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C O  W Y  N A  Т О ? C O  W N U M E R Z E ?
Po sierpniowych porozumieniach osiągniętych w Gdańsku Kościół rzym
skokatolicki uzyskał dostęp do radia i od września ubiegłego roku co 
niedzielę transmitowane są nabożeństwa z kościoła Sw. Krzyża w War
szawie. Dzięki temu wiele osób unieruchomionych we własnych domach, 
szpitalach, w domach opieki i innych miejscach oraz ci, którzy z różnych 
powodów nie mogą dostać się w niedzielę do kościoła, mają możliwość 
uczestniczenia w życiu religijnym swojej wspólnoty.
Porozumienia gdańskie mają jednak na myśli również te Kościoły, które 
nie tworzą większości wyznaniowej w naszym kraju. Dlatego kilka z nich 
zwróciło się już dawno do odpowiednich władz o stworzenie takiej samej 
możliwości. Niektóre wolały podjąć wspólne wysiłki za pośrednictwem 
Polskiej Rady Ekumenicznej. Tak się też stało i Rada Ekumeniczna po
wołała specjalną komisję do załatwienia tej sprawy. Już w grudniu ze
szłego roku wystąpiono z propozycją transmitowania nabożeństw. PRE za
proponowała, aby pierwsze nabożeństwa o charakterze ekumenicznym 
z kazaniem prezesa, prof. Witolda Benedyktowicza, odbyło się w okresie 
świąt Bożego Narodzenia. Ta propozycja spotkała się jednak z odmową, 
motywowaną zbyt krótkim czasem na jej zrealizowanie.
Jesteśmy jednak zdania, że można było taką transmisję wykonać nawet 
z dnia na dzień. Radio bowiem potrafi reagować natychmiast na różne 
wydarzenia i skoro Rada oświadczyła swą gotowość, należało jej antenę 
udostępnić. Chyba, że Polskie Radio kierowało się innymi motywami, nam 
nie znanymi. Mamy podstawy, aby podejrzewać inne pnotywy, ponieważ 
rozmowy na temat regularnych transmisji przeciągają się w nieskończo
ność. Ciągle nie znamy odpowiedzi w sprawie zasadniczej: będziemy ttiieli 
prawo nadawania przez radio nabożeństw czy też nie.
Nasze racje są nieco inne jniż racje katolików. Problem Chorych, dla któ
rych takie nabożeństwa są wielkim dobrodziejstwem, jest raczej niewielki, 
choć całkiem pominąć go nie można. Katolicy mają w szpitalach i domach 
opieki stałych kapelanów. Mogą oni codziennie odwiedzać chorych, którzy 
nic są pozbawieni opieki duszpasterskiej. Ewangelicy są natomiast w zu
pełnie innej sytuacji. Dyrekcje szpitali na ogół nie robią trudności naszym 
duchownym w dostępie do chorych poza godzinami odwiedzin, a służba 
szpitalna zwykle służy daleko idącą pomocą. Z uwagi jednak na naszą 
sytuację nie mamy stałej służby kapelańskiej, a do wielu odległych miejsc 
duchowny nie ma fizycznej możliwości dostania się.
Zasadnicza sprawa sprowadza się do diasporalnego charakteru naszych 
Kościołów. Bardzo duża część ich członków mieszka w rozproszeniu, da
leko od macierzystych parafii, skąd dotarcie do kościołów stanowi dla nich 
wielką trudność i pochłania bardzo dużo czasu, niekiedy aż kilka godzin. 
Chodzi też o równoprawne traktowanie wszystkich obywateli. Skoro część 
z nich, choćby bardzo liczna, ma określone prawa i ułatwienia, nie należy 
ich odmawiać również tej niewielkiej części. Jesteśmy przecież obywate
lami tego samego kraju, więc prawa w nim obowiązujące odnoszą się 
również do nas.
Nasze ambicje nie są ani zbyt wygórowane, ani nie idą zbyt daleko. Nie 
domagamy się transmisji dla każdego Kościoła co niedzielę, ale dwa razy 
w miesiącu można by przeznaczyć jakiś czas na antenie radiowej i poT 
dzielić między różne Kościoły, tak aby każdy z nich mógł go wykorzystać 
kilka razy w roku, zwłaszcza w ważne święta.
Propozycje'zostały złożone, rozmowy się toczą, ludzie czekają i... jak dotąd 
nic z nich nie wynika. Jesteśmy bardzo nieliczni i widocznie mamy za 
małą „siłę przebicia”, aby pokóńać Opory. Dysponujemy tylko możliwością 
rozmawiania, dyskutowania, przekonywania, powoływania się na prawo. 
Jak długo będziemy cierpliwie czekać w przedpokoju rta pozytywną de
cyzję?

Bieżący numer naszego miesięczni
ka otwieramy stałą rubryką Co wy 
na to?, w której poruszamy sprawę 
transmisji radiowych nabożeństw 
Kościołów zrzeszonych w PRE.
W kazaniu Przed krzyżem (s. 3) 
prawosławny teolog, dr Jan  Anchi- 
miuk, proponuje współczesnemu 
chrześcijaninowi rozpatrzenie na 
ncwo własnych poglądów i postę
powania w świetle wydarzeń zwią
zanych z procesem i sądem nad 
Jezusem Chrystusem.
Modlitwa znajduje się na s. 4. 
Omówienie ekumenicznych nabo
żeństw odbywających się w Tygod
niu Modlitwy o Jedność Chrześci
jan na przykładzie Zelowa, autor
stwa ks. bip. Zdzisława Trandy, za
mieszczamy na s. 5.
W przedrukowanym przez nas wy
wiadzie, udzielonym redakcji ge
newskiego czasopisma, teolog szwaj
carski ks. prof. 'Lukas Vischer mó
wi o współczesnym ruchu ekume
nicznym (s. 6).

W artykule pt. Dziecko w Kościele
(s. 8) Ingeborga Niewieczerzał pre
zentuje zagadnienia poruszone na 
międzynarodowej Konferencji Wy
chowania Chrześcijańskiego w E- 
vian.

Tekst wykładu pt. Misja chrześci
jańska dzisiaj, wygłoszonego przez 
światowej sławy kaznodzieję bapty- 
stycznego, dr. Billy Grahama, w cza
sie jego ostatniego pobytu w Polsce 
zamieszczamy na s. 10.

Drugą część artykułu Wandy Mlic- 
kiej pt. Ci inni, poruszającego pro
blemy ludzi kalekich, znajdą Czy
telnicy na s. 14.

O powierzchownym przeżywaniu 
wiary i nieodpowiednim wyrażaniu 
jej w modlitwie pisze Joanna Mi- 
zgała w aozważaniu zatytułowanym 
Za mało <s. 16).

Przeglądem ekumenicznym (s. 17)
zamykamy numer.

N A S Z A  O K Ł A D K A
Ostatnia Wieczerza — współczesna 
rycina
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JAN ANCHIMIUK

Przed krzyżem

Wtedy Piłat wydał Go im na śmierć krzyżową. Wzięli więc Jezusa i od
prowadzili Go. A On dźwigając krzyż swój, szedł na miejsce, zwane Trupią 
Czaszką, co po hebrajsku zwie się Golgotą, gdzie Go ukrzyżowali, a z Nim 
innych dwóch, z jednej i z drugiej strony, a pośrodku Jezusa.

Jan 19:16—18

Stoimy u krzyża. Chwile stania i zamyślenia w obli
czu krzyża i Ukrzyżowanego wielu z nas przeżyło 
już nieraz. Nie tylko my. Wiele pokoleń chrześcijan 
w ciągu już bez mała dwóch tysiącleci przeżywało 
te chwile podobnie jak my. Nie tylko chrześcijan. 
Pytanie o sens śmierci Jezusa na krzyżu nie było 
i nie jest obojętne również wielu, bardzo wielu lu
dziom innych religii i niewierzącym. Również oni 
nie mogą przejść obok krzyża obojętnie, już chociaż
by dlatego, że jest on dla nas, chrześcijan, tak wiel
kim wydarzeniem. Z całą pewnością można twier
dzić, że będzie tak, dopóki istnieje ludzkość. 
Zastanówmy się, dlaczego tak jest. Z czego wynika 
to nieprzemijalne znaczenie śmierci na krzyżu Czło
wieka urodzonego w Betlejem, kogoś z małego, pe
ryferyjnego państewka, podporządkowanego potężne
mu imperium rzymskiemu? Wiemy przecież, że nie 
była to jedyna śmierć na krzyżu. Tysiące ludzi zmar
ło hańbiącą śmiercią niewolnika przed ukrzyżowa
niem na Golgocie i po nim.
Historyk odpowie: dlatego, że na Golgocie umarł 
Człowiek, który dał początek potężnemu ruchowi 
religijnemu. Ruchu tego i jego instytucjonalnych 
przejawów nie można ignorować ani w przeszłości, 
ani teraz. Tyle historyk.
Kim jest jednak Ukrzyżowany dla nas? Jednym 
tchem odpowiemy: to Pan nasz i Zbawiciel, Jezus 
Chrystus. Czy jednak uświadamiamy sobie całą głę
bię tego wyznania? Pan nasz i Zbawiciel to Ten, 
kto umarł tak haniebnie opuszczony? Wyznajemy 
więcej. Ten' Człowiek jest wcielonym Bogiem, Bo
giem-Człowiekiem, prawdziwym Bogiem i prawdzi- 
dziwym Człowiekiem. Bogiem, o którym powiadamy, 
że jest Stwórcą Wszechświata, wszystkiego co istnie
je, Wszechpotężny, Wszechmocny, Wszechobecny... 
Zatrzymajmy się tu. Czy nie głosimy rzeczy nie
możliwej? Czy nie mają racji ci, którzy od dawna 
już mówią, że w najlepszym przypadku siejemy 
zgorszenie? A może trzeba się wręcz przyznać, że 
głupstwa i bzdury już od prawie dwóch tysięcy lat 
opowiadamy?
O, jak mocne musi być to zgorszenie i głupstwo, 
skoro trwa już tyle wieków! Jak piękne i zachwy
cające musi być, skoro tyle tysięcy oddało za nie 
swoje życie! A przecież często mieli inne wyjście. 
Mogli się przyznać, że się mylili. Zachowaliby nie 
tylko życie, ale często również bogactwo, znaczenie, 
sławę.

Przyjrzyjmy się krzyżowi. Spróbujmy odtworzyć wy
darzenia. Zdawałoby się, że jest to zadanie proste. 
Jeśli cokolwiek z Ewangelii pamiętamy dobrze, to 
już na pewno będą to opisy narodzenia i ukrzyżo
wania Jezusa.
Zwróćmy oczy ku postaci Ukrzyżowanego. Jezus 
z Nazaretu, Bóg-Człowiek — jak trudno jest zgłębić 
sens Jego śmierci. To On nauczał i tysiące ludzi Go 
słuchało. On zmusił do milczenia faryzeuszy, sadu
ceuszy, uczonych w Piśmie, gdyż musieli przyznać 
Mu rację. To On uzdrawiał chorych, wypędzał de*- 
mony, chodził po wodzie, triumfalnie wjechał do 
Jerozolimy, witany okrzykami: „Hosanna Synowi Da
widowemu”.
Dlaczego kilka dni później tłum, a w nim również 
ci sami ludzie, wołają: „ukrzyżuj Go”? Jaka jest na
sza rola w tym wydarzeniu? Większość z nas potępia, 
oczywiście, czyn Sanhedrynu, Piłata, żołnierzy. Obu
rzamy się na przewrotność Izraelitów, którzy naj
pierw chcą obwołać Jezusa królem, a potem doma
gają się Jego ukrzyżowania. W większości z nas 
tkwi głęboko przekonanie, iż na ich miejscu postą
pilibyśmy inaczej. Czyżby?
Zastanówmy się nad motywami decyzji Sanhedrynu 
i Piłata, nad postawą tłumu i żołnierzy.
Sanhedryn podejmuje decyzję dlatego, że chce uchro
nić naród wybrany przed interwencją Rzymian, którą 
może sprowokować dalsza działalność Jezusa. Człon
kowie Rady Najwyższej doszli do przekonania, że 
„jeśli go tak zostawią, wszyscy uwierzą w niego; 
wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię 
i nasz naród” (Jan 11:48). Dlatego „lepiej jest dla 
nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszy
stek ten lud zginął” (Jan 11:50). Obrona czystości 
religii, ochrona religii i ludu — to są główne 
motywy decyzji. A u nas? Czy mało jest w naszych 
Kościołach decyzji złych, krzywdzących ludzi, a to 
najczęściej w imię dobra najwyższego, w imię inte
resów Kościoła? Czy zupełnie wygasła mentalność 
godząca wiarę w Boga, który jest Miłością, z bez
względnym karaniem tych, którzy myślą inaczej?
Przedstawiciel władzy, której reakcji tak bardzo 
obawiał się Sanhedryn, wiedział doskonale, że ten 
Człowiek był niewinny. Uczciwość kazała Piłatowi 
podjąć próbę uratowania Go. Jednak pod naciskiem 
rezygnuje. Boi się o własną pozycję, nie chce mieć 
kłopotów z powodu kogoś, kto nie jest jego przyja
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cielem, krewnym, znajomym, kto w gruncie rzeczy 
tak mało go obchodzi, a kto mu zakłócił spokój. 
Przyzwoitość nakazywała okazać, że nie zgadza się, 
że jest przeciw. Ale obrona tego niewinnego nie 
wchodziła widać w rachubę. Trzeba byłoby przecież 
samemu isię narazić. Sanhedryn mógłby donieść ce
sarzowi i wówczas jego kariera znalazłaby się pod 
znakiem zapytania. Czy nasze postępowanie w po
dobnych wypadkach jest tak zupełnie inne?
Tłum Izraelitów przed pałacem, wołający: „ukrzyżuj 
go”, to przecież ludzie, którzy dali posłuch swojej 
legalnej, najwyższej religijnej władzy. Są więc to 
ludzie lojalni, dobrzy obywatele. A cóż można po
wiedzieć o żołnierzach? Wypełnili tylko rozkaz! Ilu 
ludzi tłumaczy swoje postępowanie, nawet zbrodni
cze, koniecznością wykonania rozkazu.
Czy można się dziwić uczniom Jezusa, że się roz
pierzchli, z wyjątkiem jednego i kilku kobiet? Po
została u Krzyża Jego Matka. Ona to wszystko wi
działa inaczej.

Czy możemy im się dziwić, skoro my sami wiele 
razy zachowywaliśmy się podobnie? Czy nie potę
pialiśmy tych, którzy ośmielili się podważać prawdy 
nam najdroższe? Czy skłonni jesteśmy zrezygnować 
z własnej kariery i dobrobytu, wystawić na szwank 
dobro własnej rodziny dla kogoś, kto jest nam nie
znany, a o kim mówią, że to jakiś dziwny człowiek? 
Czy nie jest naszym obowiązkiem posłuszeństwo w ła
dzom kościelnym, szczególnie wówczas, kiedy zdają 
się bronić naszej wiary? Można by pytania tego 
rodzaju mnożyć bez końca».
Odpowiedź na te pytania nie jest jednak najważ
niejsza, a właściwie nawet niepotrzebna. Można przy
puszczać, że dla Apostołów i dla wielu innych Izraeli
tów pytanie w obliczu krzyża brzmiało inaczej. To 
jest również nasze główne pytanie: dlaczego On, 
który tak wiele razy okazał swoją moc, jest teraz 
taki słaby? Nie tylko sam dał się sponiewierać i wy
stawił na śmierć, ale, co ważniejsze, tylu ludzi nara
ził na upadek, zwątpienie w sens dobra? Przecież

Pod z n a k i e m  k r z y ż a Pod znakiem Twojej męki, 
pod Twoim krzyżem, Chryste, 
tam, gdzie Ty cierpiałeś 
za grzechy całego świata, 
szukamy bezpiecznego miejsca, 
z dziecięcą ufnością powierzamy 
Tobie wszystkie nasze troski.

Pod znakiem zmartwychwstania, 
pod pustym krzyżem czekamy 
na ratunek i wyzwolenie 
od tego, co zagraża życiu, 
osłabia naszą wiarę, 
zagłusza nadzieję 
i wygasza miłość.

Pod znakiem Nowego Przymierza, 
pod krzyżem pojednania 
między Bogiem a ludźmi 
podajemy sobie ręce 
w braterskim, otwartym kręgu, 
gotowi przyjąć każdego, 
kto pragnie nowego życia.
Pod znakiem zwycięstwa, 
pod drzewem żywota 
kierujemy do Ciebie, nasz Panie, 
serdeczne uczucia wdzięczności 
za wysłuchanie naszego wołania 
i wygaszenie zarzewia wybuchu 
ostrych konfliktów społecznych.
Stajemy pod Twoim krzyżem 
pobudzeni wiarą, 
ożywieni padzieją, 
zjednoczeni miłością, 
by wspólnie Cię prosić 
o pomoc i światło Ducha, 
gdy ważą się losy Ojczyzny.
30 marca 1981
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dla nich krzyż oznaczał, że nie było prawdą to, czego 
Jezus przedtem nauczał.
Człowiek chyba nigdy nie będzie mógł zgłębić ta
jemnicy śmierci Boga-Człowieka na krzyżu, jakkol
wiek powiedziano na ten temat wiele głębokich 
i pięknych słów. Jedno jest pewne — Golgota była 
logicznym i nieuniknionym następstwem całego życia 
Jezusa. Wiemy jednak z równą pewnością, że nie 
była końcem życia Jezusa. Śmierć Go dotknęła i 
wzięła w swoje objęcia, nie mogła Go jednak utrzy
mać. Pan życia pozostał sobą również w chwili 
śmierci. Śmierć miała do tej pory władzę nad czło
wiekiem. Cóż mogła jednak zdziałać wobec Boga- 
-Człowieka? Tego Człowieka nie mogła zwyciężyć, 
bo musiałaby sięgnąć Boga. Skoro jednak raz oka
zała się bezsilna, to znaczy, że stała się bezsilna 
również wobec tych, którzy w Chrystusa zostali 
wszczepieni.
To dlatego Apostoł Paweł wcła: „niech mnie Bóg 
uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak

tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa”... 
(Gal. 6:14). Właśnie dlatego współukrzyżowanie 
z Chrystusem staje się początkiem życia. Śmierć sta
je się początkiem życia, bo przez Jego śmierć — ona 
już została zwyciężona!
Zmienia się sens cierpienia człowieka niewinnego, 
nawet jeśli jest to cierpienie aż do śmierci prowa
dzące. Uczestnicy cierpień Chrystusowych radują się, 
gdyż będą się radowali również podczas objawienia 
Jego chwały. Przez krzyż przyszła na cały świat 
radość!
Jeśli tak, to nawet wówczas, kiedy ogarnia mnie 
ciemność samotności, ciemność opuszczenia przez Boga, 
kiedy modlitwa staje się niemożliwa i pustka śmierci 
zaczyna mnie wypełniać, to nawet wówczas nie je
stem sam. W tej pustce słyszę głos z Golgoty: „Boże, 
Boże mój, czemuś mnie opuścił”. Wsłuchuję się w ten 
głos i dostrzegam, że to jest również mój głos. Nie 
jestem więc sam. Jest ze mną Bóg. Więc okazuje się, 
że krzyż jest drogą ku Zmartwychwstaniu.

Ks. bp ZDZISŁAW TRANDA

Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan
na przykładzie Zelowa

Zelów jest niewielkim, niespełna 10 000 mieszkańców 
liczącym miasteczkiem, leżącym w pobliżu Łodzi. 
Jedną z jego cech charakterystycznych jest wielo- 
wyznaniowość: żyją tam rzymskckatolicy, ewangeli
cy augsbursc3r, baptyści i ewangelicy reformowani. 
Obecnie zdecydowanie najwięcej jest katolików, ale 
w przeszłości proporcje były inne — największą spo
łeczność tworzyli ewangelicy reformowani, potom
kowie braci czeskich, którzy w XVIII wieku emigro
wali ze swej ojczyzny wskutek prześladowań, jakie 
spotkały ich w fanatycznie rządzonym cesarstwie 
Habsburgów. Po ostatniej wojnie przytłaczająca wię
kszość ewangelików reformowanych reemigrowała do 
Czech. W Zelowie pozostało zaledwie 10—15% po
przedniej liczby. Przed wojną mieszkało tam również 
wielu Żydów. Tych jednak wytępiono bądź wysie
dlono, bądź też sami wskutek różnych okoliczności 
rozproszyli się w kraju i za granicą.
Inną cechą Zelowa, znamienną i szczególną, 'jest od 
dziesiątków lat odbywany Tydzień Modlitwy Chrześ
cijan. Ma on charakter ekumeniczny. Dopiero po 
raz pierwszy (od 1953) w tym roku nie wziąłem 
udziału w zelowskim Tygodniu, a to z powodu cho
roby. To stało się przyczyną, dla której postanowi
łem podzielić się uwagami na temat Tygodnia Mo
dlitwy na prowincji. Nie wiem, kto był inicjatorem 
tej sprawy w Zelowie. Gdy w roku 1952 podjąłem 
pracę pastora w tamtejszej parafii, modlitwy już się 
tam odbywały. W okresie studiów uniwersyteckich 
w Warszawie spotkałem się z tą formą pracy eku
menicznej, która mi bardzo przypadła do serca. Wie
le tym nabożeństwom zawdzięczałem, byłem więc od 
początku mojej pracy w Zelowie rzecznikiem takiej 
współpracy międzywyznaniowej i kontynuowałem

działalność moich poprzedników w dziedzinie zbli
żenia. U moich kolegów — ks. Jerzego Gryniakowa 
z Piotrkowa Trybunalskiego, który od tamtych cza
sów do dzisiaj służy w parafii ewangelicko-augsbur
skiej, oraz ks. Michała Januszkiewicza, cd 1952 roku 
kaznodziei zboru baptystycznego — znalazłem zro
zumienie i poparcie. Dzięki temu każdego roku, bez 
przerwy, trwają w Zelowie Tygodnie Modlitwy. Jest 
to chyba jedyne w Polsce małe miasto, gdzie takie 
wspólne, ekumeniczne nabożeństwa się odbywają, 
i to zawsze przez pełną oktawę.
Niewielkim odstępstwem od „reguły” jest nieco inny 
termin zelowskiego Tygodnia Modlitwy. Niemal od 
początku istniał tam bowiem zwyczaj zapraszania 
kaznodziejów z różnych ośrodków Polski, a trudno 
było uzyskać zgodę na przyjazd do Zelowa tych 
księży, na których nam zależało, w czasie, gdy w ich 
ośrodkach był realizowany .podobny program eku
menicznych nabożeństw. Tak więc odbywają się one 
bądź w ostatnich dniach stycznia, bądź też w lutvm, 
a czasami nawet na początku marca. Zawsze Zaczy
nają się i kończą w niedżielę. Jako goście bywali 
zapraszani duchowni różnych wyznań, nie tylko re
prezentowanych na terenie Zelowa. A więc przyjeż
dżali duchowni luterańscy, baptystyczni, reformowani, 
ale także metcdystyczini, ze Zjednoczonego Kościoła 
Ewangelicznego i polskokatolickiego, często z bardzo 
odległych zakątków Polski, bo nie tylko z Łodzi, 
Warszawy czy Kalisza, ale również z Poznania, Go
rzowa, Mazur oraz Śląska Górnego, Dolnego i Cie
szyńskiego. |
Sprawa udziału w Tygodniu Modlitwy w Zelowie 
tamtejszej parafii rzymskokatolickiej ma swoją hi
storię. Nie sposób mówić tu o wszystkich szczegółach,
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ale to, co najważniejsze, chciałbym utrwalić. Po 
dłuższym okresie wspólnych nabożeństw luteran, bap
tystów i reformowanych zaczęliśmy odczuwać potrze
bę wspólnoty modlitewnej — przynajmniej podczas 
Tygodnia Modlitwy o Jedność — z najliczniejszym 
wyznaniem, tj. rzymskokatolickim. Zaczęliśmy za
praszać członków parafii rzymskokatolickiej, bardzo 
oficjalnie, za pośrednictwem jej proboszcza. Przy
jeżdżali już na nasze zaproszenie księża katoliccy 
z innych ośrodków. Był kiedyś ks. Roman Forydki 
z Ołtarzowa pod Warszawą, był mój kolega szkolny 
ks. Jerzy Różalski z okolic Grójca, regularnie co ro
ku przyjeżdżał ks. Kazimierz Gabryel, wówczas rek
tor seminarium duchownego w Łodzi, który przez 
wiele lat ipełnił funkcję referenta do spraw ekume
nicznych w diecezji łódzkiej i nie tylko z racji tego 
stanowiska był i pozostał gorącym rzecznikiem roz
woju ekumenicznych kontaktów. Dopiero jednak w 
roku 1978, kiedy po raz wtóry zaproponowałem ze- 
lowskiemu proboszczowi, ks. Antoniemu Szarejce, 
włączenie parafii rzymskokatolidkiej do programu 
Tygodnia Modlitwy o Jedność i przeprowadzenie 
przynajmniej jednego nabożeństwa w parafialnym 
kościele rzymskokatolickim, propozycja moja spot
kała się z żywym i chętnym oddźwiękiem. Od tam
tego właśnie czasu odbywają się wspólne nabożeń
stwa ekumeniczne również w świątyni rzymskoka
tolickiej w Zelowie. Ponieważ zostałem wtedy po
proszony o wygłoszenie kazania w kościele katolic
kim, miałem okazję powiedzieć między innymi i o 
tym, że została przezwyciężona dziwna sytuacja: oto 
społeczeństwo Zelowa, skupione w różnych para
fiach wyznaniowych, mo-gło spotykać się na ulicy, 
w sklepach, przy warsztatach pracy, w szkołach, na 
boisku sportowym, w mieszkaniach, nawet na po
grzebach czy ślubach, natomiast nie mogło spotykać 
się w kościele na nabożeństwie. Muszę stwierdzić, że 
nabożeństwa ekumeniczne spotkały się z dużym za
interesowaniem społeczności katolickiej Zelowa. Koś
ciół był wypełniony, a mój udział jako kaznodziei 
oraz parafialnego chóru reformowanego — przyjęty 
z wdzięcznością. Wielu rzymskich katolików bierze 
udział w nabożeństwach Tygodnia w pozostałych

kościołach, a księża katoliccy (miejscowi) wygłasza
ją w nich kazania. Muszę stwierdzić, że w owym 
przełomowym roku 1978, gdy w dzień po nabożeń
stwie w kościele katolickim także kościół reformo
wany wypełnił się po brzegi różnowyznaniowym tłu
mem, żegnając się przy wyjściu z uczestnikami na
bożeństwa usłyszałem od wielu katolików, że z wiel
ką ulgą i zadowoleniem przyjęli fakt tych nabo
żeństw.
Chcę jeszcze wspomnieć, że przez wiele lat przestrze
galiśmy dość skrupulatnie zasady wymiany kazno
dziei, tak aby nabożeństwo prowadził miejscowy 
duszpasterz, a kazanie wygłaszał duchowny innego 
wyznania. Później utorowała sobie drogę również 
inna praktyka. Nabożeństwo odbywało się wg po
rządku wyznaniowego, a jego ekumeniczny charakter 
uwypuklała tematyka kazań, modlitwy i udział wier
nych oraz duchownych z wszystkich parafii. Oba 
systemy mają swoje dobre i złe strony, ja jednak 
skłaniam się raczej do maksymalnej ekumenizacji 
tych nabożeństw, także przez konsekwentną wymia
nę kaznodziei.
Na koniec chcę powiedzieć, że ekumeniczny Tydzień 
Modlitwy jest w Zelowie zjawiskiem naturalnym, 
oczekiwanym co roku przez członków wszystkich pa
rafii i że wielu z nich regularnie uczęszcza na te 
nabożeństwa.
Osiągnięcia? Są one zupełnie niewymierne. Chyba 
trzeba zaliczyć do nich to, że przedstawiciele różnych 
wyznań spoglądają :na siebie życzliwiej niż przed 
wielu laty. Ale i w tej dziedzinie łatwiej jest bu
rzyć aniżeli budować. Czasem nawet głupstwo ni
weczy wiele z tego, co przez lata całe z mozołem 
się budowało. Z drugiej jednak strony, jeśli duch 
ekumeniczny już utorował sobie drogę do świado
mości ludzi, łatwiej jest przezwyciężać wszelkie kry
zysy. Dobrze by więc było, gdyby nie tylko w Ze
lowie, ale i w innych małych lub większych mia
steczkach, gdzie żyją obok siebie ludzie różnych wy
znań, mogły odbywać się podobne Tygodnie Modlit
wy i żeby nabożeństwa ekumeniczne nie były tylko 
przywilejem dużych miast w Polsce.

Lukas Vischer
mówi
o współczesnym 
ruchu ekumenicznym

Zamieszczony poniżej wywiad z ks. prof. Lukasem Vischerem, refor
mowanym teologiem szwajcarskim, opublikowany został w genewskim 
tygodniku „La Vie Protestante” (1981, nr 2). Ks. Lukas Vischer był 
przez wiele lat przewodniczącym Komisji „Wiara i Ustrój” SUK, a obec
nie pracuje jako dyrektor biura do spraw ekumenicznych przy Federa
cji Szwajcarskich Kościołów Ewangelickich w Bernie. W 1980 odwiedził 
Polskę. Wygłosił wtedy wykłady w Chrześcijańskiej Akademii Teolo
gicznej i w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także wykład dla 
reformowanych studentów teologii na temat koncepcji jedności Kościoła 
na podstawie listu Kalwina do kardynała Sadoleta. Tekst wykładu za
mieściliśmy w nr 7—8/80 „Jednoty”.

 ̂ Redakcja

RED. — Wiele Kościołów reformowanych opubli
kowało ostatnio — niektóre w zupełnie nowej wer
sji — swoje konfesje. Z czego to wynika?

L. V. — Kościoły reformowane nie mają jakiegoś 
jednego tekstu konfesji, który określałby ich wiarę 
w sposób ostateczny. Różnią się pod tym względem 
od Kościołów luterańskich, tamte bowiem uznają Obo

wiązującą moc Konfesji Augsburskiej z 1530. W Ko
ściołach reformowanych zawsze odczuwano potrzebę 
formułowania na nowo przez każdą generację tego, 
co się myśli na temat Jezusa Chrystusa i Ewangelii. 
Jedną z cech charakterystycznych tradycji reformo
wanej jest chyba nieustanne poszukiwanie odpowie
dzi na pytanie o znaczenie Ewangelii dla dzisiejszego 
świata.
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Nie jest więc rzeczą dziwną, że w ciągu ostatnich 
piętnastu lat ukazała się cała seria nowych tekstów 
konfesji, na przykład konfesje dwu Kościołów refor
mowanych w USA, Kościoła prezbi-teriańskiego na 
Kubie, w Korei, w Afryce Południowej, na Taiwa- 
nie... Wszędzie obserwujemy ten sam wysiłek zmie
rzający do zajęcia właściwego stanowiska wobec wiel
kich problemów dzisiejszego świata oraz próbę ta
kiego głoszenia Ewangelii, które byłoby najbliższe 
codziennemu życiu. Oczywiście sformułowania tych 
wyznań wiary nie są identyczne. Każde z nich stara 
się dać odpowiedź na aktualne pytania. Z punktu 
Widzenia zbliżającego się Zgromadzenia Generalnego 
Światowego Aliansu Reformowanego, które ma się 
odbyć w Ottawie w 1982, jest rzeczą ważną zdać 
sobie sprawę z faktu powstawania tych różnych wy
znań wiary.

RED. — Czy mógłby Ksiądz Profesor podać przy
kłady tego, co w nich jest wspólne?

L. V. — Weźmy, na przykład, rolę, jaką odgrywa 
Kościół w społeczeństwie. Temat nie jest nowy. Po
dejmowały go również konfesje wieków minionych, 
ale dzisiaj nabrał on nowego znaczenia. Jaka jest 
rola Kościoła we współczesnej strukturze społecznej? 
Odpowiedzi nie są identyczne. Podczas gdy jedne 
kładą akcent na działanie Boga za pośrednictwem 
głoszenia Ewangelii, inne wzywają chrześcijan do 
akcji wyzwoleńczej, jakiej Bóg dokonuje w społe
czeństwie (Kuba).

Wiele tekstów mówi o pojednaniu. Wzywają one 
Kościół, aby stał się czynnikiem pojednania w spo
łeczeństwie wstrząsanym destrukcyjnymi konfliktami. 
Również w tej sprawie widać wyraźne różnice. Jedne 
teksty nie widzą problemu związanego z dążeniem 
do pojednania, inne zaś obawiają się, aby nie ibyły 
wykorzystane do tłumienia uprawnionej walki o spra
wiedliwość.

Te rozmaite wyznania wiary stawiają przed nami 
problem prawdziwej powszechności Kościoła. Czy na
prawdę tworzymy jedną rodzinę ze wszystkimi Ko
ściołami reformowanymi na świecie? Jeśli tak, to 
trzeba serio traktować wysiłki wyrażone przez po
szczególne konfesje. Powinniśmy wsłuchiwać się w 
głos innych Kościołów, w to, co mówią reformowani 
na Taiwanie czy w Korei, chrześcijanie walczący 
o ochronę ''praw człowieka w swoich krajach, co 
mówią czarni reformowani w Afryce Południowej
0 warunkach prawdziwego pojednania, co mówią 
reformowani na Kubie, którzy starają się brać udział 
w tworzeniu nowego społeczeństwa... W jaki sposób 
możemy być rzeczywiście solidarni z ich wiarą
1 świadectwem?

RED. — Gdy ktoś mówi o ekumenizmie, znaczenie 
tego pojęcia jest różne w zależności od osoby, która 
się nim posługuje. Co dla Księdza oznacza ekume
nizm w roku 1981?

L. V. — Często myśli się, że ktoś jest ekumenistą, 
gdy współpracuje z innymi Kościołami, a nie jest 
nim, gdy zajmuje się sprawami własnego Kościoła. 
Jest to przeciwstawienie fałszywe, które trzeba prze
łamać. Współpracując z innymi Kościołami powinni
śmy przede wszystkim zajmować się naszym własnym

dziedzictwem. Prawdziwy ekumenizm wymaga, aby 
Kościoły reformowane ’stawiały sobie pytanie, czy 
realizują konieczną odnowę, która umożliwiłaby więk
szą jedność.

Reformowani, bardzo mocno zaangażowani w for
mułowanie projektów przyszłości Kościoła, odegrali 
poważną rolę w kształtowaniu ruchu ekumenicznego. 
Obecnie, w okresie realizacji, mają o wiele więcej 
trudności z wnoszeniem konstruktywnego wkładu. 
Jak posunąć naprzód dzieło wspólnoty między Ko
ściołami? Przede wszystkim przez reformy we ̂ włas
nej tradycji. Bez wysiłków w tym kierunku nie bę
dziemy moglli oczekiwać otwarcia się ze strony 
innych Kościołów. Przykład: jeżeli nie przeprowa
dzimy odnowy nabożeństwa niedzielnego w sensie 
bardziej regularnego obchodzenia Wieczerzy Pańskiej, 
to z czasem staniemy się coraz trudniejszym roz
mówcą dla większości Kościołów biorących udział 
w ruchu ekumenicznym.

Oczywiście nie chcę powiedzieć, że należy się po 
prostu dostosować, ze względu na jedność przyjąć 
linię pośrednią, ale jednak trzeba, po tylu latach 
ekumenicznego zaangażowania, postawić sobie pyta
nie, czego nauczyliśmy ;się od innych.

RED. — Czy sądzi Ksiądz, że po swego rodzaju 
próżni w stosunkach ekumenicznych wejdziemy w no
wy okres? Jeżeli tak, to jakie są perspektywy?

L. V. — Kościół katolicki po doborze Watykańskim 
bardzo szybko podjął dialog i współpracę umożliwioną 
przez dekret o ekumenizmie. Trzeba by dokonać 
dzisiaj nowego wyłomu, ponieważ znaleźliśmy się 
znowu w obliczu powrotu do pozycji tradycyjnych 
we wszystkich Kościołach, zwłaszcza zaś w Kościele 
rzymskokatolickim. Czy trzeba jednak rezygnować 
z nadziei na zbliżenie? Nie sądzę. Czy nie jest rzeczą 
zastanawiającą, że wszyscy zwierzchnicy Kościołów, 
nie wykluczając papieża Jana Pawła II, nadal mówią 
o ekumenizmie, zbliżeniu i jedności? Wydaje się, że 
nikt nie może sobie pozwolić na rezygnację z dążenia 
do jedności. Konieczność dążenia do jedności nie 
podlega dyskusji, a liczba tych, którzy cierpią nad 
obecnym zastojem, jest bardzo duża. Wielka prze
szkoda, jaką napotykamy, jest następująca. Kościoły 
skłaniają się dzisiaj ku przekonaniu, że te inne po
winny przyjąć ich własną koncepcję ruchu ekume
nicznego i że to one powinny ponieść ofiary ko
nieczne dla współżycia i zgodnego wyznawania wia
ry. 'Dąży się niejako do przeforsowania modelu jed
ności, który nam odpowiada. Sądzę, że nowy okres 
zacznie się wtedy, gdy zdamy sobie sprawę, że ta 
droga nigdzie nie prowadzi.

Kościoły muszą znowu dostrzec, że ruch ekume
niczny jest z założenia „wspólnym planem działania”. 
Muszą wzajemnie uznać się za partnerów, z których 
każdy ma coś do wniesienia w dzieło jedności. 
Charles Brent powiedział, że „wszystkie Kościoły są 
winne podziału przez swój grzech; nie da się więc 
przywrócić jedności bez zgodnego działania (con- 
certed action) wszystkich Kościołów. Musimy więc 
już teraz utworzyć wspólnotę Kościołów dążących 
do dania wśród nas miejsca Chrystusowi, bo tylko 
On może zrealizować jedność.

Powiedzmy w sposób obrazowy: ktoś może działać 
z przekonaniem, że jego własny Kościół jest ośrod.-
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kiem, wokół którego gromadzą się inne Kościoły, 
aiby razem z nim tworzyć jedność, która już w nim 
istnieje. Taki właśnie obraz działania prezentuje dzi
siaj Kościół katolicki. Wypowiedzi i postępowanie 
papieża, zwłaszcza jego podróże, wzmacniają ten 
obraz. Czy nie można jednak wyobrazić sobie czegoś 
innego? Wszystkie Kościoły gromadzą się wokół Je 
zusa, jako ośrodka, i razem starają się ujawnić jed
ność daną przez Niego.

RED. — Wielu obserwatorów uważa, że niektóre 
konserwatywne ruchy religijne w Stanach Zjedno
czonych dopomogły Ronaldowi Reaganowi w uzyska
niu prezydentury. Czy sądzi Ksiądz, że zarysowują 
się nowe tendencje w stosunkach między Kościołem 
a siłami politycznymi?

L. V. — Bardzo często nie docenia się tego nowego 
ruchu „większości moralnej” w Stanach Zjednoczo
nych. Jest jednak faktem, że wielu kandydatów,

popieranych przez ten ruch, zostało wybranych po
konując różne wpływowe osobistości, w ostatnich 
latach bardzo popularne. Dodajmy jednak dla jasno
ści, że ten ruch, związany z kołami fundamentalis- 
tycznymi, nie reprezentuje Kościołów, które zresztą 
w większości odcięły się od jego ideologii i działal
ności. Ruch ten jednak znajduje duży posłuch, pod
czas gdy oświadczenia Kościołów mijają nie zauwa
żone. „Większość moralna” mocno zaciążyła na ame
rykańskim protestantyzmie.

Ruch ten posługuje się Ewangelią dla celów poli
tyki konserwatywnej. Niech więc nam teraz nie 
mówią, że konserwatyści są apolityczni, a ci, którzy 
walczą o sprawiedliwość społeczną, „upolityczniają” 
Kościół. Problem polega na tym, czy ten ruch jest 
usprawiedliwiony Ewangelią. Osobiście uważam, że 
jego ideologia opiera się na stwierdzeniach herety
ckich.

D o k o ń c z e n i e  na s. 20

KONFERENCJA W EVIAN

Dziecko w Kościele

W dniach cd 24 do 30 września 
1980 r. w Evian, we Francji, odby
ła się międzynarodowa Konferencja 
Wychowania Chrześcijańskiego zor
ganizowana wspólnie przez Świato
wą Radę Kościołów, Światową Fe
derację Luterańską i Europejską 
Konferencję Wychowania Chrze
ścijańskiego w dwusetną rocznicę 
powstania ruchu Szkół Niedziel
nych. W konferencji uczestniczyło 
150 nauczycieli Szkół Niedzielnych, 
wykładowców i duchownych ewan
gelickich oraz prawosławnych z 51 
krajów ze wszystkich kontynentów. 
Kościoły zrzeszone w Polskiej Ra
dzie Ekumenicznej reprezentowała 
Ingeborga Niewieczerzał (ref.). 
Tematem obrad była aktywna obe
cność dzieci w życiu Kościoła. Na 
program złożyły się codzienne stu
dia biblijne prowadzone przez wy
bitnego teologa, ks. prof. Hansa 
Ruediego Webera, trzy referaty 
oświetlające z różnych stron głów
ny tem at spotkania (wygłoszone

...niezbędny jest aktywny, twórczy 
udział we wspólnocie chrześcijań
skiej zarówno dorosłych, jak mło
dzieży i dzieci...

zostały przez Olle Engstroma ze 
Szwecj-i, Wing Ching Lee z Hong
kongu i Iris Cully ze Stanów Zjed
nocz cnych) oraz prace w siedmiu 
grupach roboczych. Konferencje 
regionalne ustaliły zakres zagad

nień, jakie stały się podstawą dy
skusji i wymiany doświadczeń wy
nikających z odmiennych kultur 
i tradycji. W czasie dyskusji szu
kano odpowiedzi m.in. na pytania, 
w jaki sposób umożliwić dzieciom
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czynne uczestnictwo w nabożeń
stwie, w życiu kościelnym i spo
łecznym, w jaki sposób pobudzić 
ich 'inicjatywę w zdobywaniu 
wiedzy i rozwijaniu życia ducho
wego. Poruszano zagadnienie od
powiedzialności Kościoła za wy
chowanie dzieci w duchu szeroko 
pojętego ekumenizmu, a także za 
ekonomiczne i społeczne warunki, 
w jakich żyją dzieci.
Zarówno referenci, jak i pozostali 
uczestnicy konferencji wypowiadali 
pogląd, iż wspólnotę chrześcijańską 
charakteryzować powinno partner
stwo wszystkich jej członków, gdyż 
każdy posiada różnorodne dary, 
którymi służyć może innym. Zwła
szcza dzieci — wyposażone w tak 
cenne cechy, właściwe ich wieko
wi, jak ufność, wrażliwość, uczci
wość i otwartość, spontaniczność i 
wyobraźnia, zainteresowanie świa
tem i dążenie do prawdy — mogą 
niezwykle wzbogacić świat ludzi 
dorosłych, wnieść nowe wartości 
w życie społeczeństw i całego Koś
cioła. Dlatego niezbędny jest akty
wny, twórczy udział we wspólno
cie chrześcijańskiej zarówno doro
słych jak młodzieży i dzieci, aby 
wszyscy wspólnie mogli poszuki
wać drogi do Boga, do poznania 
sensu wiary, nadziei i miłości. 
Uczestnicy konferencji ustosunko
wali się krytycznie do aktualnej 
sytuacji dzieci we wspólnocie chrze
ścijańskiej. Wyrazili przekonanie, że 
Kościół nie spełnia swojej misji, 
jeśli odmawia najmłodszym swym 
członkom ważnego miejsca, jakie 
przyznaje im Ewangelia. Istnieje 
potrzeba pogłębionej refleksji nad 
dotychczasową praktyką po to, aby 
Kościół zaczął naprawdę poważnie 
traktować potrzeby, pragnienia i 
propozycje najmłodszych swych 
członków, zaakceptował ich jako 
współtwórców chrześcijańskiego ży
cia i umożliwił uczestnictwo we 
wszelkich formach kościelnego dzia
łania, bo wtedy wiara chrześcijań
ska znajdzie pełne potwierdzenie 
w praktyce, a Ewangelia będzie 
mogła być w pełni zwiastowana. 
Wiele uwagi poświęcono sprawie 
udziału dzieci w nabożeństwach i 
przystosowaniu form nabożeństwa 
do potrzeb dziecka. Wskazywano 
na-pożytek płynący z łączenia form 
tradycyjnych z nowoczesnymi, 
wprowadzania w nabożeństwach 
protestanckich w większym niż do
tąd zakresie muzyki, śpiewu i ge
stu. Nabożeństwa powinny zawie
rać mniej elementów przemawiają

cych do intelektu, więcej natomiast 
stwarzać możliwości emocjonalnego 
i spontanicznego przeżywania wia
ry.
Z tym zagadnieniem wiąże się tak- 
że problem udzielania dzieciom sa
kramentu Wieczerzy Pańskiej. Był 
on rozważany już w czasie kon
sultacji ekumenicznej, która odby
ła się w Bad Segeberg w kwietniu 
1980 r. W wyniku pracy tej 50- 
-osobowej grupy powstał wstępny 
dokument zatytułowany „Eucharist 
with children” (Eucharystia z dzieć
mi), przedstawiony do szerszej dy
skusji. Ostateczna wersja zostanie 
wkrótce opublikowana przez ŚRK. 
Ponieważ wiele Kościołów zmaga 
się aktualnie z tym problemem, 
uczestnicy konferencji zachęcali do 
jak najszerszej dyskusji nad nim, 
przypominając równocześnie, iż na
leży mleć na uwadze jego aspekty 
biblijne i teologiczne, psycholo
giczne i wychowawcze, a także li
turgiczne i praktyczne konsekwen
cje, jakie pociągnęłaby decyzja o 
udzielaniu dzieciom Komunii św. 
W kilku grupach rozważane było 
zagadnienie odpowiedzialności za 
przyszłość świata, za duchowy, in
telektualny, psychiczny i fizyczny 
rozwój dzieci na całej kuli ziem
skiej. Jako najmłodsi i najsłabsi 
członkowie społeczeństw dzieci naj
częściej padają ofiarą głodu, wy
zysku, niesprawiedliwości, przesą
dów i wojen. Ich sytuacja różni 
się w zależności od społecznych i 
politycznych systemów działających 
w poszczególnych krajach. Kościół, 
który ma za zadanie głoszenie 
Ewangelii, musi potwierdzić pra
wdę Ewangelii czynami miłości, 
działać w taki sposób, aby nastę
powała zarówno poprawa socjal
nych warunków życia dzieci, jak 
i ich rozwój wewnętrzny. 
Uczestnicy konferencji poświęcili 
wiele uwagi sprawie wychowania 
młodego pokolenia w duchu tole
rancji i szacunku dla ludzi o od
miennych przekonaniach i świato
poglądach oraz w %duchu miłości 
chrześcijańskiej do członków innych 
wyznań czy religii. Jednakże wy
chowanie młodego pokolenia w po
znaniu i praktykowaniu idei eku
menicznych wymaga od rodziców i 
nauczycieli świadomości własnej 
tożsamości wyznaniowej, aby byli 
oni w stanie ustrzec siebie i in
nych od indoktrynacji. Należy 
stwarzać takie sytuacje, w których 
dzieci wraz ze swymi rówinieśnika- 
mi z innych Kościołów mogłyby

uczestniczyć w nabożeństwach/ mo
dlitwach, pracy i zabawie, i dzięki 
temu w praktyce doświadczałyby 
jedności.
Jedna z grup opracowała tekst re
zolucji na temat wychowania w 
duchu pokoju, przyjętej jednogło
śnie przez wszystkich członków 
konferencji. W tekście tym wyrażo
ne zostało przekonanie, że Kościo
ły szczególnie są zobowiązane do 
działania na rzecz sprawiedliwości 
i pokoju na świecie. Wobec ogrom
nego zagrożenia, jakie w obecnych 
czasach stwarzają wszelkie kon
flikty międzynarodowe, a zwłaszcza 
wyścig zbrojeń, pierwszorzędnej 
wagi nabiera uświadomienie chrze
ścijanom skutków wojen, konie
czności strzeżenia pokoju, angażo
wanie dzieci w różnego rodzaju 
działalność zmierzającą do łagodze
nia konfliktów międzynarodowych 
i do pojednania, organizowanie 
konsultacji i akcji pokojowych. Na 
zakończenie uczestnicy konferencji 
w Evian wystosowali orędzie do 
dzieci oraz wydali krótkie oświad
czenie, w którym sformułowane zo
stały najważniejsze myśli i zalece
nia wypracowane w trakcie ty
godniowej dyskusji (treść ich prze
kazałam powyżej). Choć sprawo
zdania z prac prowadzonych w gru
pach, które udostępniono wszy
stkim członkom konferencji, nie za
wsze były w pełni jasne i zrozu
miałe ze względu na zbytnią 
zwięzłość i skrótowość sformuło
wań, to jednak zapoznawały de
legatów z ogólnym tokiem dyskusji 
i zasygnalizowały problemy, jakie 
należałoby poddać pod rozwagę 
nauczycieli i duchownych. Myślę, 
że zagadnienia, które złożyły się 
na temat obrad konferencji, powin
ny' być jak najszerzej rozpropago
wane zwłaszcza w kręgach osób 
zajmujących się wychowaniem 
chrześcijańskim i nauczaniem re
ligii. Idea pełnego uczestnictwa 
dzieci w Kościele, w nowatorski 
i interesujący sposób przedstawio
na na konferencji, powinna być 
wprowadzana w życie zarówno 
w Kościołach, jak i w domach. 
Rozwijanie poczucia odpowiedzial
ności dziecka za otaczającą je rze
czywistość (na miarę jego sił), po
budzanie rozwoju całej jego oso
bowości, wyzwalanie w nim energii 
i inicjatywy — wzbogacić może 
życie religijne, społeczne i kultu
ralne w Polsce.

Ingeborga Niewieczerzał

9



BILLY GRAHAM

Misja

chrześcijańska

dzisiaj

Donosiliśmy już, że ChAT przyznała Billy Grahamowi honorowy doktorat. 
Uroczystość nadania tej godności odbyła się w kościele baptystów w War
szawie 6 stycznia 1981. W czasie uroczystości Billy Graham wygłosił wy
kład, który z niewielkimi skrótami zamieszczamy.

Redakcja

Jestem niezwykle zaszczycany i zarazem zażenowany 
miłymi wypowiedziami skierowanymi dziś ipod mym 
adresem. Wyrażam głęboką wdzięczność za wielki 
zaszczyt, jakim zechcieliście mnie obdarzyć. Przyj
muję go z wdzięcznością, ciesząc się z Waszej życzli
wości i braterskiej postawy (...)
Wizytę w Polskiej Rzeczpospolitej Ludcwej w paź
dzierniku 1978 roku uważam za jedną z najbardziej 
pamiętnych podróży, jakie kiedykolwiek odbyłem. 
Wczułem się wtedy nieco w szlachetność i odwagę 
ducha narodu polskiego. Na przestrzeni dziejów cier
pieliście wiele — tak  wiele, jak chyba żaden naród 
w historii. Karty waszego heroicznego oporu wobec 
nazistowskiego barbarzyństwa oraz wręcz nieprawdo
podobna historia odbudowy Polski po zniszczeniach 
wojny są najlepszym przykładem ludzkiej odwagi 
i determinacji zapisanym w księdze historii. Wczułem

się również wówczas w głębię duchowego i religij
nego dziedzictwa Polski. Byłem wzruszony możli
wością głoszenia Ewangelii Chrystusa w Kościołach 
o tak różnorodnych tradycjach.
Aczkolwiek obecna wizyta trwa zaledwie parę dni, 
to jednak dostrzegłem znów te charakterystyczne ce
chy odwagi i determinacji, jakie wyróżniały was na 
przestrzeni historii. I tak, jak w przeszłości stawa
liście w godzinie próby w duchu jedności, modlitwy, 
wiary, gotowi do ofiarnej pracy, tak  i w obecnej 
sytuacji — co jest moją modlitwą — te same w ar
tości, które wypracowały wasze wysokie miejsce w 
historii, a na które po stokroć zasłużyliście, ujawnią 
się ponownie i wyposażą was w mądrość służącą 
pokojowemu rozwiązaniu problemów. Pragnę wszakże 
zapewnić, że obecna wizyta, aczkolwiek o wiele krót
sza, pod wieloma względami będzie równie pamiętna

Odczytanie i wręczenie 
dokumentu przez prof, 
dr. W, Benedyktowicza,

10



Kościół baptystów w czasie wykładu B. Grahama.

ze względu na wysoki zaszczyt, jakim mnie dziś 
obdarzono (...)
Temat mego wykładu brzmi: „Misja chrześcijańska 
dzisiaj”. Wybrałem ten temat, aczkolwiek zdaję so
bie sprawę, że jest on zbyt obszerny, by można go 
było w pełni zanalizować w ciągu niewielu minut. 
Niemniej jest to temat najważniejszy dla Kościoła 
Powszechnego. Sprawa misji we współczesnym świę
cie, moim zdaniem, stanowi najbardziej palący pro
blem Kościoła chrześcijańskiego.
Misja Kościoła Jezusa Chrystusa jest — w pewnym 
sensie — taka sama w każdej generacji. Chrześcija
nie winni zawsze prowadzić życie ludzi Bożych — 
w słowach, w czynach potwierdzając, że są „... na
rodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszali cnoty 
Tego, który powołał ich z ciemności do cudownej 
swojej światłości” (I Ptr. 2:9). Wszakże, z drugiej 
strony, właściwy kształt misji może wykazywać pew
ne zróżnicowanie w zależności od tego, w jakiej 
generacji i w jakim społeczeństwie jest prowadzona. 
Każdy baczny obserwator dostrzega, że współczesny 
świat znajduje się na niezwykle niebezpiecznym za
kręcie histerii. To prawda, że wprost niemożliwością 
jest wskazywać jakikolwiek okres dziejów, w którym 
nie odnotowano by chociażby ograniczonych konflik
tów. Dostrzegamy wszakże, że nasze pokolenie jest 
wyjątkowe w historii, a to przynajmniej z dwóch 
względów. Po pierwsze, z powodu rozbudowy broni 
masowego zniszczenia — broni, które po raz pierwszy 
w dziejach są w stanie zetrzeć ludzkość z powierzchni 
ziemi, i to w ciągu kilku godzin, Bronie te — 
nuklearne czy biochemiczne — nie są jedynie udosko
naleniem poprzednich, ale stanowią gigantyczny skok, 
jeśli idzie o siłę zniszczenia. Niestety, nawet kosmos 
nie jest wolny cd eskalacji tego rodzaju broni.
Po drugie, nasza generacja jest wyjątkowa ze wzglę
du na ogólnoświatowy wymiar kryzysu, przed jakim 
stoimy. Obecnie akcja jednego przywódcy czy narodu 
może wywołać reperkusje o zasięgu globalnym. Żyje
my, jak ktoś powiedział, w wiosce, którą jest świat. 
Coraz intensywniejsza eksploatacja bogactw natural
nych przez wszystkie kraje, rewolucja komunikacyj
na, kompleksowa współzależność w sferze gospodar
czej, domaganie się „więcej”, nawet w krajach do
brobytu, natarczywe żądania ubogich i głodujących 
w różnych częściach świata — to tylko niektóre 
symptomy naszego wieku międzynarodowej współza
leżności. Z powodu tej współzależności każdy naród, 
każda jednostka odczuwa natychmiast skutki braku 
stabilizacji w świecie. Jako chrześcijanie nie możemy 
być obojętni wobec tych komplikacji. Nie możemy 
też dopuścić, by nas one przygniotły. Opatrzność 
Boża osadziła nas w tej generacji i oczekuje od nas 
wierności w wypełnianiu misji, jaką nam powierzył 
Bóg w tym pokoleniu.
Co stanowi naszą misję w tej ponurej sytuacji świa
ta, który — jak się czasem wydaje — zmierza wprost 
do Armagedonu i samobójczego unicestwienia? Do 
czego wzywa nas Bóg, co mamy czynić w tym 
świecie?
Bóg wzywa nas, swój lud, do spełnienia wielu zadań. 
Na przykład, do oddawania Mu czci. Nabożeństwo

winno stanowić centrum chrześcijańskiego życia. Na
stępnie: jako ludzie wierzący winniśmy wzajemnie się 
umacniać. Winniśmy uczyć się i głosić prawdy o Bo
gu — w co wierzymy i dlaczego wierzymy. Winniśmy 
pomagać sobie również w inny sposób. Noiwy Testa
ment przedstawia dynamiczną wizję Kościoła, według 
której każdy człowiek wierzący otrzymuje przynaj
mniej jeden dar Ducha Świętego. Darów tych nie 
wolno zaniedbywać, lekceważyć; winny być one wy
korzystane dla budowania ciała Chrystusa. W każdej 
wspólnocie wierzących potrzebna jest zachęta do usłu
giwania ^sobie tymi darami, jakie otrzymaliśmy od 
Boga.
Jedno i drugie — uwielbienie Boga i wzajemne 
umacnianie się — są częścią naszej odpowiedzial
ności, lecz nie kończy się cna na tym. Nie powin
niśmy nigdy przesadnie zajmować się sprawami we
wnętrznymi z wyłączeniem odpowiedzialności chrze
ścijańskiej za świat. W wielkiej modlitwie o uczniów 
Jezus powiedział: „Nie proszę, abyś ich wziął ze 
świata (...), jak mnie posłałeś na świat, tak i Ja 
posłałem ich na świat” (Jan 17:15, 18). „Jak Ojciec 
mnie posłał i ja was posyłam” (Jan 20:21).
Czym jest więc nasza misja w świecie? Myślę, że 
można ją podsumować w dwóch słowach: z w i a s t o 
w a n i e  i s ł u ż b a .
Zanim rozpatrzę oba te pojęcia — zwiastowanie i 
służba — pragnę przedstawić jedno spostrzeżenie. 
Wzorem misji, przykładem, który winniśmy naślado
wać, jest nasz Pan. Jezus Chrystus. Oczywista, są 
sytuacje, że nasza misja w świecie nie jest identycz
na z misją Pana. Jego misja była wyjątkowa, pc- 
niewraż tylko On został posłany, by dokonać zadość
uczynienia za nasze grzechy. Umarł na krzyżu za
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nas, a ponieważ umarł, nie musimy już bać się 
śmierci i sądu. Apostoł Piotr powiedział: „Chrystus 
raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawied
liwych, aby was przywieść do Boga” (I Ptr. 3:18). 
Chrystus uczynił dla nas to, czego my sami nigdy 
nie moglibyśmy uczynić dla ciebie; Stał się Ewange
lią, którą głosimy. Jest On wzorem dla naszej misji 
także pod innym względem. Winniśmy naśladować Go 
we współczuciu dla świata, w gotowości służenia, 
nie szukania własnych korzyści i przywilejów w świę
cie, lecz ofiarowania siebie dla dobra innych. Win
niśmy naśladować Go w utożsamianiu się z ubogimi, 
głodnymi, potrzebującymi pomocy.
Powiedziałem, że pierwszą częścią naszej misji jest 
zwiastowanie. Słowo ncwotestamentowe, głoszenie, po
chodzi od greckiego wyrazu oznaczającego zwiastuna, 
herolda, to znaczy tego, który poprzedza króla ogła
szając jego przybycie lub oznajmiając wiadomości 
dotyczące jego królestwa. Kiedy Jezus rozsyłał ucz
niów na krótką misję, „posłał ich, aby głosili Króle
stwo Beże” (Łuk. 9:2). Po zmartwychwstaniu powie
dział uczniom, że „począwszy od Jerozolimy, w imię 
Jego ma być głoszone wszystkim narodem opamię
tanie dla odpuszczenia grzechów” (Łuk. 24:47). Paweł 
u kresu życia zaleca młodemu Tymoteuszowi: „Głoś 
Słowo” (II Tym. 4:2). Rozważając odpowiedzialność 
za zwiastowanie Ewangelii trzeba przynajmniej krót
ko rozważyć dwa zagadnienia. Po pierwsze, czym jest 
nasze poselstwo? Po drugie, jaka jest nasza me
toda?

Nie wolno nigdy zapominać, że nasze poselstwo kon
centruje się na osobie Jezusa Chrystusa. W księdze 
Dziejów Apostolskich dostrzegamy, że Chrystus był 
tematem pierwotnej k e r y g m y ,  czyli poselstwa; 
kim On jest, czego dokonał i co winniśmy uczynić 
w odpowiedzi na to? Chrześcijanie winni być prze
niknięci Chrystusem i Jego Słowem, znać Słowo Beże 
i studiować je posłusznie i gorliwie. To prawda, że 
mogą występować różnice w pojmowaniu i interpre
tacji wśród chrześcijan o różnych tradycjach. Rdze
niem Ewangelii jest wszakże Jezus Chrystus. Paweł 
powiedział: „Jego to zwiastujemy, napominając i na
uczając każdego człowieka wszelkiej mądrości, aby 
stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie” (Kol. 
1:28).

A jaka jest metoda? Jak należy zwiastować Ewan
gelię w naszym pokoleniu? Metody zmieniają się 
i różnią w zależności od sytuacji i kultury. Wierzę, 
że Bóg powołał mnie przede wszystkim do usługi
wania w ewangelizacji „zbiorowej”. Uświadamiam so
bie wszak bardzo dobrze, że jest to tylko jedna 
z metod ewangelizacji, a w wielu okolicznościach nie 
jest to metoda najlepsza. W rzeczywistości bowiem 
najlepsza metoda ewangelizacji polega na tym, że 
dany chrześcijanin przez ciche świadectwo słowa 
i czynu przekazuje rzeczywistość Chrystusa innym. 
Każdy chrześcijanin ma przywilej, a także ponosi 
odpowiedzialność za ukazywanie Chrystusa innym. 
Ewangelię zwiastuje chrześcijanin, który pracuje so
lidnie, jest uczciwy i spolegliwy, twórczy w codzien
nych zadaniach. Chrystusa zwiastuje człowiek wie
rzący, który okazuje współczucie innym, czuje się 
odpowiedzialnym za społeczeństwo. Chrystusa zwia
stuje proste świadectwo człowieka wierzącego, któ
ry poznał radość w Chrystusie i znalazł w Nim isens

i cel życia. Pismo święte mówi: „Jak ma usłyszeć, 
jeśli nie ma tego, kto zwiastuje” (Rzym. 10:14).
Chciałbym podkreślić, że styl naszego życia jest w 
równym stopniu świadectwem, jak to, co mówimy. 
Jeśli życie nie potwierdza tego, co głosimy, wówczas 
nie mamy prawa oczekiwać, by ludzie nas słuchali. 
Jeden z referentów spotkania w Melbourne, w lecie 
ubiegłego roku, pod egidą Komisji ŚRK ds. Misji 
i Ewangelizacji w świecie, powiedział: „Moje świade
ctwo polega głównie na stylu życia i głoszeniu Ewan
gelii. To, jakimi jesteśmy, na równi z tym, co mó
wimy, przemawia na korzyść Boga w Jezusie Chry
stusie lub przeciw Niemu” (biskup John V. Taylor, 
Anglia). Jestem przekonany, że każdy winien na no
wo uświadomić sobie odpowiedzialność za zwiasto
wanie Ewangelii. Wiem, że w Polsce zwracacie, na 
tę sprawę dużą uwagę. Interesują mnie wypracowa
ne przez was metody, które uznaliście za najbardziej 
odpowiednie dla społeczeństwa, w którym Bóg was 
postawił. Pamiętajmy, że każdy chrześcijanin winien 
nie tylko ćwiczyć się w wierze, ale również w skła
daniu świadectwa.
Chciałbym poruszyć i drugi aspekt świadectwa, który 
nazywam służbą. I tym razem przykład znajdujemy 
w Panu Jezusie Chrystusie. Stwierdził On: „Syn 
Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby 
służyć i oddać życie na okup za wielu” (Mk 10:45). 
W poprzedzającym wersecie podkreślił naszą posta
wę: „Ktokolwiek by chciał być między wami wiel
ki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by 
chciał być między wami pierwszy, niech będzie słu
gą wszystkich” (Mk 10:43—44). Apostoł Paweł w bar
dzo wzruszającym i ważnym tekście mówi: „Takiego 
bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w 
Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bo
żej, wyparł się samego siebie i przyjął postać 
sługi” (Flp. 2:5—7). W ciągu dziejów Kościół często 
o tym zapominał. Jestem przekonany, że jeśli my 
o tym zapominamy, spotka nas sąd Boży. Trzeba 
przyznać, że Kościół często postępował raczej jak 
pan, a nie jak sługa. Często zabiegał o wpływy po
lityczne zamiast o duchowość, zbyt często stawał 
po stronie sił ucisku i niesprawiedliwości.
Od Was, żyjących w tej części świata, jestem prze
konany, możemy wiele się nauczyć o służebnej roli 
Kościoła.

Co znaczy być sługami? Nie wiem dokładnie, co to 
może oznaczeć w odniesieniu do waszych szczegól
nych uwarunkowań, ponieważ w jakimś stopniu for
ma usługiwania różni się w zależności od tego, w ja
kim społeczeństwie żyjemy. Każdy winien pytać sta
le Boga, czego od swego sługi oczekuje w konkretnej 
sytuacji. Usługiwanie trzeba tak dostosować, by przy
nosiło najlepszą korzyść społeczeństwu, w którym 
żyjemy. Tak być powinno. Jest wszakże i inny wy
miar, można powiedzieć inny poziom usługiwania. 
Wszyscy żyjemy w określonym społeczeństwie, lecz 
jednocześnie stanowimy cząstkę ludzkości współcze
snego świata, związani z sobą jak nigdy przedtem.

Przeto my, jako chrześcijanie, ponosimy odpowie
dzialność nie tylko za służbę w ramach własnej kul
tury, ale winniśmy w miarę możliwości jednoczyć 
się z wszystkimi chrześcijanami w służbie światu. 
Istnieją nabrzmiałe, krytyczne problemy o zasięgu
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ogólnoświatowym. I właśnie my — ty i ja — mu
simy się zjednoczyć, by ze wszystkich sił służyć.
Być może określenie „sługa” niektórzy pojmują nie
właściwie. Nieraz myślimy, że sługa to ktoś, kto ma 
wykonywać rozkazy lub wolę swego pana. Pamię
tajmy, że jesteśmy wezwani, by być sługami w świę
cie, a nie sługami świata. Chcę przez to powiedzieć, 
że nie zawsze musimy wykonywać to, czego „cos- 
mos” sobie od nas życzy, ale zawsze to, czego od 
nas żąda Bóg. Te dwie rzeczy niekoniecznie muszą 
się wyłączać. Kościół nie powinien nigdy dopuścić 
do tego, iby „co-smos”, często kierowany przez siły 
zła, dyktował im swą agendę. My wszakże jesteśmy 
wezwani, aby być sługami Bożej sprawy. A to ozna
cza, że szukamy tego, co najlepsze dla świata, po
nieważ Bóg pragnie najwyższego dobra dla świata. 
Czasem wszakże świat lub przynajmniej niektórzy 
ludzie naprawdę nie wiedzą, co jest dla nich najlep
sze.
Zilustruję to na przykładzie problemu, wobec któ
rego stoi współczesny świat, problemu wymagającego 
naszej służby. Mam na myśli problem rozbrojenia. 
Wyścig zbrojeń jest szaleństwem pod każdym wzglę
dem. Jeślibyśmy jako przybysze z innej planety wy
lądowali na Ziemi, to myślę, że prawdopodobnie od
nieślibyśmy wrażenie, że znaleźliśmy się w jakimś 
galaktycznym zakładzie dla obłąkanych. Wiem, że 
zagadnienie jest bardzo skomplikowane, ale uświa
damiam sobie ogrom niebezpieczeństwa. Ostatnio 
czytałem w amerykańskiej gazecie oświadczenie d y
plomaty polskiego wysokiej rangi: „Polityczne od
prężenie jest nie do pogodzenia z wyścigiem zbro
jeń. Wcześniej czy później doprowadzi ono do nie
szczęścia. Bez zadowalających układów i rozbrojenia 
wszyscy znajdziemy się w tragicznej sytuacji”. To 
prawda!
Przed kilkoma miesiącami znakomity historyk ame
rykański opublikował bardzo poważne ostrzeżenie: 
„Obecnie jesteśmy wszyscy wciągani w nowy kon
flikt militarny — konflikt, który dla każdej ze stron 
oznacza nic innego jak zgubę. Warto pa
miętać, że współczesna historia nie podaje żadnego 
przykładu, by przygotowania wojenne na masową 
skalę prowadzone przez rywalizujące mocarstwa — 
w ostatecznym rozrachunku nie doprowadziły do wy
buchu wrogości. Nie ma żadnych podstaw, by twier
dzić, że kontrolujemy ten nieszczęsny proces w wię
kszym stopniu niż mocarstwa, które zostały przezeń 
wciągnięte w przeszłości. Nie jesteśmy więksi, mą
drzejsi od naszych poprzedników” (George Kennan, 
cyt. wg „Christian Science Monitor”, 15 października 
1980).
Tu właśnie wyłania się pole do służby chrześcijan. 
Jest to bowiem zagadnienie o charakterze moral
nym. Nie dajmy się przytłoczyć pesymizmowi, nie 
bądźmy też zaślepionymi optymistami ufającymi, że 
wszystko jakoś dobrze się skończy. Biblia uczy, że 
kiedyś nastąpi Armagedon; nie powiedziano kiedy, 
ale wiemy, że Chrystus przyjdzie powtórnie, wyko
rzeni przyczyny wojny i zaprowadzi na zawsze po
kój i sprawiedliwość społeczną. Wizja tej wspaniałej 
perspektywy i nadziei wypełnia dzisiaj moje serce. 
Działajmy więc dla pokoju.
Pragnę zwrócić uwagę, że wyścig zbrojeń już teraz

pochłania niezliczoną liczbę ofiar. Wiemy, że świat 
wydaje rocznie 500 miliardów dolarów na zbrojenia. 
Z drugiej strony, w wielu częściach świata miliony 
ludzi znajduje się na pograniczu życia i śmierci z po
wodu głodu i chorób. Każdego dnia w wyniku tych 
nieszczęść wielka ich liczba umiera. A gdyby 1/10 
czy nawet 1/100 wydatków, jakie świat przeznacza na 
zbrojenia, przekazać na pomoc dla ofiar głodu i cho
rób? Czyż miłość do Chrystusa., miłość do bliźnich 
nie wymaga, abyśmy my, chrześcijanie, głośno -pro
testowali przeciw tej sytuacji? Wiem, problemy te 
nie są,łatwe do rozwiązania. Lecz to właśnie jest 
ten punkt frontu we współczesnym świecie, w któ
rym toczy się decydująca walka. Nie wełno uchy
lać się od odpowiedzialności.
Częścią naszego usługiwania jest praca i modlitwa 
za pokój, jest współdziałanie z wszystkimi ludźmi 
dobrej woli dla wspólnego porozumienia i zaufania 
— bez zaufania bowiem nie uda się powstrzymać 
eskalacji zbrojeń. Przyrzekam, że chcę w każdy mo
żliwy sposób angażować się w działalność dla dobra 
pokoju na świecie. Nie wystarczy tylko mówić o po
koju. Dla pokoju musimy działać wykorzystując 
wszelkie możliwości. Winniśmy przekraczać sztuczne 
bariery, które dzielą rodzinę człowieczą. W imię 
Chrystusa bądźmy czynicielami pokoju dla dobra 
Jego świata.
...Niech Bóg sprawi, aby każdy z nas, wierzących 
chrześcijan, jako zaangażowany członek ludu Bożego 
wykonywał Bożą misję w świecie. Ponieważ znamy 
zmartwychwstałego Chrystusa, wiemy, że jest On 
z nami, gdziekolwiek idziemy i cokolwiek czynimy 
w Jego imieniu. Bądźmy wierni zwiastowaniu i słu
żbie dla chwały Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.
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WANDA МЫСКА

Ci inni...
II

Dla wielu osób szokującym zesta
wieniem będzie umieszczenie obok 
siebie dwóch słów: inwalida — 
sport. Ale czy wiecie, że istnieją 
inwalidzkie imprezy sportowe, któ
rych przepisy w różnych dyscypli
nach oparte są na przepisach mię
dzynarodowych federacji sporto
wych? Czy słyszeliście, że wśród 
imprez sportowych inwalidów apa
ratu ruchu są dwie, które mają 
najwyższą rangę światową? Są to 
Międzynarodowe Igrzyska Sporto
we Pa-raplegików w Stoke Mande- 
ville (paraplegia jest to rozległe 
lub całkowite porażenie obu koń
czyn dolnych) oraz Światowe Igrzy
ska Sportowe Amputowanych.

On zaś kładł na nich ręce 
i uzdrawiał ich.

Łuk. 4:40

Stosowanie ćwiczeń fizycznych i 
ruchu w celach leczniczych znane 
było u Egipcjan i Hindusów już 
około trzydziestu stuleci przed na
rodzeniem Chrystusa. Erastoteles z 
Aleksandrii (305—250 przed Chr.) 
na podstawie testowania mięśni 
zalecał jazdę konną, podnoszenie 
ciężarów, biegi, wiosłowanie, szer
mierkę lub zespołowe gry sportowe. 
Słynny lekarz rzmski Galen (131— 
—210 po Chr.), który sam był in 
walidą, stosował ćwiczenia fizyczne 
jako środek leczniczy. Wiedzę i 
osiągnięcia starożytności w tej dzie
dzinie pochłonął mrok średniowie
cza i dopiero w wieku XIX po
wrócono do usprawniania inwali

dów za pomocą ćwiczeń ruchowych. 
Ostatnie dziesiątki lat przyniosły 
tak wielki skok jakościowy w sto
sowaniu różnych form ruchowych, 
że można dziś mówić poważnie o 
sporcie inwalidów aparatu ruchu, 
a nawet porównywać ich wyniki z 
wynikami pełnosprawnych fizy
cznie.
Być może zainteresuje kogoś, w 
jaki sposób dochodzi się do takich 
sportowych osiągnięć. Oto przy
kład pierwszego kroku na tej dro
dze.
Na sali ćwiczeń w Ośrodku podłoga 
pocięta jest białymi liniami, wzdłuż 
ścian podwójne poręcze. Po ką
tach rowery, które nigdy nie ru
szą z miejsca, choćby najmocniej, 
najszybciej naciskać pedały, ła
weczka i wiosła z łodzi, która ni
gdy nie wypłynie na jezioro... Na 
ścianach, na kolorowym tle pięknie 
wykaligrafowane napisy: „A teraz 
uśmiechnij się”, „Świat jest piękny 
i warto go poznać”. I rzeczowe 
przypomnienie: „Trzymaj się pro
sto”, „Nie ciągnij protezy za sobą”. 
I ni to nakaz, ni to prośba: „Bądź 
cierpliwy”, „Bądź w ytrw ały”, „Bądź 
silny”.
Na ławce stoi mały chłopiec trzy
many za rękę przez szczupłą dziew
czynę w białym kitlu.
— No, Andrzeju, śmiało, nie bój 
się! — glos pani magister ma cie
płe tony i brzmi przekonywająco. 
Ale Andrzej kurczowo trzyma się 
jej ręki. Nie chce, nie może zostać 
sam na tak eksponowanej placów
ce.
— No chodź, jeszcze raz przejdzie
my razem.
Sześć kroków tam, sześć z powro
tem. Spokojne ciepło mocnej, 
przyjaznej dłoni wlewa w pochło- 
dniałe ze zdenerwowania palce 
pewność, że te nieposłuszne nogi 
nie zboczą z kierunku wyznaczo
nego przez skąpą szerokość ławki.
— Widzisz, jak dobrze poszło? 
Spróbuj teraz sam, Andrzeju! 
Chwila napiętego milczenia. Czar
ne oczy pani magister wyrażają 
prośbę. Ciepła ręka delikatnie 
uwalnia się z uchwytu Andrzejo- 
wych paluszków. Pani magister od
stępuje o krok od ławki.
Cisza. Andrzej stoi nieruchomo, za
ciskając pięści. Wie, że wystarczy, 
aby zdecydowanie powiedział: nie!, 
żeby — jak wczoraj i przedwczo
raj — odczuł głęboką ulgę powro
tu pod opiekuńcze skrzydła. Ale 
pamięta też, że ulga ta miała po
smak porażki, niezadowolenia z



siebie, jakiegoś niejasnego rozcza
rowania, które położyło się cieniem 
na resztę dnia poświęconego zaba
wie.
Andrzej ciągle stoi, mała figurka 
na ławce, rozpaczliwie samotna na
przeciw decyzji, której nikt. nie 
może podjąć prócz niego samego.
I nagle prawa noga wysuwa się 
do przodu. Wolno, ostrożnie, nie 
dowierzając sobie ani ławce. Pani 
magister spręża się cała, gotowa 
do błyskawicznej reakcji na naj
mniejsze zachwianie równowagi. 
Ale po pierwszym kroku następuje 
drugi, trzeci... Andrzej dochodzi do 
końca ławki i zawraca. Jest bar
dzo blady, czoło pokrywają kropel
ki potu, skupione oczy już rozświe
tlone odniesionym zwycięstwem. 
Jeszcze dwa kroki, pani magister 
łapie go w ramiona i stawia na 
podłodze.
— No, Andrzeju, dziś mamy wielki 
dzień...
Chłopiec uśmiecha się. Nie wie na
wet, jak wielką przebył drogę ro
biąc le dwanaście pierwszych sa
modzielnych kroków na wąskiej 
ławce. Jest zbyt mały, aby świado
mie oceniić męstwo swojego ma
lutkiego serca i zrozumieć, jak bar
dzo dniem dzisiejszym zaważył na 
przyszłości.

★

Chciałabym tu zacytować dwa fra
gmenty dwóch wypowiedzi na kon
ferencji w Warszawie w 1970 roku. 
Profesor Wiktor Dega, krajowy 
specjalista ds. rehabilitacji, powie
dział m.in. w swoim referacie pt. 
„Sport i turystyka jako czynniki 
rehabilitacji osób poszkodowanych 
na zdrowiu”:
„Ćwiczenia ruchowe, zwłaszcza sto
sowane w formie sportowej, wyra
biają u chorych nie tylko spraw
ność fizyczną," lecz budzą optymizm 
życiowy, pomagają przezwyciężać 
niedomagania fizyczne, przywracają 
radość życia, kształtują postawę fi
zyczną i psychiczną wobec życia, 
uczą współżyć z otoczeniem. Sport 
ma to do siebie, że włącza całą 
osobowość ćwiczącego. Słowem, 
sport ułatwia choremu akceptację 
kalectwa, a więc przyczynia się do 
stworzenia podstawy wszelkiej re
habilitacja”.
A prof. Aleksander Hulek, dzia
łacz Polskiego Towarzystwa Walki 
z Kalectwem, w referacie pt. „Psy- 
choprofilaktyczne i psychoterapeu
tyczne znaczenie różnych form wy
chowania fizycznego” powiedział 
m.in.:

„Odbudowa psychiczna jest ułat
wiona między innymi, jeżeli inwa
lida:
1) realnie oceni swoje możliwości 
zarówno w życiu codziennym, w 
pracy zawodowej, jak i w innych 
formach własnej aktywności (a te
stem praktycznym tego jest mię
dzy innymi wychowanie fizyczne);
2) możliwie szybko przyjmie i po
godzi się ze swoim upośledzeniem 
i jego skutkami, to znaczy, że znie
kształcony obraz uszkodzonego cia
ła jako część składowa struktury 
osobowości zostanie zintegrowany z 
wieloaspektowym pojęciem wła
snego „ja”;
3) dostosuje się do koniecznych 
ograniczeń narzuconych mu orzez 
inwalidztwo;
4) przystosuje się i będzie party
cypował w życiu innych grup”.

★

Dawno, dawno temu przyszedł do 
Ośrodka list od lekarza, pod któ
rego opieką znajdował się dzie
więcioletni Józek, syn małorolnego 
chłopa. Chłopiec wdrapał się na 
słup wysokiego napięcia i stracił 
obie ręce, porażone i spalone prą
dem. Konieczna była amputacja na 
wysokości barku. Lekarz prosił o 
przyjęcie dziecka do zakładu, gdyż 
w domu jest maltretowane za to, 
że przyczyniło się do swego kalec
twa. List stał się przyczyną ogrom
nej zgryzoty kierownictwa Ośrod
ka, bo były to jeszcze czasy wiel
kiego niedostatku personelu pielę
gniarskiego i wychowawców. Jak 
można przyjąć dziecko bez obydwu 
rąk, wymagające nieustannej opie
ki i obsługi? Jak można nie przy
jąć dziecka, które jest maltretowa
ne w domu? Nie wiadomo, skąd 
ówcześni wychowankowie Ośrodka 
dowiedzieli się o Józku i o rozter
ce trapiącej dyrekcję. Faktem jest, 
że do dyrektora przyszedł list na
pisany starannymi literkami okrą
głego, dziecięcego pisma. Zawierał 
prośbę i zobowiązanie podjęte na 
specjalnym zebraniu samorządu. 
Dzieci prosiły, by Józka przyjąć 
natychmiast i zobowiązywały się 
otoczyć go troskliwą opieką, po
święcając na to swój wolny od 
zajęć czas. Danego słowa dotrzy
mano święcie.
Ale to był dopiero początek i Józek 
wcale nie wiedział, ani na jak tru
dną, żmudną i długą drogę wstę
puje, ani dokąd go ona doprowa
dzi. A było tak:
Na wysokości barku zostały tylko

skąpe kikuty, do których nie mo
żna było przytwierdzić protezy. 
Wobec tego „...pobrano uszypułowa- 
ny płat skórny Fiłatowa, w który 
wszczepiono kość”. To znaczy, że 
Józek wysoko, po prawej stronie 
klatki piersiowej ma przeszczepio
ny rodzaj dość długiej kiszki z 
własnej skóry, pobranej z innej 
części ciała. Kiszka ma w środku 
wszczepioną kość i wrasta w klat
kę piersiową w dwóch miejscach, 
obydwoma swymi końcami. „...Gdy 
przeszczep kostny ulegnie przebu
dowie i zaaklimatyzuje się, nastąpi 
drugi etap — jeden koniec kiszki 
odetnie się od klatki piersiowej i 
połączy z kikutem”. To znaczy, że 
po drugiej operacji Józek dalsze 
długie miesiące będzie czekał, aż 
w kiszce wytworzy się normalne 
krążenie, a kość należycie wrośnie 
w kikut. Wtedy dopiero przyjdzie 
czas aa trzeci etap — odcięcie od 
klatki piersiowej drugiego końca 
kiszki, wygojenie go i przyczepie
nie protezy. Jakie to da możli
wości? Oczywiście niewielkie. Tyl
ko ograniczoną liczbę najprostszych 
ruchów, których trzeba się nau
czyć . drogą nieustannych żmudnych 
ćwiczeń.
Minęły lata. W jednym z miast 
Śląska mieszka człowiek odznacza
jący się szczególną aktywnością 
życiową i społeczną. Skończył zao
czne studia ekonomiczne, piastuje 
odpowiedzialne stanowisko w je
dnej z dużych spółdzielni inwalidz
kich, kieruje wielu sprawami. Za 
swoje zasługi został wybrany ka- 
towiczaniinem któregoś roku. Za
łożył rodzinę. Przez życie idzie pe
wnym krokiem, pełen optymizmu 
i energii. Tym człowiekiem jest 
Józef.
Nie każdy inwalida osiąga tak peł
ny sukces życiowy, jak Marysia 
czy Józek. Ale czy każdy zdrowy 
i pełnosprawny fizycznie człowiek 
osiąga tak pełny sukces? W odpo
wiedzi na to pytanie, zawarte jest 
sedno społeczno-ludzkiego aspektu 
problemu inwalidztwa, tzn. stosun
ku zdrowych do ludzi kalekich: 
każdy człowiek upośledzony fizy
cznie jest odmienny od człowieka 
fizycznie pełnosprawnego o tyle, i 
tylko tyle, o ile każdy człowiek 
jest odmienny od drugiego czło
wieka. Spróbujmy w tym roku po
święconym ludziom kalekim pojąć, 
że nie potrzebują oni litości. Po
trzebują tego, czego najgłębiej po
trzebuje — i bez czego nie może 
żyć — każdy z nas: akceptacji.
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Z a  m a ł o

Gdy przeciętny, zwykły człowiek 
uważający się za chrześcijanina 
czyta o życiu i działalności Jezusa 
Chrystusa i dochodzi do słów, któ
re On wypowiada przy drzewie 
figowym: „Miejcie wiarę w Boga”
— z chęcią bierze je do siebie, na
wet nie w trybie postulatywnym, 
lecz jako odzwierciedlenie stanu 
faktycznego. Bo przecież ma on 
wiarę w Boga — chodzi regularnie 
do kościoła, słucha z uwagą co 
niedziela słów padających z kazal
nicy, przeżywa je na swój sposób, 
wiara jest dla niego czymś pow
szednim, codziennym, dobrze zna
nym, daje mu oparcie. Te słowa 
Jezusa: „Miejcie wiarę w Boga” — 
odnoszą się jakby bezpośrednio do 
niego; w sensie pozytywnym — bo 
wiarę przecież ma.
Lecz w miarę dalszego czytania 
słów Jezusa: „Zaprawdę powiadam 
wam: ktokolwiek by rzekł tej gó
rze: wznieś się i rzuć w morze, 
a nie wątpiłby w sercu swoim, 
lecz wierzył, że stanie się, co mó
wi» spełni mu się” — ogarnia go 
uczucie, że ten fragment to już 
nie o nim, że mowa o rzeczy nie
wiarygodnej, niemożliwej. Bo ile
kroć są takie sytuacje, gdy prosi
0 coś, gdy kieruje swe myśli ku 
Bogu, a odzewu — wydawałoby się
— nie ma, przeciętny, debry chrze
ścijanin zaczyna wątpić w realność 
słów Jezusa. Wydaje mu się, że 
ten fragment Pisma odnosić się 
może jedynie do jednostek wyjąt
kowych, do proroków, ludzi obda
rzonych cudownymi charyzmata
mi.
1 częściowo ma rację; bo rzeczy
wiście przesunąć górę w sensie 
dosłownym lub wykonać samą my
ślą inny, równie nadludzki czyn 
może tylko człowiek obdarzony 
nadludzką mocą. Ale sprawa ma 
się tak wtedy, gdy tekst ten po
traktujemy literalnie. Natomiast 
naprawdę odnosi się on do wszyst

kich, do każdego z nas — do tych 
wielkich, mniejszych i do tych 
najmniejszych.

Lecź czy za to, że mimo naszej 
wiary nie spełnia się nam to, czego 
oczekujemy, mamy winić Boga? Czy 
dlatego mamy mówić o nierealno
ści słów Jezusa przy drzewie figo
wym?
Nie, bo winę za to musimy przy
pisać własnej małoduszności i nie
dowiarstwu. Częściej jesteśmy To
maszami, iąiż myślimy. Nie mamy 
zaufania do Boga, nie pokładamy 
w Nim wszystkich naszych na
dziei, nie poddajemy się całkowicie 
jarzmu Jezusowej miłości. Znane 
jest powiedzenie, dość trywialne, 
ale oddające prawdę sytuacji: „jak 
trwoga, to do Boga”. Wielu chrześ
cijan, nawet tych „dobrych”, na co 
dzień o Bogu nie pamięta, przypo
mina sobie o Nim od święta albo 
w tej „trwodze”.
Nasza wiara jest często zewnętrz
na i płytka. Może jest to wynik 
przewartościowania człowieka, któ
ry .to pogląd dominuje w obecnej 
epoce. Człowieka uznaje się za 
ośrodek świata, za pana swego lo
su. Cała ludzkość i każdy z nas 
z osobna ufa, że własnymi siłami, 
rękami, własnym rozumem zbudu
je sobie nowy, lepszy świat. Czło
wiek buduje wspaniałe maszyny, 
wznosi się w kosmos, chce zdoby
wać planety. Myśli, że wszystko 
jest w zasięgu jego ręki i że wszy
stko jest do ogarnięcia jego rozu
mem. W świecie uwielbienia czło
wieka nie ma miejsca dla Boga. 
Staje się On zbędnym reliktem, 
dodatkiem, zamiast Kimś, kto 
kształtuje człowieka i jego świat. 
Wiara jest wtedy konwenansem; 
człowiek wierzy, że wierzy, ale to 
nie jest prawdziwa wiara lecz tyl
ko asekuracja „na wszelki wypa
dek”, coś jak polisa ubezpiecze
niowa.

W takiej sytuacji i nasze prośby 
kierowane do Boga są płaskie, nie
rzadko czysto materialne, zbyt u- 
konkretyzowane — bo sami nie 
wierzymy w ich skuteczność. Pro
simy Go często o dobry dzień w 
pracy, o zwycięstwo nad szefem 
czy kolegą w biurowej rozgrywce, 
o awans, o przyjemną wycieczkę 
za miasto itd. Te modlitwy-prośby 
są czasem naprawdę ważne, cza
sem wręcz absurdalne, czasem pły
ną rzeczywiście z serca, czasem z 
czystego wyrachowania i żądzy 
zysku w najprzeróżniejszym sen
sie. Wspólną ich cechą jest to, że 
można określić je słowem „za ma
ło”. Te prośby to za m a ł o  w 
stosunku do możliwości Boga. Są 
niegodne Jego wielkości i mocy. 
Bóg może przesunąć górę, jeśli bę
dziemy w to wierzyć. Lecz my nie 
prosimy o przesunięcie góry, ale o 
awans z referenta na starszego re
ferenta. Nic wierzymy, że Bóg mo
że dokonać rzeczy dla nas niemoż
liwych; poprzestajemy na małym 
— w negatywnym rozumieniu tych 
słów; prosimy zaś o to, co może 
wywołać ironiczny uśmiech lub 
groźny śmiech Boga. Uważamy Go 
za dobrotliwego szefa od przesze
regowań lub dostawcę naszych 
nędznych zachcianek. Nie dziwmy 
się więc, że nasze prośby się wów
czas nie spełniają. One muszą być 
godne możliwości Bcga. Musimy 
Mu zaufać jako naszemu Ojcu i 
Panu, jako Temu, któremu przesu
nięcie góry nie sprawia trudności, 
gdy my w to wierzymy. Nie tylko 
nam potrzebna jest wiara w Boga. 
On też potrzebuje naszej wiary, 
aby móc wzbudzić w nas najwyż
sze i najszczytniejsze dążenia. A 
jeżeli tak wierzymy, wiedzmy, że 
wszystko, o cokolwiek byśmy się 
modlili i prosili, tylko wierzmy, że 
otrzymamy, a spełni się nam.

Joanna Mizgała
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P R Z E G L Ą D  E

Z ZAGRANICY

ф  Światowa Rada Kościołów wy
stosowała apel, w którym wzywa 
do zbierania darów na odbudowę 
kościołów w Wietnamie. Planuje się 
zebranie 1 375 000 dolarów.
ф  Bank ekumeniczny ŚRK przy
znał komunie Sjam-Tsun w Chiń
skiej Republice Ludowej kredyt w 
wysokości pół miliona dolarów. 
Komuna zrzesza 4000 rodzin, które 
zajmują się hodowlą ryb. Kredyt 
ma umożliwić lepsze warunki ho
dowli.
ф  Komitet Roboczy kościelnego 
programu praw człowieka dla rea
lizacji Aktu Końcowego z Helsinek 
zaapelował do chrześcijan z państw- 
sygnatariuszy Konferencji Bezpie
czeństwa i Współpracy w Europie, 
by do swoich rządów zwrócili się 
z prośbą o powstrzymanie wyścigu 
zbrojeń, który może doprowadzić 
„do śmierci całych narodów”. W 
skład Komitetu wchodzą przedsta
wiciele Konferencji Kościołów Eu
ropejskich, Narodowej Rady Kościo
łów Chrześcijańskich w USA i Ka
nadyjskiej Rady Kościołów.
ф  W sierpniu odbędzie się w Nai
robi (Kenia) IV Zgromadzenie Ogól
ne Ogólnoafrykańskiej Konferencji 
Kościołów. Oczekuje się przyjazdu 
delegatów 117 ewangelickich, angli
kańskich i prawosławnych Kcścio- 
łów członkowskich.
ф  Zdaniem bp. Gerharda Heintze, 
zwierzchnika Zjednoczonego Kościo
ła Ewangelicko-Luterańskiego w 
RFN, strona ewangelicka winna 
przemyśleć na nowo sprawę kato
lickiego pojmowania urzędu kościel
nego, z urzędem papieskim włącz
nie. Pogląd ten bp Heintze wypo
wiedział po wizycie Jana Pawrła II 
w RFN.

ф  Zdaniem wiceprzewodniczącego 
Rady Kościoła Ewangelickiego w 
RFN, ks. bp. Helmuta Hilda, naj
ważniejszym wynikiem rozmowy 
przywódców ewangelickich z Janem 
Pawłem II było uznanie, że obie 
strony zgadzają się co do szczegól
nego znaczenia, jakie dla obu wiel
kich Kościołów w RFN — katoli
ckiego i ewangelickiego — ma skła
danie wspólnego świadectwa we 
współczesnym święcie.

ф  Papież Jan Paweł II jest „inte
resujący, atrakcyjny 1 niepokojący”

K U M E N I C Z N Y

dla ewangelików. Na podstawie a- 
nalizy przemówień, jakie wygłosił 
w RFN, ukazuje się jego zaangażo
wanie ekumeniczne. Taką opinię 
wyraził ks. Superintendent Kurt 
Schmidt-Clausen z Osnabrück, b. se
kretarz generalny Światowej Fede
racji Luterańskiej.

#  Biskup Kościoła Starokatolickie
go w RFN, Josef Brinkhues, zwró
cił się do papieża Jana Pawła II 
o zatwierdzenie porozumienia za
wartego między Kościołem Staro
katolickim i Rzymskokatolickim w 
RFN w roku 1974. Porozumienie 
przewiduje ograniczoną wspólnotę 
kultową, a w niektórych okolicz
nościach wzajemne uznanie dwóch 
sakramentów — Eucharystii i mał
żeństwa.

#  Papież Jan Paweł II przyjął na 
prywatnej audiencji metropolitę Ju- 
wenaliusza, przewodniczącego Wy
działu Zagranicznego Patriarchatu 
Moskiewskiego. Przypomnijmy, że" 
zmarły metropolita Nikodem odwie
dzał w regularnych odstępach cza
su papieża Pawła VI.

#  Amerykański kaznodzieja bapty- 
styczny i ewangelista dr Billy Gra
ham otrzymawszy na początku 
stycznia br. doktorat honorowy 
Chrześcijańskiej /Akademii Teolo
gicznej w Warszawie udał się na 
Węgry, gdzie Reformowana Akade
mia Teologiczna w Debreczynie na
dała mu również doktorat honoro
wy. W drodze powrotnej zatrzymał 
się w Rzymie i został przyjęty na 
audiencji prywatnej przez papieża 
Jana Pawła II.

O Znany ekumenista szwajcarski, 
prof. dr Ulrich Becker, opowiedział 
się za większym zaangażowaniem 
się Kościołów w ruchu ekumenicz
nym. Kościoły europejskie winny 
troszczyć się nie tylko o zrówno
ważony budżet Światowej Rady Ko
ściołów, lecz przede wszystkim po
głębiać ideę ekumeniczną pod 
względem teologicznym.

#  Dwadzieścia lat temu anglikań
ski arcybiskup Canterbury, ks. dr 
Geofrey Fisher odwiedził w Waty
kanie papieża Jana XXIII. Msgr 
William Purdy z watykańskiego 
Sekretariatu ds. Jedności Chrześci
jan, wspominając w radiu watykań
skim tę rocznicę stwierdził, że w 
ciągu minionych 20 lat obydwa Ko

ścioły osiągnęły końcową fazę <> 
wocnego dialogu

#  „Wspólnota kościelna w słowie 
i sakramencie” — tak brzmi temat 
rozmów dwustronnych prowadzo
nych przez grupę roboczą Zjedno
czonego Kościoła Ewangelickc-Lu- 
terańskiego i Konferencji Biskupów 
Katolickich w RFN. Grupa ta od
była ostatnio swoje dziewiąte spot
kanie.

9  W RFN odbyło się pierwsze 
spotkanie przedstawicieli Kościoła 
Ewangelicko - Metodystycznego i 
Zjednoczonego Kościoła Ewangelic
ko-Luterańskiego. Rozważano te
mat: „Usprawiedliwienie a uświę
cenie”. Planuje się także rozmowy 
w kwestii wspólnoty zwiastowania 
i sakramentów.

9  Papież Jan Paweł II przyjmując 
członków Międzynarodowej Komi
sji Katolicko-Metodystycznej we
zwał ich do dalszego dialogu. 
Z oświadczenia komisji wynika, że 
obie strony są zgodne w poglądach 
na osobę Ducha Świętego i Jego 
działanie.

9  Z inicjatywy ekumenicznej 
Wspólnoty Braci w Taize (Francja) 
odbyło się w Rzymie spotkanie 
młodzieży europejskiej. Wśród. 25 
tysięcy uczestników znajdowało się 
700 młodych Polaków. Spotkanie 
odbywało się w ramach tzw. sobo
ru młodych.

O Światowa Federacja Luterańska, 
która zrzesza niemal 100 Kościołów 
z 69,6 min członków, odnotowała 
w minionym roku wzrost liczby 
członków o 100 tysięcy.' Luteran 
przybyło w Afryce i Azji, ubyło 
natomiast w Europie. W Polsce jest 
około 80 tysięcy luteran skupionych 
czeniem dla Kościołów ewangelic- 
skim.

#  Kościół katolicki w CSRS otrzy
mał zezwolenie władz państwo
wych na druk 100 tysięcy egzem
plarzy nowej Biblii ekumenicznej, 
tłumaczonej przez komisję złożoną 
z przedstawicieli wszystkich głów
nych wyznań chrześcijańskich w 
tym kraju. W 1980 ukazał się 120- 
- tysięczny nakład Biblii z przezna
czeniem dla Kościołów ewangelic
kich.

Węgierska Rada Biblijna opu
blikowała po raz pierwszy Nowy 
Testament z barwnymi ilustracja
mi (nakład 20 tys.). Pcłcwa nakła
du rozeszła się w ciągu tygodnia.
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Papier i klisze dostarczył Światowy 
Związek Towarzystw Biblijnych, 
druk wykonała drukarnia Uniwer
sytetu w Budapeszcie.

#  W Paryżu odbyła się konferen
cja poświęcona sytuacji ekumenicz
nej we Francji. Wzięli w niej udział 
protestanci i katolicy, m.in. pastor 
Jean-Pierre Monsarrat, prezydent 
Rady Krajowej Kościoła Reformo
wanego, i kaird. Roger Etchegaray, 
arcybiskup Marsylii. Było to pierw
sze spotkanie tak wysokich przed
stawicieli obu Kościołów.

£  Bp Oskar Sakrausky, zwierzch
nik Kościoła Luterańskiego w Aust
rii, charakteryzując sytuację eku
meniczną w swoim kraju stwier
dził, że współpraca na szczeblu pa
rafialnym zależy w dużym stopniu 
od działających tam osób. Z ma
łymi wyjątkami zaobserwować się 
daje pogłębienie wspólnoty między
wyznaniowej w diecezjach, a ini
cjatywy ogólnokrajowe z reguły 
przeprowadzane są w dobrym kli
macie.

0  Kościół luterański w Norwegii 
pozostanie Kościołem państwowym. 
Zasada ta została potwierdzona w 
sprawozdaniu komisji rządowej do 
spraw stosunków między Kościołem 
a Państwem. Zdaniem komisji, 
większość Norwegów popiera do
tychczasowy stan rzeczy. Luteranie 
w Norwegii stanowią przeszło 90 
procent ogółu ludności.

0  Zwierzchnik Kościoła luterań-' 
skiego w Szwecji, abp Olof Sundby, 
oświadczył, że będzie się opowiadał 
za rozluźnieniem łączności między 
Kościołem a Państwem. Do Kościo
ła luterańskiego należy 95% wszy
stkich Szwedów, ale cd kilku lat 
wzrasta w Kościele tendencja do 
całkowitego rozdziału Kościoła od 
Państwa.

0 Katolicki prymas Irlandii, abp 
Thomas 0 ’Fiaich, oraz zwierzchni
cy trzech największych Kościołów 
protestanckich — anglikańskiego, 
prezbiteriańskiego (reformowanego)
1 metodystycznego — wydali wspól
ne oświadczenie, w którym wzy
wają wiernych do modlitw o po
jednanie, pokój oraz w intencji 
ofiar przemocy.

0 W wieku 89 lat zmarł grecko- 
-prawosławny patriarcha Jerozoli-' 
my Benedykt I. Do czasu wyboru 
nowego patriarchy obowiązki spra
wuje przejściowo arcybiskup Tafry 
(Jordania), Germanos.

0 Chrześcijanie z 28 stanów USA 
w liście otwartym do prezydenta 
Ronalda Reagana wyrazili zaniepo
kojenie z powodu jego stosunku do 
sprawy gwałcenia praw człowieka. 
Wezwali oni prezydenta, by jedno
znacznie wypowiedział się, czy jego 
administracja będzie udzielała po
parcia materialnego i wojskowego 
reżimom w Ameryce Łacińskiej i 
Azji.

0 Na Górze Oliwnej w Jerozolimie 
urządzono „ogród modlitewny”, któ
ry pielgrzymom ewangelickim i ka
tolickim ma umożliwić niezakłóco
ną kontemplację. Ogród o po
wierzchni pół hektara obsadzono 
drzewami oliwnymi, dziś już pra
wie nie spotykanymi na Górze O- 
liwnej. Inicjatorem powstania „o- 
grodu modlitewnego” był przed la
ty papież Paweł VI.

0 Znany ekumenista, dr Lukas Vi- 
scher, który w październiku 1980 
objął kierownictwo Wydziału Eku
menicznego przy Związku Kościo
łów Ewa ng elickch w Szwajcarii, 
został powołany na profesora nad
zwyczajnego teologii ekumenicznej 
na Wydziale Teo-logii Ewangelickiej 
w Bemie. Dr Vischer był do końca 
1979 dyrektorem Sekretariatu Ko
misji „Wiara i Ustrój”.

0 Zwierzchnik Kościoła Ewangeli
ckiego w Nadrenii (RFN), ks. pre
zes Karl Immer, cdszedł na eme
ryturę. Sprawując funkcję zwierz
chnika Kościoła czynił wiele sta
rań o zbliżenie Polaków i Niem
ców. Kilkakrotnie odwiedzał nasz 
kraj. Nawiązał bliskie kontakty 
z Kościołami zrzeszonymi w PRE, 
a także z przedstawicielami Kościo
ła katolickiego. Następcą ks. Im- 
mera został ks. Gerhard Brandt.

O W wieku 75 lat zmarł bp Imre 
Varga, zwierzchnik Kościoła Refor
mowanego w Słowacji (CSRS). 
Zmarły należał do współzałożycieli 
Chrześcijańskiej Konferencji Poko
jowej i przez wiele lat pełnił w tej 
organizacji odpowiedzialne funkcje. 
Angażował się również w działal
ność innych międzynarodowych or
ganizacji ekumenicznych, jak Świa
towa Rada Kościołów i Konferen
cja Kościołów Europejskich.

0 W wieku 46 lat zmarł nagle 
Volker von Törne, od 1963 sekre
tarz generalny Akcji Pokuty w 
RFN i Berlinie Zachodnim. W du
żej mierze z jego inicjatywy grupy

młodych Niemców, ewangelików i 
katolików, od wielu lat wykony
wały różne prace na terenie b. hi
tlerowskich cbozów zagłady, m.in. 
w Polsce. Czynił też starania, aby 
w Oświęcimiu powstało centrum 
spotkań młodzieży. Volker von Tör
ne był utalentowanym poetą.

#  Wolny Uniwersytet w Amster
damie (Holandia) w 100 rocznicę 
swego istnienia nadał teologowi 
ewangelickiemu, prof. Jose Miguez 
Bonino (Argentyna), doktorat ho
norowy za wkład do „teologii wy
zwolenia” w Ameryce Łacińskiej. 
Bonino, jeden z 6 prezydentów 
ŚRK, jest członkiem Komisji Praw 
Człowieka w Argentynie.

0 Uczestnicy posiedzenia Akademii 
Lutra w Ratzenburgu (RFN) ostro 
skrytykowali Światową Radę Koś
ciołów za to, że celem swej dzia
łalności uczyniła jedność ludzkości, 
a nie jedność Kościoła.

0 Nowym sekretarzem generalnym 
Ogólnoafrykańskiej Konferencji 
Kościołów został członek sztabu 
ŚRK — ks. Victor Maxime Rafran- 
soa. Nowy sekretarz pochodzi z Ma
dagaskaru, liczy 46 lat, teologię i 
socjologię studiował w Genewie, od 
1977 pełnił funkcję sekretarza Ko
misji Pomocy Międzykościelnej 
ŚRK z ramienia Afryki.

0 W Kamerunie odbyło się I Zgro
madzenie Ogólne Ekumenicznego 
Stowarzyszenia Teologów Afrykań
skich obradujące pod hasłem: „Sło
wo Boże a język ludzki”. Ponad 
100 teologów ewangelickich, prawo
sławnych i katolickich zastanawia
ło się, jak Słowo Boże powiązane 
jest z obecną sytuacją na konty
nencie afrykańskim. Powoływano 
się przy tym na wypowiedź papie
ża podczas jego wizyty w Afryce 
— aby w życiu całego Kościoła 
uwzględnić sytuację Kościoła afry- 
kańskieigo.

0 Arcybiskup Canterbury i prymas 
Wspólnoty Kościołów Anglikań
skich, dr Robert Ruńcie, wezwał 
do „krucjaty” przeciw bagatelizo
waniu groźby wojny, obojętności 
wobec wyścigu zbrojeń na świecie
1 przeciw „szkalowaniu przeciwnika 
ideologicznego”. Arcybiskup wyraził 
przekonanie, że Kościół tylko w 
oparciu o przykazanie biblijne „mi
łujcie nieprzyjaciół waszych” może 
stosować „wiarygodną strategię po
kojową”.
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Ruina w Nagłowicach

#  W Irlandzkim Kościele Prezbi- 
teriańskim, którego większość człon
ków zamieszkuje brytyjską prowin
cję Ulster, powstała liberalna gru
pa zamierzająca przywrócić kon
takty z ŚRK. Jej przywódca, ks. 
David Lapsley, oświadczył: „Nie 
wolno nam stracić łączności z Eku- 
menią i popaść w izolację”. W 
czerwcu 1980 Irlandzki Kościół 
Prezbiteriański wystąpił ze Świa
towej Rady Kościołów, gdyż nie 
godził się z formami realizacji tzw. 
Programu Zwalczania Rasizmu.

#  Istnieją poważne obawy, że Koś
ciół luterański w Szwecji utraci 
niewielką, lecz bardzo aktywną 
grupę wiernych, którzy sprzeciwia
ją się ordynacji kobiet. Przywódca 
tej grupy, bp Bartil Gärtner z Goe- 
teborga, zażądał zwołania nadzwy
czajnej sesji Synodu, który zająłby 
się odnową życia kościelnego i us
taleniem kierunku teologicznego.

0  Wydziały teologii katolickiej w 
Dublanie i Zagrzebiu oraz wydział 
teologii prawosławnej w Belgradzie 
zorganizowały wspólnie sympozjum 
ekumeniczne, którego główny te
mat brzmiał: „Życie religijne w na
szym kraju — ekumeniczne bada
nia nad rzeczywistością duchową 
chrześcijaństwa w Jugosławii”.

0  Plan pracy Światowego Związku 
Towarzystw Biblijnych przewiduje, 
że jeszcze w tym dziesięcioleciu ca
ła Biblia zostanie przetłumaczona 
na wszystkie języki i narzecza 
świata.

#  Synod Kościoła Reformowanego 
w Holandii wypowiedział się zna
czną większością głosów za jedno
stronnym rozbrojeniem atomowym 
Holandii. Synod zaapelował do 
wszystkich zborów, by w poczuciu 
odpowiedzialności wobec własnego 
przetrwania i dalszego istnienia 
powierzonego ludziom przez Boga 
świata przyłączyły się do tej pro
pozycji.

Z NASZEGO KOŚCIOŁA

0  Od 18 do 31 stycznia 1981 w Do
mu Opieki „Betania” w Józefowie 
trw ał kurs katechetyczny dla dzie
ci wyznania ewang.-reformowanego, 
które przygotowują się do konfir
macji, oraz dla grupy dzieci z pa
rafii w Kucowie. Kurs zorganizo
wała i prowadziła Ingeborga Nie- 
wieczerzał przy współudziale Lecha 
Trandy.

D o k o ń c z e n i e  na s. 20

W województwie kieleckim leży 
wieś Nagłowice, miejsce na zaw
sze związane z imieniem ojca li
teratury  (pcdskiej, Mikołaja Reja z 
Nagłowic. Prasa wszczęła w swo
im czasie alarm w związku z ka
tastrofalnym  stanem tamtejszego 
dworku, który wprawdzie nie był 
siedzibą pisarza, ale mieści się w 
nim izba pamięci, rcdzaj wysta
wy ilustrującej życie i dzieła Mi
kołaja Reja. W „Życiu Warszawy” 
z 15 11980 ukazał się artykuł pt. 
„Pomnik nie wystarczy”, którego 
autor (B. St.) pisze: „Konserwator 
zapowiadał, iż dwór zostanie prze
kazany Muzeum im. Przypkow
skich w Jędrzejowie i że zostaną 
podjęte kroki zmierzające do przy
wrócenia dworowi należytego sta
nu ('...) Przypomnijmy, iż dwór w 
Nagłowicach nie jest oczywiście 
tym dworem, w którym mieszkał 
Mikołaj Rej. Obecny dwćr wznie
siony został przez ówczesnego wła
ściciela Nagłowic, Kacpra Walew
skiego, ok. roku 1880, po czym 
uległ on licznym przeróbkom. W 
niczym to jednak nie umniejsza 
znaczenia nagłowickiego dworu, bo
wiem rejowska tradycja jest re- 
jowską tradycją i taką pozostanie. 
Rej wprawdzie się tu nie urodził, 
bowiem .ujrzał światło dzienne w 
reku 1505 w Żórawnie pod Hali
czem i Nagłowice były tylko fra 
gmentem jego wcale obszernych 
włości, w skład których wchodziła 
ojcowska Topola w ziemi chełm

skiej, Olsza i Ślęcz yn, gdzie po
stawił, podobnie jak w Nagłowi
cach, zbory kalwińskie, albowiem 
był kalwinem.

Ale przecież nie Topola, nie Olsza 
i nie Slęczyn, lecz Nagłowice ko
jarzą *się natychmiast z postacią 
ojca literatury polskiej. Tak więc 
losy Nagłowic nie mogą być i nie 
będą dla nas obojętne (...) Wzrosły 
niepomiernie koszty doprowadzenia 
obiektu zabytkowego do porządku, 
chociaż początkowo koszty te mo
gły być minimalne, a proces zni
szczenia byłby powstrzymany już 
dawno. Ciągła ta bezkarność, cią
głe niepowetowane straty, ciągle 
rosnące koszty, pokrywane w koń
cu z naszej wspólnej kieszeni. I 
gdzież tu mowa o gospodarności, 
do której ciągle jesteśmy nawoły
wani? A jak na urągowisko w par
ku wznosi się pomniczek Mikołaja 
Reja. Ma on wystarczyć za wszy
stko?”

Zaalarmowani artykułem w „Życiu 
Warszawy” odwiedziliśmy Nagłowi
ce i stwierdziliśmy, że B. St. nic 
nie przesadza, gdy pisze, że stan 
dworku jest katastrofalny. W bez
pośrednim sąsiedztwie dworku mie
ści się instytucja wychowawcza, 
Państwowy Dom Dziecka. Można 
sobie wyobrazić, jak antywycho- 
wawczo działa całkowite opuszcze
nie i zaniedbanie miejsca tak w a
żnego dla historii kultury narodo
wej«.
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DOKOŃCZENIE ZE S. 19
Rano i wieczorem młodzież ucze
stniczyła w rozważaniach opartych 
na wydarzeniach z życia Jezusa 
Chrystusa, a w godzinach popołud
niowych brała udział w lekcjach 
z dziedziny biiblistyki, katechizmu 
i historii Kościoła, które prowadzili 
.ks. Bogdan Tranda, ks. Jerzy Stahl 
i p. Lech Tranda. Młodzież uczyła 
się również pieśni kościelnych, 
wzdęła udziiał w nabożeństwie nie
dzielnym w Warszawie oraz w spot
kaniu ze zborownikami. Ponadto 
odwiedziła Towarzystwo Biblijne, 
zwiedzała stolicę, obejrzała wysta
wę w Muzeum Nauki i Techniki, 
film rysunkowy w kinie i film te
lewizyjny o M. L. Kingu, zwiedziła 
Otwock i okolice, uczestniczyła w 
grach i zabawach w domu i na 
świeżym powietrzu, wykonywała 
różne prace porządkowe, sprawo
wała dyżury w kuchni, a na za
kończenie kursu przygotowała pro
gram artystyczny. Wszystkie dzieci

wyraziły życzenie uczestniczenia w 
przyszłości w podobnym kursće.

O  W domu „Betania” w Józefowie 
odbyło się (7 lutego 1981 r.) kolejne 
spotkanie dyskusyjne w całości po
święcone problematyce modlitwy. 
Zasadniczą jego częścią było wy
stąpienie ks. Mieczysława Kwietnia, 
który zwrócił uwagę na istotne ele
menty modlitwy, naświetlając je 
z punktu widzenia biblijnego. P re
legent przekonywująco uzasadnił 
tezę, że pierwsze miejsce w modli
twie należy się Bogu, Jego chwale, 
czynom i miłości. Dlatego modlitwa 
winna być przede wszystkim wy
znawaniem Boga i Jego uwielbia
niem.' W ten sposób skcnstrucwa- 
nych jest wiele modlitw w Starym 
(nip. Psalmy), a także w Nowym 
Testamencie. Również w Modlitwie 
Pańskiej sprawą zasadniczą jest 
Królestwo Beże, święcenie imienia 
Bożego i deklaracja spełniania woli 
Boga. Dziękczynienia i prośby kie

rowane do Boga mają uzupełniać 
„opowiadanie” Jego chwały. Właś
nie w modlitwie mamy okazję pod
dać się całkowicie autorytetowi 
Stwórcy. Nasze własne kłopoty mo
gą być rozwiązane jedynie dzięki 
nieskończonej dobroci i miłości Bo
ga. Tragedią jest, gdy podczas mo
dlitwy zapominamy o Bogu, gdy 
w jej centrum umieszczamy włas
ne „ja”. Wystąpienie ks. Kwietnia 
było poparte wnioskami z własnych 
studiów i przeżyć, co zostało do
brze przyjęte przez uczestników. 
W spotkaniu wzięły udział 24 oso
by, w tym 21 z parafii ewangelicko- 
-reformcwanych w Zelowie, Kuco- 
w:e i Warszawie. Wskazuje to na 
istnie.oie wyraźnej potrzeby urzą
dzania tego typu imprez w naszej 
wspólnocie. Szkoda, że mimo odpo
wiednio wczesnej informacji, w 
spotkaniu tym nie uczestniczyli 
przedstawiciele innych ośrodków 
(:;p. Łodzi).

Lukas Vischer mówi...
DOKOŃCZENIE ZE S. 8

RED. — Z jakiego powodu?

L. V. — Trudno w kilku słowach zanalizować zło
żony fenomen. Mogę jednak podać trzy powody. Po 
pierwsze, ruch ten głosi przekonanie, że Bóg powie
rzył Stanom Zjednoczonym (w obecnej sytuacji) misję 
mesjaniczną w całym świecie. Powinny więc uznać 
swe przeznaczenie i stać się nosicielem chrześcijań
skich wartości zawartych w ich tradycji. Powołanie 
Kościoła powszechnego praktycznie nie istnieje.

Po drugie, ideologia składa fałszywe obietnice. Je 
żeli Stany Zjednoczone przyjmą swoje przeznaczenie, 
osiągną cel. Ta sama obietnica ■ jest kierowana do 
każdego indywidualnego wierzącego. Jest to ideologia 
sukcesu osiąganego przy pomocy Boga wprzęgniętego 
w służbę człowieka. Zaprzeczenie krzyża.

Po trzecie, jest to ruch, który propaguje ideologię 
nie zakorzenioną w żadnej wspólnocie. Posługuje się 
środkami masowego przekazu, ale nie gromadzi lu
dzi. Nazwa „Kościół elektroniczny” (electronic church) 
debrze to określa. Człowiek staje się marionetką

manipulowaną przez środki przekazu. Znika wspól
nota jako miejsce doświadczenia Boga i miłości.

RED. — Jaki kierunek nadaje Ksiądz swojej no
wej pracy jako dyrektor ewangelickiego biura do 
spraw ekumenicznych w Szwajcarii?

L. V. — Praca jest nowa i potrzeba mi czasu na 
określenie jej kierunku. Pierwsze miesiące przezna
czam przede wszystkim na słuchanie, nawiązywanie 
kontaktu z różnymi Kościołami szwajcarskimi, aby 
lepiej poznać ich sytuację. Nie mam żadnego z góry 
zaplanowanego programu. Chciałbym przez wymianę 
myśli dowiedzieć się, jakie są najważniejsze problemy 
i potrzeby. Mam wrażenie, że szwajcarskie Kościoły 
reform cwane chcą obecnie znaleźć swoje miejsce 
w ruchu ekumenicznym. Moja rola więc będzie po
legała, w miarę możliwości, na umożliwieniu zreali
zowania tego celu. Mam nadzieję, że po pierwszym 
okresie jaśniej zobaczę najważniejsze sprawy.

Rozmawiała Marie-Claire Lescaze 
Tłum. B.T.
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