanemu szacunkowi. Myślę, że jest
to wielka szansa być tak bardzo różnym, a zarazem nie
bardzo różnym. Bo „inność” drugiego człowieka-obok
mnie nie zmienia faktu jego wspaniałości.
K. — Powiedziała Siostra, że jest to wzbogacenie wza
jemne.
L. — Tak, wzajemne, ale nie symetryczne. Pozostając
w waszym sposobie myślenia
powiedziałabym, że
chrześcijanie mogą wzbogacić się przewartościowując
swoje własne korzenie.

L. — Tak, chodzę do synagogi w sabat. W życiu każ
dego Żyda przewidziane są trzy modlitwy dziennie.
Jeśli się ich nie odmawia w synagodze, odmawia się
je prywatnie. W moich dwóch modlitwach indywi
dualnych uczestniczy — jako zaproszona — jedna
siostra chrześcijanka, zawsze ta sama. Chcę, aby
przeniknął nas obie duch mojej modlitwy, abyśmy
coraz głębiej mogły modlić się razem. Wiem, że inne
siostry także miałyby ochotę przychodzić do mnie.
Niekiedy przychodzi trzecia.

K. — A żydzi?

K. — Modlicie się wówczas po francusku czy po hebrajsku?

L. — Nie istnieje żaden powód do dumy, że jest się
żydem. Dumą Izraela jest Im ię Boże. „Iimiię Boga Jakubowego chwałą Izraela” — mówi psalmista. Izrael
nie jest pyszny, a jeśli jest, to nie ma racji, bo nie
jest od nikogo wyższy ani lepszy. W fakcie wybrania
go nie kryje się żaden element hierarchii. Żyjąc tutaj,
bok przy boku, z siostrami chrześcijańskimi, doznałam
objawienia, które polega właśnie na poznaniu, że mi
łość Boga jest taka sama wobec wszystkich ludzi. W y
branie daje powód nie do dumy, ale do radości i niesie
z sobą powołanie do wierności.

L. — Należę do wspomnianego już ruchu „Synagogi w y
zwolonej” , w którym dopuszcza się modlitwę po fran
cusku. Jeśli trzymamy się języka hebrajskiego, to je 
dynie po to, aby uświadomić sobie, że każdy, każdy
z nas modli się tak samo. A więc najczęściej modlę się
po francusku i jedynie najważniejsze, podstawowe tek
sty, takie jak „Słuchaj, Izraelu” czy „Osiemnaście bło
gosławieństw” , odmawiam po hebrajsku.
K. — Czy chciałaby Siostra zbliżyć Kościoły chrześci
jańskie do Izraela i w jaki sposób?
L. — Izrael został tak bardzo zraniony na skutek
wierności swojemu powołaniu, że — może nie dogma
tycznie, ale faktycznie — przyjął postawę przecho
dzenia przez historię bez oglądania się na narody. I od
wrotnie: narody, zwłaszcza chrześcijańskie, potwier
dzając swoją tożsamość, posunęły się do deformacji
słów, jakie zostały skierowane do Izraela. O Izraelu
mówi się w czasie przeszłym, jako o Izraelu starożyt
nym, a odrzuca się lub zapomina, że istnieje on także
dzisiaj, i że wolą Bożą jest, aby istniał także jutro.
I jedno, i drugie, tj. taka postawa Izraela i taka po
stawa narodów — są nie do przyjęcia. Chciałabym
(a chcę tego począwszy od roku 1945) żyjąc tu, we
Francji — móc powiedzieć: „Jestem żydówką. Pozwól
mi patrzeć na ciebie jak na kogoś innego niż ja. Czyś
chrześcijanin, czy muzułmanin — jesteś inny ode mnie” .
A gdy faktycznie powiedziałam kiedyś na ulicy: „Je
stem żydówką” ■
— w jednym przyfpadku okazano m i
coś na kształt odrazy, a w drugim powiedziano: „To
nic nie szkodzi!” Jak to: „nic nie szkodzi” ? Odwrotnie!
To dla mnie zasadnicza sprawa, to jest najpiękniejsze!
Tak więc, tylko swoim życiem mogę pokazywać, że żyd
to istota dokładnie taka sama, jak każdy inny czło
wiek. Chcę pokazywać, że tożsamość żydowska może
stanowić powód do szczęścia i że jest szczęściem dla
tych, co ją posiadają. Zbliżenie z innymi polegałoby
natomiast na tym, żeby ktoś, kto ,pozna żyda', nie za-
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L. — Żydzi zupełnie inaczej. Osobiście przyznaję, że
w kontakcie z „innymi” lepiej zrozumiałam uniwer
salność Tory. Istnienie „innego” odkryło mi nowy w y
miar wielkości Bożej.
K. — Zastanawiam się, czy patrzenie na wszystkich in
nych jako na „innych” nie rodzi poczucia nie tylko
dumy, bo ta jest uzasadniona, ale rodzaju pychy z po
wodu własnej lepszości czy wyższości?

K. — A jednak powiedziała Siostra kiedyś: „Jestem
dumna, że jestem żydówką”.
L. — A siostra nie jest dumna, że jest chrześcijanką?
Oczywiście, jestem dumna, że jestem żydówką, bo
część, która przypadła mi w udziale, jest częścią naj
piękniejszą, Psalm o tym mnie zapewnia.
K. — „Najpiękniejsze” z definicji musi być piękniejsze
od pięknego....
L. — Dla mnie nasze wybranie jest „najpiękniejsze”
w porównaniu z „najpiękniejszym” , jakim — dla
was — jest wasze. To wierność powołaniu czyni czło
wieka naprawdę żydem albo naprawdę chrześcijani
nem, chociaż forma tych powołań jest inna. Konkret
nie jednak oznaczają one to samo: kochać Boga z całe
go serca, ze wszystkich sił i wszystkimi sposobami,
a bliźniego jak siebie samego. Dlatego jestem tu, gdzie
jestem, i zgadzam się być z „innymi” , aby ich poznać,
uczyć się kochać i szanować. To jest warunek auten
tycznej wiary. Gdybym negowała „innego” , przestała
bym być w zgodzie z wiarą w Boga miłości, miłości
uniwersalnej, której jesteśmy drobnym odbiciem. Znie
kształcamy obraz Boga, kiedy ją eliminujemy. A dzię
ki niej jesteśmy niesieni jak na skrzydłach, bo istnie
je w nas nadzieja eschatologicznego Królestwa i przyj
ścia jedynego, doskonałego Mesjasza.
Oprać. Siostra Kinga Strzelecka
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Dzieje Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego
W
Dość znamienne jest powstanie Pol
skiego Towarzystwa Ewangelickiego
ma tore-nie Poznania, organizacji
wyjątkowej «dziś i jedynej na tere
nie całego kraju. Towarzystwo po
siada -osobowość prawną i jest wła
ścicielem nieruchomości przy ul.
Kossaka 9. !
Dlaczego jego powstanie określiłam
jako znamienne? Otóż narodziło się
"ono w dniu 2 października 1919 ro
ku, a więc w niespełna rok po od
zyskaniu niepodległości przez pań
stwo polskie i zanim wykształtowała
się organizacja kościelna. Można
więc stwierdzić, że polski zbór ewan
gelicki w Poznaniu wyłonił się z
Polskiego Towarzystwa Ewangelic
kiego.
Jak do tego doszło? Faktem jest, że
bezpośrednim inspiratorem powoła
nia Towarzystwa był ks. Jerzy Ba
dura. Zmuszony do opuszczenia ro
dzinnych stron w Międzyborzu, zna
lazł się na bruku poznańskim. To w
jego mieszkaniu odbywały się pio
nierskie zebrania, tam omawiano
cele Towarzystwa oraz możliwości
rozwoju.
Zaraz po wojnie w Poznaniu znaleź
li się też ewangelicy ze Śląska Cie
szyńskiego, z Galicji i z Kongresów
ki. Byli to: ks. Karol Kotula, póź
niejszy biskup Kościoła Ewangelic
ko-Augsburskiego,
prof.
Edward
Hauptmann, l?aweł i Maria Cyrklerowie, Artur Gaede, Paweł Rymorz,
prof. Jan Bystroń,
małżonkowie
Przykutowie, Jerzy Krzywoń, Jerzy
Nikodem, Jan Pończa i inni. Ks. K a 
rol Kotula pełnił wówczas funkcję
wizytatora szkolnego. Do niego zgło
sił się kiedyś nauczyciel gimnazjal
ny, prof. Edward Hauptmann, na
tychmiast po tym jak usłyszał, że
jakiś pastor sprawuje ten urząd. Tam
też 60 lat temu zostało założone T o 
warzystwo
Ewangelickie
(później
dodano do nazwy przymiotnik „P ol
skie” ). Zebrania odbywały się w go
ścinnym mieszkaniu prof. Hauptmanna. Skład pierwszego zarządu był
następujący: prezes — ks. Karol K o 
tula, zastępca — Kazimierz Badu
ra, sekretarz — Jan Kotas, skarb

Poznaniu

nik — Karol Gliński oraz członko
wie: Jan Bystroń, Helena Kotasowa
i Bronisława Przykutowa.
Jakie były cele Towarzystwa? Cytu
ję § 2 Statutu: „Celem Towarzystwa
jest: 1) poigłębiamie ewangelickiego«
życia religijnego, 2) szerzenie oświa
ty wśród ludności ewangelickiej,
3) powoływanie do życia działu misji
wewnętrznej, jak to: opieki nad sie
rotami, ubogimi, chorymi, itd., 4)
strzeżenie interesów ludu ewangelic
kiego” . Myślę, iż powyższe cele nie
straciły nic ze swej aktualności aż
do dnia dzisiejszego.
Specjalną opieką starano się oto
czyć ewangelików z powiatów ostrzeszowskiego i odolanowskiego. Już w
listopadzie 1919 roku wydano pierw 
szy numer czasopisma „N ow iny” ,
którego redakcja znajdowała się w
Poznaniu, a administracja w Odola
nowie. Ten pożyteczny czynnik, łą
czą cy
rozproszonych ewagelików,
był wszakże efemerydą, gdyż wypad
ki 1920 roku powstrzymały rozwój
czasopisma. Jednakże w 1924 roku
ukazała się nakładem Polskiego T o
warzystwa Ewangelickiego książecz
ka Edwarda Hauptmanna zatytuło
wana: „Z przeszłości polskiego zboru
ewangelicko-augsburskiego w Poz
naniu” . Druk przygotowały Zakłady
Graficzne Z. Manitiusa w Łodzi.
Pierwsza wojna światowa osierociła
wiele rodzin. W Ligocie (pow. ostrzeszowski) znajdował się pałacyk wraz
z należącą do niego częścią gruntów.
Za zgodą starosty . ostrzeszowskiego
pałacyk ten został zakupiony przez
Towarzystwo jako sierociniec dla
dzieci ewangelickich. W związku z
tym faktem założono 21 maja 1922
roku Polskie Towarzystwo Opieki
nad Dziećmi Ewangelickimi, którego
prezesem był Emil Wielgosiński, za
stępcą ks. Kotula, a sekretarką Ma
ria Cyrklerowa. Ta ostatnia stała
się prawdziwą jn atk ą osieroconych
dzieci i pracowała miezmordowanie
na tym stanowisku
przez 10 lat.
Zbieraniem funduszów na cele L i
goty zajęło się powstałe przy PTE
•Koło Pań, które urządzało loterie
fantowe, wykonywało różne użytecz

ne przedmioty oraz starało się co
roiku o zorganizowanie gwiazdki dla
dzieci (czasem także dla żołnierzy
ewangelickich odbywających właśnie
służbę wojskową). Zakupiono też zes
taw książek, które kolportowano w
terenie. Sporadycznie organizowano
bezpłatne kolonie dla dzieci z No
wej Huty. Jednakże sprawa utrzy
mania Ligoty nastręczała wiele trud
ności. Powstały zadłużenia oraz inne
kłopoty, z którymi Towarzystwo nie
mogło się uporać. Toteż w 1931 roku
dom sierot został zlikwidowany, a w
1936 roku sprzedano pałacyk wraz
z należącymi do niego gruntami.
Tymczasem wyłonił się problem mie
szkania dla proboszcza parafii. Ks.
Gustaw Manitius, instalowany w 1924
roku, nie posiadał własnego miesz
kania. Nie było też miejsca na kan
celarię zborową. Polskie Towarzyst
wo Ewangelickie zainteresowało się
budynkami poniemieckimi wystawio
nymi na licytację. Piątego marca 1925
roku zakupiło tzw. Paulinum, czyli
dawną bursę dla niemieckiej mło
dzieży ewangelickiej z prowincji. Za
kup ten wywołał burzę protestów ze
strony Kościoła niemieckiego. Dość
długo obie strony nie mogły dojść
do porozumienia pomimo interwencji
ks. bp. Juliusza Burschego. W koń
cu, po 3 latach, a więc w 1928 roku,
Towarzystwo zakupiło inną nieru
chomość — kamienicę przy ul. Kos
saka 9.
Rok 1925 obfitował w wydarzenia:
nastąpił już wzmiankowany zakup
Paulinum, a w dniach 27—29 czerw«
ca odbył się II Zjazd Związku Pol
skiego Towarzystwa i Zborów Ewan
gelickich w Państwie Polskim. Pod
czas trzydniowych obrad rozpatry
wano różne bolączki i problemy nur
tujące polski ewangelicyzm w w yz
wolonej ojczyźnie.
Ponieważ
Polskie
Towarzystwo
Ewangelickie roztaczało pewną opie
kę nad młodzieżą, udzielając jej po
mieszczeń w budynku przy ul. Kos
saka oraz niejednokrotnie wspiera
jąc finansowo, dlatego warto w tym
wspomnieniu poświęcić nieco m iej
sca na sprawy młodzieżowe. Dzięki
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pastorowej
Marii
Manitiusowej,
przewodniczącej Koła Pań przy PTE,
raz w tygodniu odbywały się towa
rzyskie herbatki gromadzące starsze
osoby. Przy różnych robótkach oma
wiały one sprawy gwiazdki dla dzie
ci, przygotowywały fanty na loterię
oraz organizowały przedstawienia dla
młodzieży. Pamiętam jedną taką
gwiazdkę — jaik się iwtedy mówiło:
Św. Mikołaja — w Domu Tram wa
jarza przy ul. Słowackiego. Organi
zowano też wieczory taneczne — dla
młodzieży studiującej — w hotelu
„Polonia” (dzisiejszy Szpital Wojsko
wy). Tuż przed samą wojną PTE za
kupiło pianino.
Pierwszą organizacją młodzieżową
było założone w 1922 roku Towa
rzystwo Polskiej Młodzieży Ewan
gelickiej, zrzeszające wszelką mło
dzież — i szkolną, i studentów. Na
stępnie 5 lutego 1926 roku wyodręb
niło się Stowarzyszenie Polskiej Aka
demickiej Młodzieży Ewangelickiej.
Z ramienia Uniwersytetu Poznań
skiego pierwszym kuratorem Stowa
rzyszenia był prof. Bolesław Namy
słowski, a po jego śmierci prof. K a
rol Jonscher, który roztaczał opiekę
nad Stowarzyszeniem do samej w oj
ny w 1939 r.
*

Okupacja niemiecka zniszczyła pra
wie w stu procentach wszystko, co
śp. ks. sen. Gustaw Manitius wraz
z pomocą wiernych stworzył w Poz
naniu. Nie unicestwiła wszakże du
cha ewangelickiego,
który bardzo
szybko zaciął się dźwigać z popio
łów.
Już 15 kwietnia 1945 roku odbyło
się pierwsze powojenne zebranie
PTE, na którym starano się odtwo
rzyć z pamięci statut.
Ponieważ
pierwsze nabożeństwo miało miejsce
dwa tygodnie wcześniej w mieszka
niu przy ul. Kossaka, więc już wtedy
zadecydowano, aby poświęcić ten
dzień pamiątce 25-lecia PTE, jak
kolwiek sama rocznica (22 X 1944)
wypadała jeszcze w czasie wojny.
Bezpośrednio po wspomnianym ze
braniu rozdano między zgromadzo
nych płatki owsiane, które Kościół
otrzymał w ramach pomocy UNRRA.
Powołano komisję towarzyską, której
przewodniczącą została p. Zofia Rymorzowa. Pastorowa Maria Świtalska
podzieliła się z zebranymi wrażenia
mi z pobytu w Szwecji.
W niedługim czasie PTE pożegnała
przedwojenną
prezeskę Koła Pań,
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pastorową Manitiusową, która w y je Tymieniecki, który również przeby
wał w Forcie VII, a dwie konfirchała z Poznania na Wybrzeże.
mantki ks. Manitiusa — Krystyna
W zimie 1946 roku zorganizowano
Nikodem i Wanda Hellwig — po
wyjazd do Fortu VII, gdzie poniósł
dzieliły się swymi wspomnieniami o
śmierć męczeńską ks. sen. Gustaw
pastorze.
Manitius. W lutym tego samego roku
odbyło się pierwsze powojenne w al Po wyjeździe pastorowej M. Switalskiej kolejno funkcję prezesa PTE
ne zebranie PTE, na którym doko
sprawowali: prof. J. Suszko, Z. R y
nano wyboru Zarządu w następują
cym składzie: prezes — past. M. Swi- morzowa, ks. Włodzimierz Missol, a
od roku 1952 do 1972 Wanda Hoppe,
talska, sekretarz — Eugenia Gettlównastępnie pastorowa Ewa Walter i
na, skarbnik — Wanda Hoppe, Koło
Pań — Rymorzowa, Hoppe, Hoch, Fryderyk Nitsch. Podczas 20-letniej
prezesury W. Hoppe urządzano w ie
Ristowowa, Dobrogojska, Ożanowa,
le imprez, wycieczek, koncertów
Bali, Kalinowska, Lermanowa, Renn.
Odżył też ruch młodzieży. Kiedy w ró (organizował je ks. Missol), a także
ciłam do Poznania w 1947 roku, rzu
zabaw tanecznych. Przez jakiś czas
opiekowało się
PTE sierotami w
ciła mi się w oczy mała, oszklona
Ząbkowicach Śląskich.
gablotka w hallu Collegium Minus
Przez dwa lata (1968— 1970) działał
UP: pod szkłem widniało zawiado
młodzieżowy „Teatr bez Maski” , któmienie, że zebrania Stowarzyszenia
Polskiej
Akademickiej
Młodzieży ' ry wystawił trzy sztuki o wysokich
walorach etycznych:
„Klucz
do
Ewangelickiej odbywają się przy ul.
przepaści” Krzysztofa Gruszeckiego,
Kossaka 9/8. Ks. Karol Świtalski,
„Dzień Gniewu” Romana Brands
który na krótko
przed II wojną
taettera i „Wysoką ścianę” Jerzego
światową został kapelanem wojsko
Zawieyskiego. „Dzień gniewu” oglą
wym w Poznaniu i otaczał Stowa
dany był także poza Poznaniem, gdyż
rzyszenie swą opieką, także teraz,
po zakończeniu wojny, dbał o po
młodzież wyjeżdżała z tą sztuką do
trzeby młodzieży. Nie dzieliliśmy się
Kalisza, Węgorzewa na Mazurach i
wtedy na młodzież szkolną i aka
do Warszawy. Wspólne próby, wys
demicką, choć nazwa Stowarzyszenia
tępy i wyjazdy przyczyniły się do
sugerowała przynależność tylko mło
wzmocnienia więzów między młody
dzieży studiującej. Zbieraliśmy się, mi.
bardzo często na zebraniach przy
Polskie Towarzystwo Ewangelickie
ul. Kossaka, graliśmy w ping-ponga,
współpracowało też często z *.Więtańczyliśmy, czytaliśmy książki z
zią” i Chrześcijańskim Stowarzysze
własnej niedużej biblioteczki oraz
niem Społecznym, zapraszało prele
rozmawialiśmy na różne tematy.
gentów spoza Poznania — zarown^
Najważniejszym osiągnięciem mło
świeckich jak i księży. Także człon'
dzieży w tamtym okresie był wyda
kowie samego Towarzystwa wzbogawany na powielaczu własny „Biu
cali zebrania swymi prelekcjami na
letyn” — czasopismo na lichym
lemat odbytych podróży, odczytami,
powojennym papierze. Byliśmy z
przezroczami itp.
niego bardzo dumni. Pieniędzy na
Spośród większych imprez zorgani
różne imprezy brakowało, opodat
zowanych w okresie ostatnich lat na,
kowaliśmy się więc dobrowolnie,
leżałoby wymienić wieczór poświęgromadząc w ten sposób trochę
eony Albertowi Schweitzerowi, zor
własnych funduszy, które w w ięk
ganizowany wspólnie z Towarzyst
szości pochłaniało zrseztą wyda
wem Opieki nad Zwierzętami w Sa
wanie „Biuletynu” . To był trud
li Malinowej Pałacu Dżiałyńskich,
ny, ale radosny okres: okres bu
następnie (w tej samej sali) wspól
dzącego się życia. Gościnny dom
ne z „W ięzią” obchody 25-lecia po
państwa
Rymorzów
stał zawsze
wrotu Ziem Zachodnich do Polski,
otworem dla wszystkich — dla gło
akademię poświęconą duchownym
dującej nieraz młodzieży, dla przy
ewangelickim i katolickim poległym
jezdnych księży i parafian. Kurato
w II wojnie światowej, i wreszcie —
rem Stowarzyszenia był prof. Jerzy
również razem z „W ięzią” — uro
Suszko, a prezesem — student me
czystość 60-lecia odzyskania niepod
dycyny Ryszard Roessler.
ległości.
W dziesiątą rocznicę śmierci ks. sen.
*
G. Manitiusa (29 1 1950) odbyło się
nabożeństwo żałobne, po którym
udaliśmy się z kwiatami do Fortu
Na zakończenie należałoby zadać so
V II. Po południu na.toimias't na aka bie pytanie, o ile Polskiemu Tow a
demii przemawiał prof. Kazimierz
rzystwu Ewangelickiemu udało się

realizować cele, jakie postawiło so
bie u swego zarania? Przypomnę te
punkty statutu, które o tym mówią.
Po pierwsze — pogłębianie ewange
lickiego życia religijnego. Służyły te
mu liczne zebrania ref etatowe, sztu
ki o tematyce religijnej, dyskusje po
zebraniach, wzajemne bliskie kon
takty, podczas których każdy czło
wiek może dać coś z siebie drugie
mu. Te same akcje wiążą się z w y
pełnianiem drugiego celu, mianowi
cie sprawą szerzenia oświaty. Wciąż
wiemy za mało o nas samych, ale
także o innych — dlatego wspólne
spotkania, wycieczki, rozmowy, za
wierane przyjaźnie, podejmowane
razem prace, wspólne przygotowy
wanie uroczystości itp. — stwarzały
silne więzy międzyludzkie i wzajem-

ne oparcie. I wreszcie sprawa opieki
nad chorymi, ubogimi i samotnymi,
a także dbałość o wspólne sprawy.
Trzeba stwierdzić, że coraz trudniej
przychodzi ludziom znaleźć czas na
cokolwiek. Czy przyczyną tego są
coraz większe trudności w zaspoka
janiu normalnych potrzeb codzien
nego życia, czy też leży ona w nas
samych? Od młodzieży zależy, czy
zasili ona rzedniejące szeregi Tow a
rzystwa i jak potoczą się dalsze jego
losy. Chodzi zresztą nie tylko o ilość,
ale o jakość członków. Miejm y na
dzieję, że zawsze znajdzie się grupa
chętnych i ofiarnych osób, które
zechcą kontynuować pracę naszych
poprzedników.
Alina Werner

ZE WSPOMNIEŃ

Zachować skarby
kultury narodowej
Chciałabym poświęcić to wspo
mnienie sprawie ocalenia i za
bezpieczenia bezcennej wartości
zabytków X V I i X V II wieku,
które szczęśliwie przetrwały Po
wstanie Warszawskie w skarbcu
Kościoła Ewangelicko-Reformo
wanego, w al. Świerczewskie
go 76a (dawniej Leszno 20).
Po wyjściu z Warszawy pod ko
niec okupacji miejscem naszego
schronienia podczas zimy 1944
był Kraków, który choć tak bar
dzo polski i bliski naszemu sercu,
nie stwarzał wówczas odpowied
niej atmosfery dla wygnańców
z Warszawy. Kiedy ośnieżone
krużganki, daszki i zaułki różo
wiły się o zachodzie słońca lub
mieniły się srebrzystą zielenią
w księżycowej poświacie — w y
chodziliśmy na ulice, ażeby za
czerpnąć świeżego powietrza.
Słyszałam wtedy, dochodzący
jakby z oddali, głos mego męża:
,,Popatrz, jakie to piękne, toż to
tylko całować...” A ja wtedy
czułam w swej bezmiernej tęsk

nocie zapach zamarzającej War
szawy.
Wyzwolenie i koniec straszliwej
wojny (maj 1945) zastały nas w
Łodzi, gdzie wraz z mężem, Wa
cławem, mieszkaliśmy w hoteli
ku prasy przy ul. Zachodniej.
Mój mąż, pracując jako dzienni
karz w łódzkim ,,Polpresie” ,
podczas swoich wypadów do
Warszawy
zainteresował się
sprawami parafii ewangelicko-reformowanej na Lesznie. Zaj
rzał do biblioteki synodalnej i do
skarbca, gdzie znajdowały się
cynowe naczynia liturgiczne, a
więc pateny i kielichy oraz stare
piękne hafty. Aż dziw bierze, że
wcześniej nikt tam nie zajrzał z
osób zainteresowanych (choć nie
wszyscy byli w obozach), ani
nikt ich nie tknął z tzw. szabro
wników, od których roiło się
w zburzonej, opustoszałej War
szawie.
W porozumieniu z dopiero co
zorganizowanym Kolegium Koś
cielnym mąż natychmiast zor

ganizował akcję zabezpieczają
cą. Z pomocą przyszło Muzeum
Narodowe w osobie prof. Stani
sława Lorentza, do którego mąż
zwrócił
się o przechowanie
skrzyń aż do momentu stablizacji życia w mieście i zborze.
Resztki biblioteki synodalnej, w
której znajdowały się ,,białe kru
ki” , mąż mój przewiózł samo
chodem ciężarowym do Uni
wersytetu Warszawskiego, gdzie
dyr. Adam Lewak, jego żona
i pracownicy Biblioteki Uni
wersyteckiej serdecznie zajęli
się księgozbiorem, który do dziś
znajduje się tam w depozycie.
Z uwagi na to, że w żadnym
przypadku nie można było za
pewnić haftom, tkaninom, na
czyniom cynowym i innym za
bytkom należytej opieki i za
bezpieczenia w parafii, gdyż
wszystko było bądź częściowo
wypalone, bądź zniszczone — zo
stały one z czasem ofiarowane
Muzeum.
Podczas wystawy ,,Odrodzenie
w Polsce” (1960) znalazły się one
w oddzielnych gablotach z na
pisem ,,Dar Kościoła Ewangelic
ko-Reformowanego dla Muzeum
Narodowego w P R L” . Taki to
był nasz skromny wkład w ura
towanie cząstki kultury polskiej.
Mówię ,,nasz” , gdyż brałam bez
pośredni udział we wszystkich
tych sprawach. Pamiętam m. in.
bardzo interesującą rozmowę na
temat korozji naczyń cynowych
ze świetnym znawcą w tej dzie
dzinie, p. Tyszkiewiczem, czło
wiekiem o wielkiej kulturze
i osobistym uroku.
A hafty? Tutaj okazała nam nie
zwykłą dobroć, delikatność uczuć
i zrozumienie dla wspólnej spra
wy — p. kustosz Maria Markie
wicz, która zajęła się ich zabez
pieczeniem. Jestem jej dotąd za
wszystko nieopisanie wdzięczna.
Jakoś mieliśmy szczęście do ży
czliwych-ludzi. I za to im chwa
ła.
Warszawa — miasto wówczas
tragiczne i osamotnione, ale
zwycięskie jako symbol niezłom
nej woli trwania — nigdy im
tego nie zapomni.
Celina Borowa
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PRZEGLĄD

EKUMENICZNY

Z ZAGRANICY

0

W Allahabad (Indie) zmarł w
wieku 57 lat wybitny ekonomista
indyjski, prof. Samuel Parmar. W y
kładał on ekonomiczne problemy
międzynarodowe na Uniwersytecie
w Allahabad. W latach 60 spra
wował funkcję zastępcy dyrekto
ra
Instytutu
Ekumenicznego
w
Bossey k. Genewy. Przewodniczył
też grupie roboczej „Kościół a spo
łeczeństwo” , był członkiem Komisji
Kościołów do Spraw Międzynaro
dowych ŚRK.

0 Święty Synod Kościoła Praw o
sławnego Grecji wyraził głębokie
zaniepokojenie z powodu uchwały
rządu greckiego w sprawie nawią
zania stosunków dyplomatycznych
z Watykanem. W wydanej rezolu
cji Synod stwierdza, że Kościół
prawosławny
jest
zdecydowany
strzec swojej „jurysdykcji ducho
wej nad narodem greckim” . W od
powiedzi na zapewnienia rządu, że
chodzi tu tylko o stosunki dyplo
matyczne i polityczne, arcybiskup
A tern Serafim odpowiedział, że Wa
tykan musi najpierw okazać dobrą
wolę i zlikwidować egzarchat K o 
ścioła będącego w unii z Rzymem.
0

Synod Kościoła Anglikańskiego
w Anglii odrzucił ponownie wnio
sek w sprawie dopuszczenia kobiet
do funkcji kapłańskich. Już w ubiegłym roku Synod głosował prze
ciw ordynacji kobiet. Tym razem
odrzucił on propozycję, aby kobie
tom, które zostały ordynowane w
innych częściach Wspólnoty Koś
ciołów Anglikańskich, zezwolić na
sprawowanie funkcji w Anglii. K o 
ścioły anglikańskie w USA, Kana
dzie, Australii, Nowej Zelandii,
Hongkongu i Indiach zezwoliły już
na ordynację kobiet.

0

Ogólnoafrykańska Konferencja
Kościołów, zrzeszająca 118 Kościo
łów nierzymskokatolickich na czar
nym kontynencie, przeżywa poważ
ny kryzys finansowy, który zmusza
ją do ograniczenia działalności. W
dotychczasowym zakresie pracują
jedynie wydział do spraw uchodź
ców,
programy
wychowania
i
kształcenia oraz służba informa
cyjna. O K K pragnie w 1981 r. zwo
łać swoje kolejne zgromadzenie ogólne. Istnieje nadzieja, że do te
go czasu uda się jej przezwyciężyć
kryzys finansowy.
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0
Dalszym
przykładem
dobrej
współpracy między Radą K onfe
rencji Episkopatów Europy a Kon
ferencją
Kościołów
Europejskich
był udział przedstawicieli tej ostatniej w IV Sympozjum Bisku
pów Europejskich, które odbyło
się w Rzymie. Przedstawiciele K K E
mieli
możność
uczestniczyć
we
wszystkich posiedzeniach sympo
zjum oraz w Mszy św. celebrowa
nej przez Jana Pawła II, któremu
zostali przedstawieni.

0 Przedstawiciele Kościołów angli
kańskich, prawosławnych, ewange
lickich i rzymskokatolickiego, zaan
gażowani w dialogu dwustronnym
na płaszczyźnie światowej, spotkali
się w Genewie w celu przedyskuto
wania efektów swej pracy. Posie
dzeniu przewodniczył Basil Meeking z watykańskiego Sekretariatu
do spraw Jedności Chrześcijan. B y
ło to drugie .posiedzenie tego gre
mium, które stawia sobie za cel
ułatwienie
wymiany
informacji
między Kościołami i rodzinami w y 
znaniowymi
zaangażowanymi
w
rozmowach dwustronnych.
0

Światowa Federacja Luterańska
zwróciła się z apelem do władz po
łudniowoafrykańskich, aby wypuś
ciły na wolność 40 aresztowanych
niedawno zwolenników organizacji
wyzwoleńczej SW APO . W apelu
stwierdzono, że aresztowania doko
nano bez wysunięcia oskarżenia ty
pową metodą reżimu południowo
afrykańskiego, który za wszelką ce
nę chce powstrzymać proces zdoby
cia niepodległości przez Namibię.
Wśród aresztowanych znajduje się
wielu wybitnych działaczy kościel
nych.

0

Delegatki na pierwszą europej
ską konsultację kobiet Światowej
Federacji Luterańskiej wystąpiły z
żądaniem przyznania im prawa do
współdecydowania w najważniej
szych dziedzinach pracy Kościoła,
zwłaszcza w dziedzinie ekumenii,
kultu i finansów.

0 W Orleanie (USA) zmarł w w ie
ku 91 lat jeden z pionierów ruchu
ekumenicznego — ks. Floyd W.
Tomkins. Działalność ekumeniczną
rozpoczął w 1923 jako sekretarz
Komisji
Kościoła
Episkopalnego,
tej komisji, która przygotowywała
Światową Konferencję Kościołów
do Spraw W iary i Ustroju w L o 
zannie.

0

Konferencja Kościołów Europej
skich uzyskała status organizacji
pozarządowej przy Radzie Ekono
micznej i Społecznej ONZ. Dzięki
temu KKE, zrzeszająca 113 Kościo
łów prawosławnych i protestanc
kich z naszego kontynentu, będzie
mogła wysyłać swoich przedstawi
cieli na debaty ONZ z głosem do
radczym. K KE jest pierwszą eku
meniczną konferencją regionalną,
której przyznano taki status.

0

W Jerozolimie przebywała o fi
cjalna delegacja Światowej Federa
cji Luterańskiej, która odbyła roz
mowy
z tamtejszym
patriarchą
prawosławnym i jego współpra
cownikami. Omawiano plany dialo
gu prawosławno-luterańskiego na
płaszczyźnie światowej. Członkowie
delegacji odwiedzili też Patriarchat
Kościoła ormiańskiego. W rozmo
wie z abp. Ajamianem podkreślano,
że ŚFL od dawna utrzymuje sto
sunki z Kościołami tzw. przedchalcedońskimi, do których zalicza się
także Kościół ormiański.

0

Nowym przewodniczącym Rady
Kościołów Ewangelickich w RFN
(zrzesza ona 17 Kościołów krajo
wych) został ks. Eduard Lohse,
biskup
Ewangelicko-Luterańskiego
Kościoła Krajow ego <w Hanowerze.
Na stanowisko zastępcy wybrano
ponownie ks. Helmuta Hilda, bis
kupa Kościoła Ewangelickiego w
Hesji-Nassau. Obaj biskupi anga
żują się od wielu lat w sprawę
pojednania między narodami pol
skim i niemieckim.

0

Ks. dr Hanfried Krüger, jeden
z najwybitniejszych działaczy eku
menicznych w RFN, ukończył 65
lat. Od 1953 r. jest on referentem
ekumenicznym przy Radzie Kościo
łów Ewangelickich w RFN. Odniósł
duże zasługi w rozwoju współpracy
ekumenicznej
w
swoim
kraju,
zwłaszcza
między
protestantami
1 katolikami. Od wielu lat angażuje
się też w sprawę pojednania m ię
dzy narodami polskim i niemiec
kim. Jest członkiem Kom isji Kon
taktów Polskiej Rady Ekumenicz
nej i Rady Kościołów Ewangelic
kich w RFN, która istnieje od
1974 r.

0

Prezes Kościoła Ewangelickiego
Nadrenii (RFN), ks. K arl Immer,
wezwał swój Kościół do popierania
budowy międzynarodowego miejsca
spotkań młodzieży, które ma po
wstać w pobliżu b. obozu zagłady

Tranda, Barbara Enhoilc-Narzyńska,
Andrzej Wojtowicz, dr Jan Anchimiuk i dr Karol Karski. Stronę ka
# 'W Watykanie przebywała dele
tolicką reprezentowali m. in.: poseł
gacja prawosławnego Patriarchatu
Jerzy Ozdowski, ks. Michał Peter i
Konstantynopola
pod
przewod
dr Elżbieta Sujak. Delegacja polska
nictwem metropolity Melitona. De
odwiedziła Zurych, Genewę, Berno,
legację przyjął Jan Paweł II. Pod
Fryburg, Visp, Ins i Kehrsatz. Uczest
czas audiencji mówił on o wielkim
niczyła w dwóch sympozjach, z któ
znaczeniu
dialogu
teologicznego,
rych jedno poświęcone było proble
który wkrótce ma być podjęty
mom społeczeństwa, rodziny i pracy,
przez oba Kościoły w celu przezwy
a drugie — stosunkom między Koś
ciężenia trudności doktrynalnych i
ciołem a państwem. Członkowie de
kanonicznych stojących na drodze
legacji odbyli też rozmowy z sekre
do zjednoczenia. Meliton wręczył
tarzem generalnym Światowej Rady
papieżowi orędzie patriarchy Kon
Kościołów ks. Filipem Potterem oraz
stantynopola), w którym Dymitir I
z innymi współpracownikami SRK,
z uznaniem podkreślił, że Jan.1 a także z ks. metropolitą DamaskiPaweł I I od początku swego ponty
nosem Papendreou, przewodniczącym
fikatu daje całemu światu świa
Kom isji Przygotowawczej do Sobo
dectwo siły w Chrystusie.
ru Ogólnoprawosławnego, z ks. bp.
Pierre
Mamie, przewodniczącym
0 W Siofok-Balatonszeplak (W ęgry)
Szwajcarskiej Konferencji Biskupów
obradowała Ekumeniczna Grupa Ro
Katolickich, i z członkami Zarządu
bocza ds. Informacji w Europie (19—
Związku Kościołów Ewangelickich w
23IX ). Obrady toczyły się pod has
Szwajcarii. Delegacji polskiej stwo
łem: „Nowe możliwości współżycia” .
rzono możliwość odwiedzenia tere
Brało w nich udział 59 dziennikarzy
nów o przewadze ludności katolic
chrześcijańskich z 10 krajów Euro
kiej lub ewangelickiej oraz zorien
py; z Polski: dr Karol Karski i An
towania się w bezpośrednich rozmo
drzej W ojtowicz (PRE) oraz dr Ru
wach z wiernymi obu Kościołów o
dolf Buchała („Chrześcijanin w świę
postępie współpracy ekumenicznej
cie” ). Wybrano nowy, 10-osobowy
w Szwajcarii.
zarząd, którego przewodniczącym zo
stał dr Zoltan Aranyos z Kościoła
# Znany teolog katolicki, Hans
reformowanego na Węgrzech, a jed
Kiing, wezwał papieża Jana Pawła
nym z członków — Karol Karski.
II do podjęcia decydujących kroków
Tegoroczne obrady Ekumenicznej
ekumenicznych, takich jak uznanie
Grupy Roboczej zbiegły się z 25-leewangelickiego urzędu kościelnego i
ciem istnienia tej organizacji.
Wieczerzy Pańskiej. Podczas rozmo
w y w telewizji zachodnioniemieckiej
£ } Pięciu duchownych ewangelickoz okazji pierwszej rocznicy pontyfi
-augsburskich z Polski uczestniczyło
katu papieża Hans Kling stwierdził,
w dorocznym Konwencie ewangelic
że nadszedł czas, aby „nie poprze
kim w Beienrode (RFN, 21— 25 IX).
stawać tylko na ceremoniach, w y 
Uwaga obradującego Konwentu sku
mianie depesz i uścisków” , lecz pod
piona była na ważnych problemach
jąć konkretne kroki. Teolog kato
europejskich. Debata toczyła się wo
licki zalicza do nich: nieskrępowane
kół takich zagadnień, jak: zadania
zapraszanie do wzajemnego uczest
Kościołów w Europie, rola RFN w
nictwa
w Eucharystii” , „wspólną bu
Europie oraz pohelsińskie kontakty
dowę obiektów kościelnych” , „eku
międy Wschodem a Zachodem.
meniczne nauczanie religii” oraz
„plany unijne” . Ponadto Kling skry
Q Na zaproszenie Akademii Katolic
tykował realizację praw człowieka w
kiej w Zurychu, Wspólnoty Roboczej
Kościele katolickim, podając nowe
Kościołów Chrześcijańskich kantonu
przykłady wszczętego przez W aty
Berno, szwajcarskiej komisji „Iustikan postępowania dyscyplinarnego
tia et Pax” i Instytutu Etyki Spo
wobec nauczycieli teologii. Tego ty
łecznej Związku Kościołów Ewange
pu praktyki nie mogą mieć miejsca
lickich Szwajcarii przebywała w tym
w Kościele, * który wzywa narody
kraju (23 IX — 4 X ) 13-osobowa dele
do przestrzegania praw człowieka —
gacja polska, w której skład wcho
powiedział Kling. „Pastoralnie i spo
dzili przedstawiciele Kościołów zrze
łecznie zaangażowany” papież powi
szonych w PRE oraz reprezentanci
katolickiej komisji „Iustitia et Pax” . nien troszczyć się o to, aby forsowa
na przezeń polityka zagraniczna po
PRE reprezentowali: ks. prof, dr W i
przedzona została wewnętrzną odno
told Benedyktowicz, ks. bp Zdzisław

w Oświęcimiu.
mieści 80 osób.

Ośrodek

ten

po

wą Kościoła. Nie ma sensu w zyw a
nie świata do nawrócenia, jeśli Koś
ciół pierwszy nie da dobrego przy
kładu. Kling wezwał Jana Pawła II,
aby wypowiedział „rozumne słowo
w sprawie odpowiedzialnej regulacji
urodzeń” , którą to sprawę trzeba po
lecić sumieniu każdego człowieka.
0 Stosunkowo niedawno ujawnio
na została treść listu, który 19 mar
ca br. papież Jan Paweł II wystoso
wał do kardynała Slipy ja, przywód
cy unitów ukraińskich na Zachodzie.
Lisbten został skomentowany na ła
mach francuskiego dziennika „L e
Monde” przez 01iviera Clementa,
który parę lat temu zwrócił na sie
bie uwagę opublikowanymi rozmowa
mi z patriarchą Konstantynopola
Atenagorasem I. Oto tekst tego ko
mentarza:
„W liście do kard. Slipyja z 19 mar
ca, opublikowanym jednak dopiero
teraz, papież Jan Paweł II wzywa
wszystkich katolików, a zwłaszcza
Ukraińców, do godnego przygotowa
nia 1000-lecia chrystianizacji Ukrai
ny. Tekst ten nasuwa wielkie pro
blemy Kościołom prawosławnym, a
zwłaszcza Kościołowi .rosyjskiemu...
Powiada także, że do Rusinów w
K ijow ie wiara chrześcijańska do
tarła z Rzymu przez Konstanty
nopol, a przecież wiadomo każde-,
mu, że Wschód nie potrzebował Rzy
mu, aby zapoznać się z Ewangelią —
na Wschodzie istnieją przecież jesz
cze inne „stolice apostolskie” . Wresz
cie, i to chyba jest najgorsze, papież
nazywa Unię
Brzeską z 1596 r.
«szczęśliwym, choć tylko częściowym
sukcesem w dziedzinie starań o jed
ność Kościoła». Dla prawosławnych
unie okresu kontrreformacji są akurat
zanegowaniem ich własnego
życia
kościelnego przez Rzym: są oznaką
papieskich starań zmierzających dc*
wyrwania całych prowincji z łona
Kościołów wschodnich, są oznaką
kościelnego kolonializmu. Ani pod
władzą Habsburgów, ani pod pano
waniem Polski i Litw y nie dochodzi
ło do unii bez nacisku ze strony rzą
dów. Zachowanie tych przymuso
wych unii także w późniejszym okre
sie świadczy o lekceważeniu, a przy
najmniej o nieznajomości organiczne
go prawosławnego życia kościelnego.
Jeśli Jan Paweł II rozumie jedność
chrześcijan według modelu Unii
Brzeskiej, to jednym pociągnięciem
pióra ryzykuje zaprzepaszczenie sta
rań Pawła V I i Atanagorasa I o lep
sze wzajemne zrozumienie między
prawosławnymi a katolikami” .
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0

W miejscowości Chania na K re
cie obradowało V III Zgromadzenie
Ogólne Konferencji Kościołów Euro
pejskich (18— 25 X). Przybyli na nie
przedstawiciele 114 Kościołów pra
wosławnych, starokatolickich, angli
kańskich i protestanckich z 26 państw
europejskich. Znacznie liczniejszy
niż w poprzednich zgromadzeniach
był udział reprezentantów Kościoła
Rzymskokatolickiego.
Z Polski w
obradach uczestniczyła 10-osobowa
delegacja, a w niej dwoje ewangeli
ków reformowanych: ks. bp Zdzis
ław Tranda 'i Ingeborga ;Niewie
czerzał. Obrady toczyły się pod has
łem: „W mocy Ducha Świętego —
wyzwoleni dla świata” . Temat ten
omawiano w referatach, w codzien
nych studiach biblijnych i w różnych
grupach dyskusyjnych. Zgromadze
nie oceniło dotąd wykonywaną pra
cę przez K K E i sformułowało plany
na najbliższe lata.

0 Komitet Wykonawczy ŚRK, obra
dujący we wrześniu br. w Bossey
k. Genewy, postanowił przeznaczyć
149 tysięcy dolarów na walkę z prze
jawami rasizmu w świecie. Pomoc
taką otrzymały 33 organizacje. Od
1970 r. ŚRK rozdała ponad trzy mi
liony dolarów na ten cel. Trzeba do
dać, że wspieranie ruchów w yzw o
leńczych w A fryce wzbudza wiele
kontrowersji w środowiskach chrze
ścijańskich. Ostatnio, na przykład,
Kościół Prezbiteriański w Australii
wystąpił ze Światowej Rady Kościo
łów oraz z Australijskiej Rady Koś
ciołów, podając jako powód Program
Zwalczania Rasizmu. Liczba Kościo
łów zrzeszonych w ŚRK zmalała więc
do 294.
0 W wieku 79 lat zmarł w Tybin
dze prof. Joachim Jeremias, jeden z
najwybitniejszych
nowotestamentowców ewangelickich. Międzynaro
dową sławę zyskał swoimi badania
mi nad życiem Jezusa i późnym ju
daizmem. Prof. J. Jeremias był
autorem książek m. in. na temat po
dobieństw Jezusa i Wieczerzy Pań
skiej. Nie ukończył, niestety, pierw
szego tomu teologii Nowego Testa
mentu.
0

Jak już informowaliśmy, w 1975
roku powstał z inicjatywy Świato
wej Rady Kościołów bank ekume
niczny, udzielający nisko oprocen
towanych kredytów na realizację róż
nych projektów rozwojowych w kra
jach Trzeciego Świata. Wartość ka
pitału bankowego zbliża się do 5 min.
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dolarów, tj. do sumy, którą pragnęli
osiągnąć założyciele. W ostatnim cza
sie 660 tys. dolarów wpłaciły środo
wiska katolickie z Ameryki Płn. W
związku z tym do rady nadzorczej
banku dookoptowano jezuitę — o.
Eugene Hillengassa. Bank ekume
niczny udzielił dotychczas trzech
kredytów wartości od 100 do 325
tys. dolarów na realizację projektów
kościelnych w Indiach, Kamerunie i
Ekwadorze.

0

Deficyt finansowy Światowej Ra
dy Kościołów będzie do końca bie
żącego roku mniejszy niż przewi
dywano. Sprawozdanie finansowe
przedstawione Komitetowi Wykc>nawczemu wykazało, że wykonanie
budżetu 1978 r. zawierało deficyt,
który nie miał praktycznego znacze
nia. W tym roku zabraknie 2,5 min.
franków szwajcarskich, a nie, jak
przewidywano pierwotnie, 4,5 min.
Można przewidywać, że w 1981 r.
deficyt finansowy zostanie całkowi
cie zlikwidowany.

0

Luterańska nauka o „dwóch pań
stwach” i reformowane ujęcie „w ła
dzy królewskiej Jezusa Chrystusa”
dają się z sobą pogodzić, gdyż „nie
są naukami specyficznie konfesyjny
mi i nie wykluczają się wzajemnie.
Służą raczej obu wyznaniom do orien
tacji w kwestiach etyki” . Do takiego
wniosku doszli przedstawiciele Koś
ciołów luterańskich i reformowanych
w Europie na konsultacji, która od
była się niedawno w miejscowości
Restede k. Oldenburga. Następne
spotkanie europejskie przedstawicie
li obu tradycji ewangelickich odbę
dzie się w 1981 r. w Driebergen (Ho
landia).

0 Sekretarz generalny ŚRK, dr F i
lip Potter, przemawiając w Brunświku (RFN) stwierdził, że jednym z
głównych zadań ŚRK jest takie
kształtowanie świadomości ludzkiej,
ażeby możliwe się stało życie w po
koju. Kościoły muszą uczynić wszyst
ko, aby usunąć ze świata wyobco
wanie, strach, nienawiść i terror.
0

Z inicjatywy ŚRK odbyła się w
Kopenhadze konsultacja na temat
praw człowieka. Starano się znaleźć
odpowiedź na pytanie, jak Kościoły
mogą najskuteczniej przyczynić się
do pełnego respektowania podsta
wowych praw człowieka w różnych
sytuacjach politycznych, społecznych,
religijnych i ekonomicznych.

0 Instytut Ekumeniczny w Bossey
k. Genewy zainaugurował w połowie
października 1979 r. 28 semestr stu
diów, tym razem poświęcony temato
wi: „Królestwo Boże a przyszłość
ludzkości” . Do studiów przystąpiło
60 studentów różnych wyznań z 30
krajów.

0

Paulo Freire, dyrektor instytutu
ŚRK do walki z analfabetyzmem,
złożył wizytę w Nikaragui i Ekwado
rze i z władzami obu krajów skon
sultował plany nauczania. Dodajmy,
że plany te wspiera UNESCO.

0

Kardynał Raoul Silva Henriques,
katolicki arcybiskup Santiago, przez
dwa dni przebywał w Genewie pro
wadząc rozmowy z przywódcami
ŚRK. Żadnych szczegółów z rozmów
nie ujawniono. Przypuszcza się, że
dotyczyły one gwałcenia praw czło
wieka w Chile. Warto pamiętać, że
w ostatnich latach ŚRK bardzo po
mogła Kościołom chilijskim w udzie
laniu pomocy prześladowanym.

0 Delegacja Światowej Rady Koś
ciołów i Chrześcijańskiej Konferencji
A zji przebywała w stolicy Kampuczy i okolicach, kontaktując się z
władzami tego kraju i z organiza
cjami pomocy. Na podstawie zdoby
tych informacji wiadomo, że ludnoś
ci kampuczańskiej trzeba jak naj
szybciej dostarczyć żywności, zwłasz
cza ryżu. Po powrocie do Europy de
legacja ŚRK zaapelowała do Kościo
łów członkowskich o zgromadzenie
2,5 min. dolarów na ten cel. W krót
kim czasie zebrano 3,1 min. dola
rów, a więc kwotę wyższą od tej,
o jaką apelowano. Największe sumy
wpłynęły od Kościołów wolnych ze
ze Szwecji. W chwili, gdy przekazu
jemy tę informację, do Kampuczy
dotarły już samoloty z towarami za
kupionymi przez ŚRK.
0

Kościół metodystyczny w W iel
kiej Brytanii postanowił przeznaczyć
ze swego budżetu pewne kwoty na
Program Zwalczania Rasizmu. N ie
wątpliwy wpływ na taką decyzję
wywarła obecność gości z A fry k i na
metodystycznej konferencji kościel
nej poświęconej problemom walki z
rasizmem.

0 W Nordhorn (RFN) odbyła się ko
lejna debata teologów luterańskich
1 reformowanych z kilku krajów
europejskich nad współczesnym ro
zumieniem urzędu kościelnego.

0 Holenderska Rada Ekumeniczna
do spraw pokoju wystosowała list
otwarty do członków parlamentu, w
którym apeluje o niepodejmowanie
pochopnych decyzji w sprawie mo
dernizacji uzbrojenia
atomowego
NATO.

0 Komitet

Wykonawczy Krajow ej
Rady Kościołów w USA zaapelował
do rządu amerykańskiego o nawią
zanie kontaktów z Frontem W yzw o
lenia Palestyny (PLO ) oraz wyraził
ubolewanie z powodu ustąpienia ze
stanowiska
ambasadora
Andrew
Youinga (był on 'członkiem tej eku
menicznej organizacji), przekazując
mu zarazem podziękowanie za wyko
naną pracę w dziedzinie polityki.

0

Kościoły członkowskie Rady Koś
ciołów Republiki A fryki Południo
wej stanęły w obronie swojego se
kretarza generalnego ks. bp. Desmonda Tutu, który popadł w kon
flikt z rasistowskimi władzami tego
kraju, gdyż w wywiadzie dla telew i
zji duńskiej skrytykował Danię za
handel z tym państwem.

0

Ogólnoafrykańska
Konferencja
Kościołów prosi wszystkie Kościoły
chrześcijańskie o modlitwy w inten
cji Kościołów w Republice A fryki
Południowej,
na które wywierana
jest ostatnio silna presja ze strony
reżimu rasistowskiego. Mimo to, Koś
cioły tamtejsze „starają się w bardzo
trudnej sytuacji składać świadectwo
o Ewangelii Jezusa Chrystusa i po
trzebne jest im moralne wsparcie” .

0 Związek Kościołów Ewangelickich
w Szwajcarii na ostatnim posiedzeniu
w Bernie postanowił kontynuować
akcję mediacyjną między „czarny
m i” i „białym i” Kościołami w A fr y 
ce Południowej. Akcję rozpoczęto w
1974 roku i od tego momentu można
zaobserwować pewne zmiany na lep
sze w stosunkach między białymi i
czarnymi chrześcijanami w Republi
ce Południowej Afryki. W br. protes
tanci szwajcarscy zamierzają tam
zorganizować kolejną konferencję
kościelną.
0

Obydwa Kościoły reformowane
w Holandii wsparły finansowo Front
Patriotyczny w Zimbabwe, aby w y
równać straty, jakie organizacja ta
poniosła wskutek udziału w roko
waniach londyńskich. Podobnie uza
sadniła swoją 35-tysięczną dotację
dolarową Światowa Rada Kościołów.
# światowa Federacja
zaprotestowała przeciw

Luterańska
nieustanne

mu stosowaniu przemocy w Namibii
przez białych rasistów z A fry k i Po
łudniowej. Zdaniem ks. dr. Maua, se
kretarza generalnego Federacji, prze
moc wobec ludności Namibii „dopro
wadzi do zupełnej katastrofy” .

0W

miejscowości Vancouver (K a
nada) odbył się Światowy Kongres
Zielonoświątkowców z udziałem 12
tysięcy delegatów z 80 krajów. In 
teresująca wydała nam się w ypo
wiedź przewodniczącego Kongresu,
dr. Thomasa Zimmermana z USA, z
której wynika, że zielonoświątkowcy
nie posiadają jednak „monopolu” na
pełnię poselstwa biblijnego. Zimmer
man powiedział bowiem: „Ducha
Bożego nie da się ograniczyć ani do
jednej instytucji religijnej, ani do
jednego regionu geograficznego” .

0

Na Węgrzech ukazuje się 17 pe
riodyków kościelnych o łącznym na
kładzie rocznym 8,2 min. egzempla
rzy. Największe nakłady osiąga pra
sa katolicka, np. tygodnik „N ow y
człowiek” ukazuje się w 90 tysiącach
egzemplarzy, a miesięcznik kultural
ny „V igilia” , o objętości 72 stiroin —
w
11 500 egzemplarzy. Tygodnik
Kościoła Ewangelicko-Reformowane
go wychodzi w nakładzie 30 tys. eg
zemplarzy. Największym
wydaw
nictwem kościelnym jest katolickie
„Szent Istvan” . Jego produkcja książ
kowa w 1979 r. osiągnęła 226
tys. egzemplarzy, natomiast nakład
książek wydawnictwa reformowane
go w tym samym czasie wyniósł 210
tys. egezmplarzy.
0 Nowym sekretarzem generalnym
Brytyjskiej Rady Kościołów został
ks. Philip Morgan, od 1967 r. sekre
tarz . generalny Kościoła Chrystuso
wego w W ielkiej Brytanii i Irlandii.
Ks. Morgan jest dobrze zorientowany
w sytuacji ekumenicznej na szczeblu
lokalnym i krajowym.

0

Biskup Eduard Lohse, przewod
niczący Rady Kościołów Ewangelic
kich w RFN oraz kardynał Joseph
Hoffner, przewodniczący Konferencji
Biskupów
Katolickich w RFN —
udostępnili opinii publicznej ujedno
licony przekład Nowego Testamentu
na język niemiecki. Od 1962 r. nad
przekładem pracowało wspólnie po
nad stu teologów ewangelickich i ka
tolickich, wielu germanistów i innych
uczonych.

0 Ludwig

Raiser, emerytowany pro
fesor prawa na uniwersytecie w T y 
bindze (RFN), ukończył 75 lat. Dużą

popularność zdobył jako inicjator i
współautor Memorandum Kościoła
Ewangelickiego w RFN (1965), w zy
wającego rząd boński do oficjalnego
uznania granicy na Odrze i Nysie
Łużyckiej. Na początku lat siedem
dziesiątych prof. Raiser przyjechał
do Polski w charakterze członka de
legacji Rady Kościołów Ewange
lickich w RFN.
0 Ponad dwumilionowy Kościół luterański w USA, którego zwierzch-»
nik duchowny zwany był dotąd pre
zydentem, wprowadził teraz tytułem
próby nazwę „biskup” . W 1980 r. Sy
nod Generalny Kościoła wypowie się
ostatecznie co do używania tej naz
wy.

0

Arcybiskup Mikko Juva, zw ierz
chnik Fińskiego Kościoła Luterańskiego, złożył wizytę Rosyjskiemu
Kościołowi
Prawosławnemu
w
Związku Radzieckim. Arcybiskup
przebywał w Leningradzie, Nowogro
dzie, K ijow ie i Moskwie, przemawia
jąc w parafiach luterańskich i pra
wosławnych. Spotkał się również z
patriarchą Pimenem. Po powrocie do
Finlandii oświadczył, że całą podróż
cechowała
atmosfera
przyjaźni i
otwartości.

0 Koptyjski

partiarcha Aleksandrii
1 całej A fryki, Szenuda III, odbył po
raz pierwszy podróż do Zairu i Kenii,
aby zwizytować tamtejsze parafie
koptyjskie. Z tej okazji oświadczył,
że misja Kościoła koptyjskiego w A f
ryce powinna polegać nie na dążeniu
do maksymalnej liczby nawróceń,
ale na uczeniu Afrykanów życia w
duchu Ewangelii. Szenuda II I jest
duchowym przywódcą 7 min. chrześ
cijan koptyjskich.

0

Bp K. H. Ting, członek delegacji
chińskiej biorącej udział w Świato
wej Konferencji
Religii do spraw
Pokoju w Princeton (USA), w w y 
wiadzie prasowym oświadczył, że
chrześcijanie w ChRL nie życzą sobie,
aby do ich kraju przybyli misjonarze
zagraniczni i pozbawiali Chińczyków
tożsamości narodowej.

0

Papież Jan Paweł II w ostatnim
piśmie apostolskim na temat nau
czania religii katolickiej przewiduje
możliwość wspólnej nauki religii z
członkami innych wyznań. W piś
mie apostolskim czytamy: „W śro
dowisku, w którym panuje religijny
pluralizm, biskupi mogą uznać za
rzecz właściwą, a nawet konieczną,
eksperymentalną współpracę między

23

katolikami i innymi chrześcijanami
w celu uzupełnienia normalnej kate
chezy, jaką musi przejść każdy ka
tolik” . Eksperymenty takie są upra
wnione ze względu na teologiczny
fundament
wspólny
wszystkim
chrześcijanom” . Jan Paweł II zaleca
również, aby w nauczaniu chrześci
jańskim przekazywano „w sposób
właściwy i lojalny” wiedzę o innych
Kościołach i wspólnotach kościel
nych.
# W Akademii Ewangelickiej w A rnoldshain (RFN, 17— 18X79) odbyło
się 12 zebranie Komisji Kontaktów
Polskiej Rady Ekumenicznej i Rady
Kościoła Ewangelickiego w RFN
(EKD). Jeden z tematów dotyczył
wizyt papieża Jana Pawła II w Pol
sce i w innych krajach, inny — 40
rocznicy wybuchu II wojny świato
wej. Kontynuowano też rozmowy w
kwestii kontaktów Sekcji Młodzie
ży PRE i Zrzeszenia Młodzieży Ewan
gelickiej w RFN oraz debatowano
nad możliwościami pomocy między
kościelnej, a także nad bliższymi i
częstszymi spotkaniami historyków
kościelnych z obu krajów.
Z KRAJU
# Zaproszona przez Polską Radę
Ekumeniczną przebywała w Polsce
(23— 28 X 79) delegacja Synodu Koś
cioła Ewangelickiego w Hesji-Nassau
(RFN). W Warszawie goście spotka
li się z prezesem PRE, ks. prof. dr.
Witoldem Benedyktowiczem oraz z
innymi działaczmi Rady. Ponadto od
byli rozmowy ze
zwierzchnikami
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
i Autokefalicznego Kościoła Praw o
sławnego, z rektorem Chrześcijań
skiej Akademii Teologicznej i z dy
rektorem Polskiego Oddziału B rytyj
skiego i Zagranicznego Towarzystwa
Biblijnego. Delegacja odwiedziła tak
że Kraków, gdzie spotkała się z przed
stawicielami oddziału PRE, były obóz
zagłady w Oświęcimiu i klasztor
OO. Paulinów w Częstochowie.
# 16 listopada 1979 r. zmarł w Ł o 
dzi ks. arcybiskup Jerzy, ordynariusz
diecezji łódzko-poznańskiej Polskie
go Autokefalicznego Kościoła Pra

wosławnego. Abp Jerzy (Aleksy Korenistow) urodził się w 1900 r. w Pe
tersburgu. Ukończywszy Seminarium
Duchowne w Krzemieńcu (1924) zło
żył śluby zakonne i uzyskał święcenia
kapłańskie. W latach 1927— 1931 kon
tynuował studia w Studium Teologii
Prawosławnej Uniwersytetu W ar
szawskiego. W 1933 r. uzyskał god
ność archimandryty klasztoru w Żyrowicach, w 1942 r. otrzymał sakrę
biskupią. Po drugiej wojnie świato
wej przez krótki czas pełnił obowiąz
ki biskupa wrocławsko-szczecińskie
go, a od 1948 r. — łódzko-poznańskiego. W 1958 r. otrzymał godność
arcybiskupa. W czasie wakansu na
stanowisku metropolity
kierował
sprawami całego Kościoła prawo
sławnego w Polsce. Pogrzeb abp. Je
rzego odbył się w Łodzi 20 X I 1979 r.
na miejscowym cmentarzu prawo
sławnym.
# Koszalińsko-słupski oddział Pol
skiej Rady Ekumenicznej zainicjo
wał w Koszalinie ekumeniczne na
bożeństwo ewangelizacyjne pod has
łem: „Umacniajcie się w Panu i po
tężnej mocy Jego” (Ef. 6:10). Słowo
wprowadzające wygłosił ks. Mieczy
sław Ostrowski. Ewangelizatorzy, ks.
Piotr Kareł i ks. Roman Szmigiel,
w swych kazaniach zwrócili szcze
gólną uwagę na konieczność prak
tycznego stosowania Ewangelii w
codziennym życiu każdego chrześ
cijanina. Pogłębieniu wiary i prze
żyć duchowych służyły pieśni w w y 
konaniu ks. ks. P. Karela, A. Otrę
by, R. Szmigla przy akompaniamen
cie gitary.
# Dzień 11 listopada 1979 roku był
w zborze poznańskim obchodzony
jako podwójne święto: narodowe i
kościelne. Rano odbyło się uroczys
te nabożeństwo z udziałem ks. rek
tora Woldemara Gaspary*ego, a po
południu w sali zborowej zgroma
dziło się sporo osób na jubileuszo
wym zebraniu Polskiego Towarzyst
wa Ewangelickiego. W dniu 22 paź
dziernika 1979 r. przypadła bowiem
60 rocznica powstania Polskiego T o
warzystwa
Ewangelickiego (PTE).
Prezes Towarzystwa,
p. Fryderyk
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Nitsch, powitał na wstępie drogiego
gościa — ks. rektora W. Gaspary’ego
— oraz resztę przybyłych osób. Po
odśpiewaniu pieśni i odczytaniu hi
storii PTE, które zaistniało wcześ
niej aniżeli parafia ewangelicka w
Poznaniu i stało się jej zalążkiem,
prezes wręczył dyplom honor owego
członka PTE Księdzu Rektorowi
oraz dyplomy wdzięczności ośmiu
zasłużonym działaczom, którzy nie
szczędzili trudu i sił w pracy
dla Towarzystwa: Zofii i Pawło
wi Rymorzom, Lidii i Zygmumtowii Rennom, Helenie Hoch, Eugenii
Gettlowej, Oldze Lermanowej i Kse
ni Kalinowskiej. Odczytany również
został list inż. Edwarda Głowackiego
z Łodzi, który nie mógł przyjechać
na tę uroczystość, a miał także otrzy
mać dyplom honorowego członka.
(Warto dodać, że piękna szata gra
ficzna dyplomów jest zasługą jedne
go z plastyków poznańskich). Na
stępnie zabrał głos Ksiądz Rektor.
Podziękowawszy za otrzymany d y 
plom, wrócił pamięcią do czasów,
kiedy był blisko związany z byłym
proboszczem poznańskim, ks. sen.
Gustawem Manitiusem. Naświetlił
tło polityczne tamtych lat, gdy kształ
towało się życie nowo powstającego
zboru oraz uikaizaił irolę, jaką odegrał
wówczas prof. Edward Hauptmann.
Mówca przypomniał uroczystość in
stalacji ks. Manitiusa (1924) i obec
ność na niej prezydenta miasta, Cy
ryla Ratajskiego, oraz wojewody
Pnińskiego. Słuchacze dowiedzieli się
sporo szczegółów o stosunku nie
mieckich Kościołów unijnych na te
renie Poznania do Kościoła polskiego
oraz o negatywnej roli, jaką odgry
wał superintendent Blau. Dopiero
przesłuchiwany przez Gestapo miał
się wyrazić, że Kościół unijny nie
docenił szansy, jalka została mu dana
w dwudziestoleciu niepodległej Pol
ski.
Dalszy ciąg wieczoru urozmaiciły
śpiewy, muzyka i recytacje. Ponie
waż dzień M listopada jest świętem
narodowym, więc oprócz poezji re
ligijnej Wojciecha Bąka deklamowa
no wiersze patriotyczne poetów pol
skich. Zebranie zakończyło się roz
mowami przy herbacie.
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