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NASZYM ZDANIEM GO W NUMERZE?
Każdy zbór kolebką ekumenii

Nie tak dawno rozmawialiśmy w gronie przyjaciół o ekumenicznym zaanga
żowaniu Kościołów na świecie i u nas w kraju. Trochę ponarzekaliśmy, że 
nie jest z tym tak dobrze, jak byśmy chcieli, że mało ludzi do pracy, że brak 
czasu, że to, że owo, że w  ruchu ekumenicznym występują chyba objawy 
regresu, że pierwsze pokłady zapału się wyczerpały, że niektórzy odczuwa
ją znużenie, inni rozczarowanie, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy ktoś 
zaproponował, abyśmy, zamiast narzekać, zastanowili się, co możemy zrobić, 
aby przełamać objawy kryzysu, co uczynić, by po przesileniu „chory” 
wstał z większym zasobem sił, niż miał przed chorobą. Dyskusja trwała 
długo, ale udało nam się sformułować wniosek, z którym mogliśmy się 
wszyscy zgodzić — nie ma autentycznej, żywej i ożywiającej ekumenii bez 
uczciwej, rzetelnej pracy wewnątrz zborów, czyli — mówiąc inaczej — w a
runkiem powodzenia ruchu ekumenicznego jest dobra robota we własnym  
środowisku kościelnym. Robotę tę należy zacząć „od podstaw”, od wycho
wania c h r z e ś c i j a ń s k i e g o  z b o r u ,  z którego wyjdą głęboko wierzący 
ludzie, świadomi j e d n o ś c i  w s z y s t k i c h  c h r z e ś c i j a n ,  a zarazem 
wierni swojemu wyznaniu i treściom nauki, głoszonej przez swój Kościół. 
Jeśli pragniemy, by idee ekumenizmu znalazły właściwy oddźwięk w  na
szych Kościołach, nie możemy poprzestać na informacji o tym, czego do
konuje Światowa Rada Kościołów czy rady krajowe. Właściwie pojęta praca 
ekumeniczna, to przede wszystkim gruntowna, wykonywana w pełnej od
powiedzialności praca we własnym zborze. Żeby ekumenizm doszedł do 
ludzi, żeby stał się niezbędnym składnikiem świadectwa każdego chrześci
janina — konieczne jest właściwe przygotowanie wiernych.
Jednym  z elem entów dzisiejszych dążeń ekum enicznych jest dialog grup i po
szczególnych ludzi różniących się pojmowaniem tych sam ych zasad wiary. Trudno 
sobie wyobrazić dyskusję, a  potem  wypracowanie wspólnego punktu  w idzenia na 
daną sprawę, jeśli dyskutanci nie są należycie przygotowani. Jak  więc może chrześ
cijanin mówić o  tym , co go łączy lub co go oddziela od jego w spółbrata, jeśli 
nie um ie sform ułować własnego stanow iska i nie zawsze wie, jak ie wartości k ry ją  
się w jego m acierzystym  Kościele. A dzisiaj niejednokrotnie spotykam y się z ludź
mi, dla których przynależność wyznaniowa jest faktem  oczywistym (niestety!), bo 
Przejęli ją  od swych przodków. Nie potrafią oni uzasadnić sw ojej obecności w tej 
lub innej grupie chrześcijan, a z tej niewiedzy często rodzi się poczucie własnej „le- 
pszości” i pogardliwego stosunku do innych, bądź też paraliżująca obojętność 
na  wszystko, co n ie  dotyczy własnego wyznania. Do takich ludzi trzeba przede 
w szystkim  trafić  i  uczyć ich  podstaw  wyznania własnego Kościoła. Świadomość 
tego, co to napraw dę znaczy być chrześcijaninem, oraz gruntow ne poznanie zasad 
1 nauki własnego Kościoła — pozwoli im  rozpocząć dialog z innym i i tych  „innych” 
szczerze nazyw ać braćm i. Tylko świadome, pełne miłości 1 przywiązania, a zara
zem krytyczne spojrzenie n a  sw oją konfesję pozwoli im  zrozumieć, że ż a d e n  
Kościół, jako  organizacja ludzka^ n ie może mieć m onopolu na  całą prawdę, ale że 
k a ż d y  głosi t e g o  s a m e g o  C h r y s t u s a ,  z którego rą k  św iat otrzym uje 
zbawienie. Więcej, że różnice w ynikają z  innego sposobu przedstaw ienia tych sa
m ych spraw , z  różnego języka^ określającego te  same prawdy, z  różnych tradycji 
i kultury . Świadoma, odpowiedzialna przynależność do Kościoła pomoże takim  
ludziom podjąć dialog z innym i chrześcijanam i, pozwoli im  na wspólną pracę dla 
spraw y Chrystusa.

Jeśli pragniemy, by ekumenia była dla naszych Kościołów czymś żywym, 
czymś, co będzie w s z y s t k i c h  rzeczywiście obchodziło, musimy nad tym  
pracować w  naszych własnych zborach, nieustannie eksponując w  naucza
niu ideę powszechności Kościoła Jezusa Chrystusa, utrwalając i wzmacnia
jąc świadomość jedności chrześcijan. Znając własne potrzeby i własne n ie
domagania, będziemy mogli pomóc innym w szukaniu wspólnych rozwiązań. 
Angażując się głęboko w pracę własnego Kościoła, rozumiejąc, czym ma 
być prawdziwe chrześcijaństwo i ucząc tego innych, będziemy tym samym  
rozwijać idee wspólnoty wszystkich chrześcijan. I więcej — będziemy w sta
nie przygotować takich działaczy kościelnych, którzy, mocno oparci na 
własnej społeczności — i właśnie dlatego — będą ofiarnymi i gorącymi 
pracownikami ekumenii.
Zbliża się kolejne, piąte już, Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościo
łów, które skupi się nad tematem — „Jezus Chrystus wyzwala i jednoczy”. 
Słowa te niosą wiele znaczeń, a wśród nich i to, że Chrystus prawdziwie, 
świadomie wyznawany, wyzwala nas od samozadowolenia, od fałszywie poj
mowanej własnej wartości, od partykularyzmu. On wyzwala nas do jedności, 
do wspólnego świadectwa i do wspólnego działania.

Październikow y num er „Jednoty” 
w całości poświęcony został proble
m atyce ekum enicznej. Na całym 
świecie, we wszystkich Kościołach 
trw a ją  przygotow ania do V Zgrom a
dzenia Ogólnego Światowej Rady 
Kościołów, które — pierw otnie — 
odbyć się miało w Dżakarcie, a uch
w ałą K om itetu Naczelnego ŚRK, ob
radującego w dniach 11-18 V III br., 
przeniesione zostało do Nairobi. 
Rozpocznie się ono 23 XI 1975 
i trw ać będzie do 10 XII. Tem at 
główny Zgrom adzenia brzm i: „Chry
stus wyzwala i jednoczy”.
R edakcja nasza, pragnąc się włączyć 
w n u rt przygotow ań do tego w ażne
go dla wszystkich chrześcijan w y
darzenia, postanowiła przedstaw ić 
Czytelnikom podstawowe m ateriały  
przygotowawcze, nadesłane z G ene
wy, k tóre mogłyby pomóc zborom 
i całym Kościołom w aktyw nym  
i świadomym uczestniczeniu w ob
radach kenijskich, w przem yśleniu 
zasadniczych problemów, jakim i ży
je  dziś Kościół i świat.
W sąsiedniej rubryce wypowiadam y 
nasze zdanie na tem at w arunku  po
wodzenia autentycznego ruchu eku
menicznego (s. 2). W kazaniu (s. 3) 
ks. bp Ja n  Niewieczerzał zastanaw ia 
się, jak a  jest rola Jezusa Chrystusa 
— wyzwoliciela. Zam iast modlitwy 
(s. 4) — zamieszczone zostały tylko 
sugestie, w jakim  k ierunku  powinny 
biec nasze modlitwy przed Zgrom a
dzeniem. Na s. 5 d rukujem y list F i
lipa Pottera, sekretarza generalnego 
ŚRK, w yjaśniający, dlaczego Zgro
madzenie w ybrało za swój główny 
tem at hasło: „Jezus wyzwala i jed 
noczy”. Na kolejnych stronach zna j
dą Czytelnicy: informacje wstęp
ne o roli i zadaniach Zgrom adzenia 
oraz o naszych zadaniach jako chrze
ścijan (s. 6—8), pierwsze (z czterech 
kolejnych) studium biblijne (s. 9-11), 
a także sprawozdanie Stanisław y 
G rabskiej ze spotkania kobiet w 
Berlinie Zachodnim, pomyślanego 
jako jedno ze spotkań w cyklu przy
gotowań do V Zgromadzenia.
Ponadto, jak  w każdym  numerze, 
dział O Biblii (s. 14) i bogaty serw is 
wiadomości w Przeglądzie ekume
nicznym (s. 15-16).

N A S Z A  OKŁADKA:
Ziemia, planeta ludzi, o i k o u- 
m e n e, wspólny dom czarnych 
i białych, żółtych i czerwono- 
skórych, biednych i bogatych, 
głodnych i sytych, dorosłych 
i dzieci...
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KS. JAN NIEWIECZERZAŁ

Wolność dla uciśnionych
„Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim  
dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym  
przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność”.

Jednym  ze słów najczęściej dziś używ anych jest słowo 
wolność. Odm ienia się je  przez różne przypadki, po
w ołuje się na nie w najróżnorodniejszych sytuacjach 
i czasach. Ma ono swe historyczne znaczenie. Nie było 
bowiem epoki, w  której człowiek w  jak iś sposób nie 
dążyłby do wyzwolenia się z k rępujących go więzów, 
kiedy n ie pragnąłby zapewnić sobie, czy też całem u 
narodowi, możliwości nieskrępow anego istn ienia i ży
cia. Dzieje ludzkich pokoleń, to przecież jedno pasmo 
w alki o wyzwolenie. Raz będzie to w alka o zrzucenie 
jarzm a obcego panow ania, kiedy indziej o wyzwole
nie z ciążących kam ieniem  norm  m yślenia, wreszcie
— i to najtrudn ie jsze  — o uwolnienie się człowieka 
od samego siebie, od więzów w łasnej, w ew nętrznej n ie
woli, małości i słabości. W tej spraw iedliw ej walce
0 życie godne boskiego stw orzenia towarzyszy chrze
ścijanom  ich P an  i Zbawiciel, Jezus Chrystus.
P ragnienie praw dziwej wolności p rzejaw ia się w  n a j
różniejszych form ach, postaciach i u  różnych ludzi — 
prostych i uczonych, polityków  i artystów , mocnych
1 cichych tej ziemi. A równolegle z tym  trw a  w alka 
o sprawiedliwość, pokój i b raterstw o m iędzy ludźmi. 
Hasła wolności zajm ują współcześnie szczególne m ie j
sce i nab iera ją  specjalnej wagi. Słyszymy je  w  radiu, 
w telewizji, czytam y o nich w  prasie i w  książkach. 
Przyznaw anie się do nich uw ażane je st — i słusznie
— za w yraz postępu i ku ltu ry , za w yraz czasu dzi
siejszego. W przeciw ieństw ie do tego czasy minione, 
długie w ieki rozw oju ludzkiego, kiedy to do n a tu ra ln e 
go, zda się, porządku należały stosunki oparte na 
praw ie silniejszego, na uzależnianiu całych narodów, 
na ograniczaniu wolności osobistej i społecznej, uw a
żane są za okres godny surowego osądu i krytyki. 
Niekiedy potrafim y potępiać wszystko, co działo się 
w historii, a co obecnie nie znajdu je naszej akceptacji. 
Zapom inam y jednak, że rozwój ludzkości to długi etap, 
w którym  — w m iarę duchowego w zrostu człowieka
— nab iera ją  barw y i znaczenia coraz to inne elem enty 
życia. Ja k  śmieszną rzeczą byłoby mieć p retensję  do 
ludzi X  wieku, że nie w ysłali rak ie ty  n a  Księżyc, tak  
samo naiwnością byłoby mniemać, że nasze pokolenie 
osiągnęło już szczyty wszelkich możliwości. Jesteśm y 
przecież jednym  z ogniw w  długim  łańcuchu dziejów, 
także dziejów w alki o wolność i doskonałość człowieka, 
w której uczestniczył i uczestniczy Kościół chrześci
jański. Jako chrześcijanie wierzymy, że praw da Ew an
gelii i moc Ducha Świętego zawsze inspirow ały dąże
nia do praw dziwej wolności i pokoju św iata.
Słowa naszego tekstu  wypowiedziane zostały przez 
Jezusa na początku nowej ery. Ale są one jeszcze 
starsze — Jezus cytuje bowiem p ro roka Izajasza. Tekst 
nasz, choć ta k  dawny, to jednak  dotyka ja k  n a jb a r
dziej współczesnych problem ów. Je st w nim  mowa 
o ubogich, którym  zajaśnieje lepszy dzień, o jeńcach, 
przed którym i radość wyzwolenia, o uzdrow ieniu cho
rych, o wyswobodzeniu wszystkich żyjących w  jak im 
kolw iek ucisku. W ypowiada te słowa Jezus Chrystus, 
k tóry  siebie samego nazw ał Synem Człowieczym, k tóry

Łuk. 4:18

w zapowiedzianym czasie przyszedł na świat, a Jego 
współcześni rozpoznali w Nim Syna Bożego, Zbaw icie
la św iata. W ypowiada te słowa Ten, k tóry  d la rzesz 
słabych, uciemiężonych, biednych i w zgardzonych stać 
się m iał po wsze czasy często jedyną nadzieją i gwiazdą 
przewodnią pośród mroków\ Dla chrześcijan takim  jest 
i dzisiaj. Zadziw iające przy tym, że nie dysponując 
żadną mocą ziemską, nie posiadając niczego poza 
mocą ducha i słowa, sta ł się Jezus Panem  i nadzieją 
m ilionów wydziedziczonych, otuchą dla skrzywdzo
nych. Zadziw iające i to, że aczkolwiek sam  udręczony 
i utrapiony, wzgardzony i poniżony (por. Iz. 53) sta ł 
się — w glorii zm artw ychw stania — gw arantem  zwy
cięstwa wzgardzonych i poniżonych. W Nim spełniła 
się prorocza w izja Izajasza mówiącego: „Bo lud on, 
k tóry  chodzi w ciemności, u jrzy  światłość w ielką, 
a tym, którzy m ieszkają w ziemi cienia śmierci, św ia
tłość świecić będzie” (Iz. 9 :2). Jego współcześni poz
nali, że w Nim „Bóg św iat z sobą pojednał, Jezusa 
wielce wywyższył i obdarzył imieniem, k tóre je s t nad 
wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie 
kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki 
język wyznawał, że Jezus Chrystus je s t Panem  ku  
chwale Boga O jca” (Flp. 2 : 9-11).
W czasie, gdy do wszelkich niepojętych zjaw isk  pod
chodzimy z daleko idącą rezerw ą i sceptycyzmem, 
uspraw iedliw ione stanie się pytanie, czy i w  jakiej 
mierze Jezus Chrystus był i jest św iatłością i nadzieją 
św iata. Przecież i dla w ielu sobie współczesnych był 
postacią wielce kontrow ersyjną. Jedn i zarzucali Mu 
uzurpatorstw o, inni podburzanie ludu, jeszcze inni 
bluźnierstw o. Nie zaprzeczył jednak  nikt, że in tereso
w ał się On biednymi, chorymi, spracowanym i, w zgar
dzonymi i społecznie upośledzonymi. Z możnymi tego 
św iata raczej się nie stykał, a gdy do tego doszło, 
wówczas nastąp ił k res Jego ziemskiej wędrów ki. Swej 
miłościi do Boga i do szarego człowieka, swej miłości 
do bliźniego pozostał w ierny aż do śmierci. „Większej 
miłości n ik t nie m a nad tę, ja k  kto życie swoje k ła 
dzie za przyjaciół swoich” (Jan 15 :13).
W iara w wyzwolicielską moc Jezusa tow arzyszyła Jego 
wyznawcom przez wieki. Ona też nie pozw alała czło
w iekowi przechodzić obojętnie obok głodnego, chore
go, opuszczonego i uciskanego. Ona inspirow ała w ier
nych do dzieła miłosierdzia, pomocy i miłości, w  czym 
Upatrywano w yraz posłuszeństwa wobec P ana Kościo
ła. W jej mocy uciemiężeni buntow ali się przeciw  
niespraw iedliw ości i gwałtom. W iara pozw alała wyz
nawcom Chrystusowym  nie tracić ducha w n a jczar
niejszych naw et chwilach życia i mieć nadzieję, że 
nadchodzi św it wyzwolenia.
N iew ątpliw ą jest rzeczą, że Kościół z na tu ry  swej po
wołany jest do zw iastow ania wolności człowieka, 
w najszerszym  tego słowa znaczeniu. „Wy do wolności 
powołani jesteście” — mówi apostoł Paweł. W obrębie 
Kościoła nie powinno być m iejsca dla ucisku, n iesp ra
wiedliwości, b rak u  m iłosierdzia, fałszu, niepokoju 
i prześladow ania. W K azaniu na Górze Jezus w yraźnie
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bierze w obronę słabych i cichych tej ziemi. Były okre
sy, kiedy Kościół zdawał się zapominać o swej roli 
Bożego instrum entu  działania na rzecz oswobodzenia 
człowieka z fizycznej i duchowej niewoli. Gorzej, były 
czasy, kiedy Kościół utożsam iał się z panującym  n ie
spraw iedliw ym  porządkiem  i staw ał po stronie uciska
jących i w ykorzystujących słabych. F akt ten do tego 
stopnia zaciem niał praw dziwy obraz Kościoła, że wielu 
zawiedzionych opuszczało jego szeregi i szukało sp ra
wiedliwości poza jego granicam i.
W ierzący chrześcijanin jednakże wie, że w często 
skrzywionym  zw ierciadle widzialnego Kościoła k ry ją 
się nieprzem ijające, choć nie rzucające się w oczy, 
skarby  mocy i ducha, twórcze siły stale rozwijającego 
się życia. Chrześcijanin wierzy, że Ewangelia C hry
stusowa jest zarówno istotną mocą dla zbawienia każ
dego wierzącego, jak  i siłą zdolną przem ieniać ludz
kie serca i myśli, a także niespraw iedliw e stosunki 
międzyludzkie. Świadectw em  tego może być p ierw ot
ny zbór chrześcijański, gdzie żywa w iara w ukrzyżo
wanego ale i zm artw ychw stałego Pana doprowadziła 
do rew olucyjnych naówczas przem ian w sposobie m y
ślenia, postępow ania i działania. Pod wpływem  Ew an
gelii zanikała różnica pomiędzy bogatym i i biednymi, 
w ykształconym i i prostym i, niewolnikam i i wolnymi. 
W św ietle Ewangelii zanikały różnice rasow e i naro 
dowe, ponieważ Chrystus za wszystkich um arł i dla 
w szystkich zm artw ychw stał. Przezeń poznaliśmy nieo
graniczoną miłość Bożą do każdego człowieka, przezeń

pozbyliśmy się ślepoty, która dotąd nie pozwalała nam  
dojrzeć horyzontów  życia przez Boga nakreślonych. 
W Jezusie Chrystusie człowiek poznał swój bezpośred
ni związek z Bogiem, a zarazem  swój wspólny los ze 
wszystkimi ludźmi tego św iata. Bóg um iłował świat, 
um iłował człowieka z jego ludzkimi wadami, ułom 
nością i słabością.
Jakże głęboką treść m ają słowa mówiące, że Jezus 
użalił się nad ludem  (Mat. 9 : 36). Pam iętał o pokarm ie 
dla głodnych, o zdrowiu dla chorych, o wyzwoleniu 
dla ciemiężonych. Głodni, chorzy i uciemiężeni to nie 
tylko ci, co wówczas wokół Niego się gromadzili, lecz 
wszyscy — wówczas i dziś — tęskniący za życiem god
nym człowieka. W tym  ludzkim, oprom ienionym  n a 
dzieją losie jesteśm y złączeni dzisiaj ze wszystkimi, 
którzy na różnych m iejscach ziemi podnoszą wołanie 
o praw o do wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa. 
Ich głos, niepokojący sytych, zadowolonych i korzy
stających bez przeszkód z dóbr doczesnych, stać się 
w inien głosem w yrzutu również wobec wszystkich 
wyznawców Jezusa, zapom inających o swoim posłan
nictwie. W św ietle Słowa Bożego elem entarne prawo 
człowieka do wolności nie może podlegać jak ie jko l
w iek dyskusji. N ajdrastyczniejsze naw et form y ludz
kiej zależności tracą swą moc i znaczenie w duchu m i
łości Chrystusowej (List do Filemona). Moc Boża zry
wa wszelkie kajdany, otw iera bram y więzień, w ypro
w adza narody z egipskiej niewoli do ziemi obiecanej.

WSPIERAJMY NASZĄ MODLITWĄ: 
— tych wszystkich, którzy przygo
towują Zgromadzenie Światowej Ra
dy Kościołów: wybranych delegatów, 
członków Komitetu Naczelnego, per
sonel w Genewie, krajowe Rady 
Ekumeniczne, kenijskich gospodarzy, 
nasze własne zbory i grupy.

WSPIERAJMY NASZĄ MODLITWĄ: 
— tych wszystkich, którzy spodzie
wają się, że Zgromadzenie to udzieli 
im pomocy i oparcia: tych, którzy 
żyją w nędzy i ciemnocie, tych, 
którzy tęsknią za dostatniejszym  
życiem, tych, którzy walczą o praw
dziwsze świadectwo i jedność chrze
ścijan.

WSPIERAJMY NASZĄ MODLITWĄ: 
— tych wszystkich, w których im ie
niu zbierze się Zgromadzenie: chrze
ścijan wszystkich kontynetów i w y
znań, bogatych i biednych, czarnych 
i białych, prawosławnych i prote
stantów, wszystkich, którzy dostrze
gli w  Jezusie Chrystusie tę wolność 
i jedność, do której człowiek został 
przeznaczony.
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Zwiastowanie Chrystusa przysposabia nas do życia, 
w którym  pielgrzym ujem y wespół z całym stw orze
niem, „oczekującym nowych niebios i nowej ziemi, 
według obietnicy, w których mieszka spraw iedliw ość” 
(II P tr. 3 :13). Nasze oczekiwanie nie oznacza jednak  
trw an ia  w bezczynności. Ma to być oczekiwanie czyn
ne, m obilizujące nas do działania, albowiem w iara bez 
uczynków jest m artw a (Jak. 2 :17).
Ja k  z naszego tekstu  wynika, Jezusowe zw iastow anie 
dobrej nowiny ślepym, ubogim i uciśnionym dzieje się 
z woli samego Boga, Boga uniżonych i nędznych 
(Ps. 113 : 7). On też powierzył Jezusowi m isję dokona
nia dzieła wyzwolenia i zbawienia św iata. W mocy 
Ducha Bożego Jezus w kracza w nasze życie z ośw iad
czeniem, że wszelkie niewolenie człowieka, niesłuszne 
pozbawianie go praw  i wolności przez kogokolwiek 
— jest sprzeczne z wolą Stwórcy. Jezus, ów boski 
m andatariusz wolności, sprzeciw iał się i sprzeciwiać 
się będzie po wieki wszelkim dążeniom do zalegalizo
w ania ucisku, egoistycznego w ykorzystyw ania i cie
m iężenia bliźnich. Nic też dziwnego, że i dzisiaj dla 
tysięcy spracowanych i obciążonych (Mat. 11 : 28) po
zostaje On jedyną nadzieją i pomocą.
Gdy zastanaw iam y się nad słowami naszego tekstu, 
nasuw a się pytanie, jak i jest rodzaj i znaczenie owej 
człowieczej wolności. Czemu ma ona służyć i ku czemu 
prowadzić? Wszak i wolność może mieć różne oblicza, 
może być w ykorzystyw ana zarówno ku dobrem u, jak  
i ku złemu. Apostoł św. Paw eł mówi: „... wy do w olno
ści powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej

wolności nie folgujcie ciału, ale służcie jedn i drugim  
w miłości” (Gal. 5 : 13). Bardzo często zapom inam y 
o tym, że danym i nam  przez Boga daram i w inniśm y 
gospodarować w duchu miłości Chrystusowej. Wol
ność to nie tylko zrzucenie więzów krępujących nasze 
ciało, ograniczających nasze możliwości. Wolność to 
wyswobodzenie nie tylko ciała, ale ducha dla dzieła 
budow ania K rólestw a Bożego. Wszak modlimy się: 
„przyjdź Królestwo Twoje”. Jako chrześcijanie zdaje
my sobie spraw ę z tego, że wolność fizyczna nie s ta 
nowi jeszcze o wolności duchowej. Z najdując się na 
szlakach ziemskiej wędrówki do wiecznego K anaanu, 
jakże często popadam y w niewolę naszych przyziem 
nych pragnień i dążeń, prawdziwego szczęścia nie przy
noszących. N iejednokrotnie jesteśm y ślepi na p raw 
dziwe barw y i istotne w artości ludzkiego istnienia. 
Przez etap życia, kiedy to poznanie nasze je st cząstko
we i wszystko widzimy jakby  w zw ierciadle i n iby w 
zagadce (I Kor. 13 : 12), m amy osiągnąć coś więcej niż 
pozory wolności i pozory szczęścia. Mówi o tym  jeszcze 
raz apostoł Paw eł w  następujących słow ach: „Albowiem 
sądzę, że u trap ien ia teraźniejszego czasu nic nie znaczą 
w porów naniu z tą  chwałą, k tóra m a się nam  objawić. 
Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie 
z w łasnej woli, lecz z woli Tego, k tóry  je  poddał, 
w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone 
z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci 
Bożych. My sami, którzy posiadam y zaczątek Ducha, 
wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia 
ciała naszego” (Rzym. 8 :18-23).

Chrystus wyzwa la  i jednoczy
Dlaczego ośmielamy się tak powiedzieć? Dla
czego w takiej nadziei ośmielamy się zwoływać 
delegatów z Kościołów całego świata? Nie dla
tego, by usprawiedliwiała to sytuacja światowa, 
czy też byśmy mieli pewność, iż zdołamy to 
osiągnąć własnymi siłami. Nie, robimy to tylko 
ze wzglądu na Jezusa, gdyż dzięki Dobrej No
winie, którą On głosił, gdy żył na ziemi, gdyż 
dzięki wstrząsającej wieści o Jego zmartwych
wstaniu, gdyż dzięki doświadczeniu działania 
Ducha Świętego zyskaliśmy wiarę w to, że Bóg, 
Stwórca i Ojciec, ma nieograniczoną władzę 
przywiedzenia wszystkich ludzi i wszystkich 
spraw do swego Królestwa miłości.
Dzięki doświadczeniu zyskanemu przez Świato
wą Radę Kościołów w ciągu dwudziestu pięciu 
lat jej istnienia, Kościoły w nowym świetle 
ujrzały coś z tego icydarzenia, mianowicie to, 
że chrześcijanie, od dawna podzieleni w kwe
stiach doktryny i autorytetu, rozdarci przez 
wojny i niesprawiedliwość, zaczęli się wzajem
nie rozumieć, wybaczać sobie i uznawać się za 
partnerów we wspólnym zadaniu postawionym 
nam przez Boga, zadaniu świadczenia miłości 
i służby całej ludzkości.
Mamy nadzieję, że dzięki naszemu V Zgroma
dzeniu jeszcze więcej chrześcijan i zborów bę
dzie miało okazję doświadczyć tego samego. 
Wiele tysięcy ludzi otrzyma te materiały przy
gotowawcze, opracowane w wielu językach, dla 
wielu narodów, a to dlatego, żebyście wszyscy 
mogli aktywnie uczestniczyć w Zgromadzeniu.

Kiedy będziecie pracować nad zaproponowa
nymi tu studiami biblijnymi, kiedy będziecie 
medytować i działać zgodnie z treścią pytań 
postawionych poszczególnym sekcjom Zgroma
dzenia, kiedy będziecie się modlić i brać udział 
w nabożeństwie, kiedy przyjdzie wam na myśl 
jakiś inny sposób działania — jesteśmy przeko
nani, że spostrzeżecie, jakie przeszkody pozwa
la wam Jezus Chrystus pokonać i kogo — ja
kich ludzi i jakie środowiska — daje wam On 
jako bliźnich, wyzwalając was i jednocząc do 
współpracy w Jego dziele na tym świecie. 
Serdecznie zapraszam was do udziału w tych 
poszukiwaniach i proszę o podzielenie się wa
szymi wnioskami z delegatami waszego Kościo
ła, a za ich pośrednictwem — 2 nami wszy
stkimi.

Filip Potter 
Sekretarz Generalny
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Przed V Zgromadzeniem Ogólnym 

Ś w i a t o w e j  R a d y  K o ś c i o ł ó w

Światowa Rada Kościołów — co 
to właściwie dla ciebie znaczy? 
Zebranie biskupów, patriar
chów i prezesów? Zawaleni ro
botą biurokraci w Genewie? 
Niezwykła zapowiedź współpra
cy chrześcijan na całym świę
cie? Element zakłócający spo
kój? W każdym z tych zdań jest 
coś z prawdy. To jednak, czym 
rzeczywiście jest t e r a z  Świa
towa Rada Kościołów, okaże 
się dopiero podczas najbliższego 
Zgromadzenia w 1975 r. Od 
23 XI do 10 XII przyszłego 
roku ponad dwa tysiące ludzi, 
którzy skupią na sobie uwagę 
całego świata, będzie starało się 
dociec i wykazać na przykła
dach, jakie znaczenie ma dla 
Kościołów chrześcijańskich z 
całego świata ich spotkanie na

Zgromadzeniu Rady. Jak daleko 
posunęły się naprzód w drodze 
do jedności, w świadectwie, 
służbie i odnowie, do których 
Chrystus powołuje swój jeden 
Kościół? Do jakich nowych, 
wspólnie podejmowanych kro
ków wzywa On teraz?

DLACZEGO ZGROMADZENIE?

Bo wymaga tego struktura orga
nizacyjna SRK. I to jest pierw
sza przyczyna. Na Zgromadze
niu konstytucyjnym w Amster
damie, w roku 1948, Kościoły 
członkowskie postanowiły for
malnie — po wielu latach przy
gotowań — powołać Radę i uz
nały, że jej najwyższym orga-
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nem będzie Zgromadzenie, zło
żone z przedstawicieli wszy
stkich Kościołów, bezpośrednio 
przez nie wyznaczonych. Gdy
by Kościoły nie dokonywały sy
stematycznie przeglądu działal
ności swej Rady, gdyby nie 
sprawdzały kursu statku, na 
którym żeglują, i nie ustalały 
— wspólnie — jego przyszłej 
trasy, Rada niewątpliwie wypa
czyłaby się i przyjęła postać 
jeszcze jednej organizacji po
śród wielu innych, produkują
cych słowa i dokumenty bez 
żadnego znaczenia. 
Zgromadzenie jest więc minia
turą Kościołów, gdzie spotykają 
się nie tylko osoby pełniące 
jakieś oficjalne urzędy, ale lu
dzie z różnych środowisk ko
ścielnych. - Komitet Naczelny 
SRK mocno nalegał na 267 Ko
ściołów członkowskich, aby wy
słały delegacje, w których za
chowana byłaby równowaga 
liczebna przedstawicieli parafii 
i zarządów krajowych, przed
stawicieli świeckich i duchow
nych, kobiet, młodzieży i ludzi 
w średnim wieku. Ponadto 
obecna będzie pewna liczba ob
serwatorów z Kościołów nie na
leżących do Rady, delegatów 
bratnich organizacj i, zaproszo
nych doradców, wielu tłumaczy 
i pracowników biurowych, 
niezbędnych do sprawnego 
funkcj onowania Zgromadzenia, 
sprawozdawców prasowych, ra
diowych i telewizyjnych, którzy 
będą przekazywać całemu świa
tu wiadomości o pracach, no 
i — oczywiście — duża liczba 
gospodarzy.

Schemat organizacyjny Światowej 
Rady Kościołów



Drugą przyczyną jest fakt, że 
sytuacja, w jakiej znalazły się 
obecnie Kościoły, gwałtownie 
wymaga Zgromadzenia. W osta
tnich latach narodziło się wiele 
nowych pomysłów i ekspery
mentów, które warto rozpow
szechnić, rozwinąć i zastosować 
w działalności kościelnej. W o- 
statnich latach ujawniły się 
również tarcia i nieporozumie
nia między różnymi geograficz
nymi i politycznymi rejonami, 
między różnymi stanowiskami 
teologicznymi, różnymi kultura
mi i rasami. Często nie pokry
wają się one z dawno istniejący
mi, a ciągle paraliżującymi Ko
ściół, liniami podziału wyzna
niowego. „Jedyna droga na
przód — powiedział generalny 
sekretarz SRK, Filip Potter — 
prowadzi wśród konfliktów, ale 
mimo to my wszyscy poddaje
my się temu samemu Panu i 
temu samemu Słowu, a więc 
jedni drugim”. Aby tak się stało, 
trzeba stanąć na jednym grun
cie, stworzyć warunki do po
twierdzenia tego, co w naszej 
wierze jest. wspólne, do poważ
nego potraktowania niepokoją
cych zarzutów ze strony innych 
ludzi, do uczciwego przedsta
wienia i uważnego przestudio
wania dzielących różnic. Innymi 
słowy — potrzebne jest Zgro
madzenie, podczas którego lu
dzie reprezentujący różne sta
nowiska będą mogli razem róż
ne sprawy przemyśleć, modlić

się, słuchać jedni drugich, dy
skutować i zbierać się na wspól
nych nabożeństwach.
Już z tego wynikają czynności 
i prace Zgromadzenia, a mia
nowicie : nabożeństwa, studia 
biblijne (częściowo w małych 
grupach), wymiana doświadczeń 
i wspólne zmaganie się ze śmia
łymi pomysłami i propozycjami, 
praca w sześciu grupach — 
z których każda zajmować się 
będzie istotnymi dla Kościołów 
problemami — abyśmy zdali so
bie sprawę, co już zostało osią
gnięte i jakie następne kroki 
należy podjąć. I wreszcie — ko
rzystając z gościny w tym kraju 
— nauczyć się nieco dynamiki 
od miejscowych Kościołów. 
Trzecią wreszcie przyczyną 
zwołania Zgromadzenia jest 
świadomość, że każde z czterech 
poprzednich Zgromadzeń speł
niło pionierską funkcję zarówno 
względem ogółu Kościołów, jak 
również w wypracowaniu pro
gramu i polityki Rady jako 
światowej organizacji. W roku 
1968, podczas IV Zgromadzenia 
w Upsali zwrócono na przykład 
uwagę na rosnącą przepaść po
między bogatszymi i biedniej
szymi narodami i wezwano Ko
ścioły, aby poświęciły swój mi
syjny zapał walce o sprawiedli
wość, co jeszcze dzisiaj odbija 
się echem w różnych zborach na 
całym świecie. Niewątpliwie 
również w Nairobi dojdzie do 
podobnej sytuacji, ale w jakiej

dziedzinie, to się dopiero okaże. 
Wszelako ani Światowa Rada, 
ani jej Zgromadzenie nie mogą 
stanowić praw dla Kościołów. 
Statut wyraźnie stwierdza, że 
chociaż SRK może służyć radą 
i stwarzać warunki do wspólne
go działania, gdy Kościoły tego 
pragną, to jednak nie może dzia
łać w ich imieniu, chyba że zo
stanie do tego upoważniona. 
„Autorytet Rady — powiedział 
abp William Tempie — będzie 
zależał od tego, w jakim stopniu 
swoją mądrością zdoła sobie go 
u Kościołów wypracować”.

O CO WŁAŚCIWIE CHODZI?

Do czegokolwiek chrześcijanie 
się zabierają, muszą zaczynać 
z myślą o tym, co Bóg zdziałał 
w Jezusie Chrystusie. Jedynie 
On — twierdzimy — uosabia 
prawdziwą wolność, dzięki któ
rej osiągamy pełnię człowiecze
ństwa i całkowicie nową jakość 
naszych wzajemnych stosun
ków. Formułując temat Zgro
madzenia: „Jezus Chrystus wy
zwala i jednoczy” — Komitet 
Naczelny używa tu czasu teraź
niejszego. Nie chodzi o to, co 
Chrystus zdziałał, gdy żył dwa 
tysiące lat temu, ani o zapo
wiedź tego, co się stanie w Jego 
Królestwie u kresu dziejów. 
D z i s i a j  jest dzień zba
wienia, głoszenia i sławienia 
Jego wyzwalającej i uzdrawia
jącej mocy.

Schemat ilustrujący najważniejsze wydarzenia z historii powstania i działalności Światowej Rady Kościołów
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Łatwo to powiedzieć, ale co to 
żttóczy . w konkretnej sytuacji 
dla; ludzi żyjących między na
dzieją i obawą, wśród chaosu 
walczących o wyzwolenie, tę
skniących za wspólnotą? Chry
stus wyzwala. Ale jakie kon
kretnie kajdany Ón rozrywa 
i do czego zmierza Jego wyzwo
leńcze działanie?

Chrześcijanie uznają Jego wol
ność, mimo to jednak widać wy
raźnie, że pod wielu względami 
sami nie jesteśmy wolni; jedność 
i wspólnota wśród nas samych 
pozostawiają bardzo wiele do 
życzenia. Kościół głosi Boże 
dzieło wyzwolenia. Ale w jaki 
sposób mamy to robić, żeby nasi 
współcześni wiedzieli, że to ma 
dla nich jakiś sens? I czego sami 
musimy się nauczyć, aby nasze 
słowa i czyny sobie nie przeczy
ły? Przez postawienie przed 
V Zgromadzeniem tego tematu 
Naczelny Komitet wezwał Ko
ścioły, aby skonfrontowały 
główne twierdzenia wiary z pro
blemami współczesnych ludzi.

Zgromadzenie podzieli się na 
sześć sekcji, które przyjrzą się 
teniu tematowi pod kątem wi
dzenia jego znaczenia dla życia, 
pobożności i świadectwa Kościo
łów. W jaki sposób my, chrze
ścijanie, mamy dawać wierne 
świadectwo o Panu, który wyz
wala od bezsensu, ucisku, grze
chu? W jaki sposób mamy ru
szyć z miejsca, aby przechodzić 
od podziału i izolacji do praw
dziwej jedności, którą obdarza 
nas Chrystus w swoim ciele? 
Skoro powołaniem Kościoła jest 
istnieć dla innych, to co powin
niśmy zrobić, aby przyczynić się 
do zbudowania szerszej wspól
noty, jaką Bóg zaplanował dla 
ludzi wszystkich wiar, kultur 
i ideologii? Kościoły mają wiele 
doi powiedzenia w dziedzinie 
wykształcenia, które jest poważ
nym czynnikiem albo przyspie- 
sźającym, albo też hamującym 
proces wyzwolenia. Jakie przy
świecają nam nowe ideały? Na 
czym polega właściwa rola Ko
ścioła w obliczu zorganizowanej 
niesprawiedliwości i wielu walk 
o wyzwolenie? Zdajmy sobie 
sprawę, że rozwój oznacza coś 
więcej niż wzrost dobrobytu, 
a technologia może równie do
brze zniekształcić ludzkie byto
wanie, jak i je ulepszyć. Co

więc może Kościół zrobić dla 
podniesienia wartości ludzkiego 
życia w naszym podzielonym 
ś wiecie?

Zgromadzenie jest ponadto naj
wyższym organem ustawodaw
czym Rady. Musi wybrać sze
ściu prezydentów i 150 człon
ków Naczelnego Komitetu, od 
czego zależy cała praca Rady 
w zespołach i podzespołach 
programowych. Musi ustalić 
główne zarysy programu pracy, 
podjąć decyzję w sprawach fi
nansowych. Tym razem, w prze
ciwieństwie do poprzednich 
Zgromadzeń, proponuje się de
legatom, aby pozostawili więcej 
spraw administracyjnych wy
branemu przez siebie Naczelne
mu Komitetowi i dzięki temu 
więcej czasu poświęcili zasadni
czym sprawom.

JAKI MOŻE BYC NASZ WPŁYW?

Możemy wywierać wpływ na 
Zgromadzenie za pośrednictwem 
delegatów naszego Kościoła 
i kraju. Trzeba dowiedzieć się, 
kto jest delegatem i przekazać 
mu uwagi i myśli, które — na
szym zdaniem — powinny zna
leźć odbicie w decyzjach Zgro
madzenia. Delegaci powinni też 
złożyć sprawozdanie po powro
cie.

Uchwały powzięte przez Zgro
madzenie będą później interpre
towane i wcielane w życie przez 
różne komisje, a plany działania 
będą wykonywane w imieniu 
Kościołów członkowskich i przy 
ich udziale. Materiały przygoto
wawcze i sprawozdania mogą 
pomóc w zorientowaniu się 
w tych sprawach.

Najważniejsze jednak, że Zgro
madzenie o tyle tylko będzie 
nam w czymkolwiek pomocne,
0 ile sami się do tego przyczy
nimy. „Widzialne” Zgromadze
nie, o którym będziecie informo
wani przez prasę i telewizję,
1 o którym będziecie mogli sły
szeć lub czytać później — może 
być niczym więcej jak tylko

widowiskiem bez znaczenia, 
jeśli za tym, co powierzchowne, 
nie będzie się kryło „niewidzial
ne” Zgromadzenie w postaci 
rozległego działania, które po
dejmą chrześcijanie z najróż
niejszych stron świata i stara
jący się z okazji Zgromadze
nia uchwycić to, na czym polega 
wola Chrystusa wobec Jego 
powszechnego Kościoła. Dzięki 
temu właśnie niewidzialnemu 
o d r u c h o w i  miłości i posłu
szeństwa, które należą do istoty 
ruchu ekumenicznego, Światowa 
Rada Kościołów jest zdolna wy
powiadać się i działać w sposób 
widzialny.

CZEMU MAJĄ SŁUŻYĆ 
TE MATERIAŁY?

Opublikowane przez nas mate
riały mają służyć wam i wasze
mu Kościołowi tak, abyście mo
gli na własnym terenie i w spo
sób dla was właściwy uczestni
czyć w pracach Zgromadzenia. 
Tylko niewielu z nas będzie 
mogło udać się do Nairobi. 
Wielu jednak może przyczynić 
się do tego, co tam będzie się 
działo i mieć podobnie bogate 
i ożywiające przeżycia. Naczelny 
Komitet wybrał cztery zestawy 
tekstów biblijnych, którymi po
sługując się możemy dociekać 
tego, co Słowo Boże ma nam 
do powiedzenia o głównym te
macie Zgromadzenia, ujętym 
przez sześć tematów sekcyjnych. 
Publikowane w tym i w następ
nych numerach „Jednoty” szki
ce zostały napisane specjalnie 
z myślą o tym, aby pomóc zbo
rom i poszczególnym grupom 
w pracy. Materiały te jednak 
nie powinny ograniczać swobo
dy osób pracujących z ich pomo
cą. Należy je traktować tylko 
jako sugestie i nie zrażać się, 
jeżeli okażą się przydatne tylko 
częściowo, albo w ogóle nie 
dadzą się zastosować w lokal
nych warunkach. Jeżeli inne 
problemy zostaną uznane za 
ważniejsze, należy nimi się za
jąć. Jedno tylko jest ważne, 
mianowicie to, że trzeba praco
wać z myślą o Kościele na ca
łym świecie, a nie tylko o spra
wach lokalnych.
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S T U D I U M  B I B L I J N E

Jezus Chrystus — wyzwoliciel, 
ale jaki?
(Mk 9 : 2 - 3 2 )

W P R O W A D Z E N I E
Ewangelia M arka jest najw cześniej
szym, najkrótszym  ti najdosadniej
szym przedstaw ieniem  historii J e 
zusa Chrystusa. N apisana została 
prawdopodobnie w Rzymie, około 
czterdziestu la t po śm ierci i zm ar
tw ychw staniu Chrystusa. Przedm io
tem  jej zainteresow ania jest to, kim 
On był, i to, co On czynił, mówił, 
a zwłaszcza to, co przecierpiał.
Cała Ew angelia akcentuje szczegól
nie to, co Jezus m iał wycierpieć 
w  swojej drodze do Krzyża, jak  
gdyby autor nigdy nie mógł o trzą
snąć się z szoku po stw ierdzeniu, że 
t e n  C z ł o w i e k ,  na k tórym  spo
częła łaska Boża, musi cierpieć i musi 
umrzeć, i że Jego naśladowcy m u
szą w tym  doświadczeniu mieć swój 
udział. To w łaśnie było istotą posel
stwa, skierowanego do prześladow a
nego Kościoła, k tóry  m iał wyznawać 
C hrystusa i potrzebow ał w sparcia 
i przewodnictwa.
A utor uwzględnił tu  wiele p rzeka
zywanych z ust do ust tradycji, zw ią
zanych z Jezusem, po to, by ukazać 
znaczenie ich wszystkich.
Jak ie  znaczenie? Jezus czynił rzeczy 
potężne, w strząsające. P rzypom nij
my sobie choćby niektóre z nich, za
glądając do tekstu  Ewangelii (1 :16- 
-45)*. Jezus m ówił także rzeczy 
niezwykłe, zadziw iające (por. w. 15- 
-28). Ale cóż to „w yjaśnia”? Często, 
gdy nie rozum iem y innego człowieka, 
mówimy, że nie um iem y znaleźć 
uzasadnienia dla jego postępow ania 
w naszym  w łasnym  doświadczeniu. 
Można więc powiedzieć, że istnieje 
w człowieku coś „poza n im ”, coś, na 
czym nie możemy położyć ręki. Ten 
człowiek nie pasuje do naszych k a
tegorii myślenia.
Ja k  więc możemy zrozumieć Jezusa? 
W tradycji religijnej swego narodu 
uczniowie otrzym ali cały szereg

* Uwaga I Cały tekst studium  biblijnego  
należy czytać rów nolegle z tekstam i 
Ewangelii, w skazanym i w  podtytułach.

wskazów ek przekazanych w p i
smach, k tóre m y nazyw am y Starym  
Testam entem . To Bóg wyzwolił 
Izraela i uczynił go swoim ludem. 
Tu odnajdujem y trop w skazujący 
na inność t e g o  c z ł o w i e k a .  Ko
ściół zawsze szedł tym  tropem  i d la
tego S tary  T estam ent czytamy łącz
nie z Nowym, jeden — w kontekście 
drugiego. Zauważmy, że M arek roz
poczyna sw oją Ewangelię od tego, iż 
działanie Jan a  Chrzciciela wiąże 
z proroctw em  Izajsza (Iz. 40).
K tóre w zm ianki w S tarym  T esta
m encie w sposób szczególny rzucają 
św iatło na to, co robił Jezus? Głów
ną dla nas w skazówką jest to, jak  
Jezus używ ał słowa „królestw o”. 
W toku dziejów lud Izraela (w k tó
rego pam ięci ciągle żywe były w y
darzenia w yjścia z niewoli egipskiej) 
oczekiwał na nowe wyzwolenie — 
Bóg, przez swego pośrednika, u s ta 
nowi na ziemi swoje Królestwo, 
k tóre położy kres istniejącem u złu 
i zapoczątkuje „nowe czasy”. Jeśli, 
ja k  powiedziano, h istoria ludu rozpo
czyna się w momencie jego wyzwole
nia z niewoli, to „rzeczywista” histo
ria  człowieka m usi się dopiero rozpo
cząć! O tej nowej erze mówi się n ie
kiedy jako  o „końcu czasów”, ponie
waż oznacza koniec tej historii, k tórą 
znamy. Chyba jednak  lepiej byłoby 
nazw ać ją  „początkiem czasów”, gdy 
św itać zaczyna nowy dzień. 
Oczekiwanie na to „nowe” najlepiej 
chyba rozum ieją ci, k tórych nadzie
je  i pragnienia ksz tałtu ją  się 
w w arunkach  gwałtownego przeło
mu, spowodowanego rew olucją po
lityczną. Nic więc dziwnego, że m a
jąc ta k  świeżo w pam ięci tego typu 
doświadczenia, pow inniśm y w odnie
sieniu do Jezusa używać słowa „wy
zwoliciel” ! Przecież sw oją działal
ność rozpoczął On od radykalnego 
oświadczenia: „W ypełnił się czas 
i przybliżyło się K rólestw o Boże” 
(1 : 15). Słowo „wyzwoliciel” budzi 
jeszcze inne skojarzenia. Pytam y —

jakim  wyzwolicielem był Jezus? W 
9 rozdziale Ewangelii M arka znaj
dujem y kilka odpowiedzi na to py
tanie.

I. To, kim On jest, przekracza na
sze zrozumienie, ale... (Mk 9 :2-13)
W jak i sposób uczniowie mieli dojść 
do zrozumienia czynów Jezusa? 
Piotr, Jakub  i Ja n  w ydają się być 
szczególnie Mu bliscy. Czy byli 
w stanie pojąć więcej niż pozostali? 
Czy doświadczenie zdobyte na „wy
sokiej górze” spowodowało, że po
czuli się m ądrzejsi niż przedtem , czy 
tylko bardziej oszołomieni?
To była wizja. Jezus ukazał się im 
w olśniewającej bieli. Często okre
ślenie to bywa używ ane zam iast 
„chwały niebieskiej” (jak w wizji 
Daniela, por. Dan 7 : 2-14).
A oto kolejne ślady „nowych cza
sów” :
Po pierwsze. W w ydarzeniu na górze 
uczestniczą Mojżesz i Eliasz. Sławę 
obydwu potęguje oczekiwanie, że 
jednego z nich Bóg ześle, aby prze
staw ił ludzkie zegary na nowy, obo
wiązujący czas. M iał to być nowy 
Mojżesz (V Mojż. 18 :15) albo nowy 
Eliasz — zw iastun nowej ery. A po
śród nich — Jezus, jako Ten, który  
przynosi nowe czasy. (W przyszłości 
ludzie będą mówić, że żyją anno do
m ini — w  roku Pańskim .)
Po drugie. Pomiędzy postaciam i 
Mojżesza i Eliasza zaw iera się to 
wszystko, co Bóg uczynił z ludem  
Izraela. Mojżesz je st tym, k tóry  w y
prowadził ich z Egiptu i przekazał 
praw a w yrażające specjalne stosun
ki — przym ierze — które Bóg u sta
nowił ze swym ludem. Eliasz jest 
charakterystyczną postacią proroka, 
który wzywa lud do praw dziwej 
służby Bogu.
Piotrowi (w. 5) w ydaje się, że czyni 
zaszczyt Jezusowi, staw iając Go na 
równi z dwoma w ielkim i wyzwoli
cielami. (Marek uspraw iedliw ia tę  
niezręczność oraz milczenie pozosta
łych uczniów tym, że napraw dę byli
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przerażeni). P io tr m usi się dopiero 
uczyć, że do Jezusa nie można przy
kładać tej samej m iary, co do Moj
żesza i Eliasza. On jest kim ś więcej 
niż oni, kim ś jedynym . On nie tylko 
w ypełnia historię Bożego postępo
w ania z Izraelem , ale jest p o n a d  
tą historią. (W przyszłości ludzie 
zaczną nazyw ać żydowskie pism a 
S tarym  Testam entem , czyli p ierw 
szym przymierzem. Przem ienienie 
Jezusa stanow i obietnicę w ypełnie
nia — dla całej ludzkości.)
W w ierszach od 5 do 8 znajdujem y 
trzy dalsze symbole, bliskie m yśle
niu  żydowskiemu.
O b ł o k  — był rozpoznawany jako 
znak obecności Boga. Kościół p ierw 
szych wieków, odczytując ten  frag 
ment, przypom inał sobie obietnicę 
Chrystusa, że nowa era (która już się 
rozpoczęła, ale jeszcze nie całkiem 
dokonała) w ypełni się w przyszłej 
chwale C hrystusa „przychodzącego 
z obłokami niebieskim i” (14 :62). 
A ja k  my dzisiaj w yrazim y tę  wieść
0 Jego przyjściu?
N a m i o t y  — które P io tr pragnął 
zbudować — m iały być miejscem, 
gdzie święci mężowie mogliby się 
„ulokować”. Ale P io tr nie zrozumiał 
istoty rzeczy. (Nie można pojąć 
czegoś takiego ja k  przemienienie!) 
Bóg buduje swoją św iątynię w lu 
dziach (Jan 1 :14), ale p taka niebios 
nie da się zam knąć w złotej klatce... 
A czy dzisiaj nie grozi ludziom — 
może nam  samym? — niebezpieczeń
stwo podobnego postępowania.
G ł o s  — przynosi Słowo samego 
Boga, nakazujące uczniom, aby sku
pili się wokół Jezusa, Jego uczynili 
centrum  wszystkich spraw  i Jego 
słuchali. To świadectwo potw ierdza 
zarówno sam P io tr (8 :29), jak
1 przeżycie Jezusa podczas chrztu 
(1 :11). Zastanów m y się, co dla nas, 
po ty lu  latach, znaczą słowa: „Jego 
słuchajcie”?
W kolejnych w ierszach naszego te k 
stu  (9—13) Jezus mówi o Synu Czło
wieczym, pow stającym  z m artw ych. 
Uczniowie nie mogą zrozumieć Jego 
słów (a czy my moglibyśmy?) i k ie
ru ją  rozmowę na inne tory, pytając, 
co to znaczy, że Eliasz m a nadejść 
pierw ej, nim  zaśw ita nowa era. J e 
zus odpowiada im, że Eliasz j u ż  
przyszedł (niew ątpliw ie w postaci 
zamordowanego Jan a  Chrzciciela), 
ale — dodaje z naciskiem  — t a m 
t e  cierpienia dopiero nadejdą. Wie
le jest jeszcze tajem nic!
Tak więc, to, kim  jest Jezus, prze
kracza nasze możliwości zrozum ie
nia, ale... Ja k  m oglibyśmy zakończyć 
to zdanie? I dlaczego w łaśnie tak?

II. To, co On czyni, przekracza na
sze zrozumienie, ale... (Mk 9 :14-29)

Obecność Jezusa wzbudza lęk, i to 
nie tylko wówczas, gdy m ają m ie j
sce podniosłe w ydarzenia, ale także 
podczas rozmów i w tedy, gdy rodzą 
się wątpliwości.
Jezus ukazuje nam  się tu ta j w  no
wej sytuacji, tak  bardzo kon trastu 
jącej z w ydarzeniam i na górze, 
w pełni au tory tetu  i mocy (w. 16). 
Przypom nijm y sobie, jak ie  sytuacje 
wywoływały w nas uczucie całkow i
tej bezradności? Co wówczas znaczył 
dla nas autorytet, moc Jezusa? 
Choroba chłopca jest chroniczna 
i ma ostry przebieg. Je st rozum iana 
jako działanie złego ducha (który 
odbiera mowę) i w ym aga egzorcyz- 
mów, a nie leczenia epilepsji. Za
równo woda, jak  i ogień są tu  sym 
bolami chaosu i odzw ierciedlają 
ak tualny  stan  chłopca. Uczniowie są 
bezradni, a Jezus reaguje na to 
w ostrych słowach (w. 19). Jezus, 
będąc „w iernym ”, pozostaje sam 
zarówno pośród daw nych wyzwoli
cieli (w. 8), jak  i w śród w łasnych 
uczniów.
Czy i my dzisiaj jesteśm y „narodem  
bez w iary”? A mimo to, powinniśm y 
wierzyć nie we wszystko, co słyszy
my, i z całą pewnością nie każdem u, 
kogo spotykamy. Wobec których 
wielkich problem ów współczesności 
czujemy się najbardziej bezsilni 
i zakłopotani, najw yraźniej posta
wieni tw arzą w tw arz z potęgą zła? 
Zły duch gw ałtownie reaguje na 
obecność Jezusa (w. 20). Chodzi tu  
o to, że demony, jako istoty n ad 
naturalne, rozpoznają Jezusa, pod
czas gdy ludziom się to nie udaje. 
Demony boją się Go, gdyż znają 
Jego moc. Scena ta  dem onstruje, że 
moce nowych czasów rzucają w y
zwanie panow aniu zła. Słowa Jezu 
sa, skierow ane do demona, przyno
szą dram atyczne rozw iązanie: demon 
boi się i u la tu je , chłopiec zaś w y
gląda ja k  m artw y, ale Jezus podnosi 
go z ziemi (w. 25,26). Na oczach 
tam tych ludzi dokonuje się coś, co 
w skazuje na koniec czasów, a dzieje 
się to za spraw ą Jezusa.
P ierw si czytelnicy tego fragm entu  
Ewangelii w  w ydarzeniu tym  za
pew ne widzieli także odniesienie do 
zm artw ychw stania Jezusa. Koniec 
czasów jest zwycięstwem  życia nad 
śmiercią. Gdzie dzisiaj je s t to zwy
cięstwo głoszone i w prow adzane 
w czyn?
Kiedy uczniowie p y ta ją  Jezusa na 
osobności o źródło ich niepowodze
nia (w. 28), On mówi im o potrzebie

głębszej łączności z Bogiem, przez 
modlitwę. To w łaśnie powinno być 
najw ażniejsze w przeżyw aniu tej 
wspólnoty. W tej samej chwili um ac
nia się ich jedność, gdyż czują się 
w stanie staw ić czoła w łasnym  sła
bościom — podobnie jak  ojciec tego 
chłopca, w swym pragnieniu  i ufno
ści — mówiąc praw dę o swych 
wątpliwościach.
Uczniowie uczą się teraz, że w yzw a
lające czyny „nowych czasów” nie 
są przytłaczającym i, magicznymi 
czynami, a ponadto, że niekoniecz
nie muszą być czynami takiej mocy, 
jak a  liczy się w świecie. Czasem 
starcza samo słowo. A dzieje się tak  
wówczas, kiedy działa w nas miłość 
do Tego, k tóry  wyzwala i jednoczy. 
Naszą odpowiedzią są w tedy nasze 
czyny (w. 23 — „wszystko jest możli
we dla w ierzącego”). Gdzie i ja k  
Kościoły chrześcijańskie mogą dziś 
udzielić takiej odpowiedzi w iary? 
Jak ich  rezultatów  mogą się spodzie
wać?
To, co czyni Jezus, przekracza nasze 
zrozumienie, ale... Ja k  moglibyśmy 
zakończyć to zdanie? Dlaczego w ła
śnie tak?

III. To, co Jezus cierpi, przekracza 
nasze zrozumienie, ale... (Mk 9 30-32)

Ogrom ne ilości czasu, energii i p ie
niędzy poświęca się dzisiaj na to, 
by cierpienie sprowadzić do m ini
mum. N iektórzy mogliby powiedzieć
— że ciągle za mało! I to je s t jedna 
z gorzkich stron naszego życia, że 
podczas gdy nieliczni m ają dostęp 
do najlepszych osiągnięć i zdobyczy 
medycyny, cała arm ia dorosłych 
i dzieci cierpi na choroby, które 
dałoby się łatw o wyleczyć.
Większość inicjatyw  leczniczych m a 
swe źródło w działalności samego 
Jezusa. Ponadto, cierpienie je s t 
czymś, co można przyjąć dobrowol
nie i znaleźć w nim  sens. Jezus w al
czy z nim  ja k  z wrogiem, choć wie, 
że stanie się ono Jego udziałem. 
Dlatego podczas wędrów ki przez 
Galileę (w. 30) poucza uczniów
o swej śm ierci i zm artw ychw staniu. 
Ale oni nie rozum ieją i są tak  zalęk
nieni, że nie śmią o nic pytać. Dzieje 
się to na krótko przed tym, zanim 
Jezus spotka się z nim i ponownie 
w  Galilei (już po zm artw ychw staniu
— 16 :7).
W edług M arka, nie jest to pierw sza 
w zm ianka Jezusa na tem at Jego 
śm ierci (por. 8 :27—33). Jezus pytał 
wówczas, za kogo Go ludzie uw ażają. 
Odpowiedź, k tórą usłyszał, brzm iała: 
jedni mogą zrozumieć Jego czyny
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myśląc, że jest On wskrzeszonym 
Janem  Chrzcicielem, inni sądzą, że 
jest Eliaszem, a jeszcze inni — że 
którym ś z proroków. A co m yślą 
uczniowie? Tylko P io tr je s t w 
stanie udźwignąć ciężar odpowie
dzi: Ty jesteś Mesjaszem! To słowo 
jest jeszcze jednym  punktem  od
niesienia do Pism  Starego T esta
m entu. Oznaczało „namaszczonego” 
(to jest króla, ustanowionego przez 
Boga) i odnosiło się do Tego, który 
m a przynieść nowe, Boże czasy. 
W greckim  oryginale Nowego T esta
m entu słowo to w ystępuje w form ie 
„Christos”, ale nie jako imię w łasne 
(w jak im  to znaczeniu jest dziś czę
sto używane), lecz jako tytuł, w ska
zujący na Jego w yjątkow ą godność. 
K iedy tylko P io tr wypowiedział to 
słowo, Jezus, nakazaw szy uczniom 
milczenie (o tym, co usłyszeli), za
czyna mówić o swym nadchodzącym 
cierpieniu. Jeśli P io tr użył w od
niesieniu do Jezusa słów „M esjasz”, 
m usiał zdawać sobie sprawę, że 
przeznaczenie, los Jezusa nie tylko 
w ykracza poza rozpowszechnione 
w yobrażenia o Mesjaszu, ale jest 
z nim i sprzeczne. A jednak zareago
w ał gw ałtownie na słowa Jezusa, 
a Jezus — z kolei — na P io tra  
(por. 8 :33 z h istorią kuszenia Jezu
sa, Mat. 4 :10). N astępnie Jezus za

czyna mówić o tym  (8 : 34—38), co 
to znaczy być Jego uczniem — n a 
śladować Go w cierpieniu i zapar
ciu się siebie samego.
W w ierszach od 30 do 32 w rodzia- 
le 9, Jezus mówi o Synu Człowie
czym. Jest to najprostsza z przepo
w iedni Jego śmierci, zanotowana 
przez M arka. Ja k  m am y ją  trak to 
wać? Jest oczywiste, że Jezus powi
nien był przecież przewidzieć, że 
wrogość i niezrozumienie, na jakie 
napotykał, doprowadzą do śmierci. 
A jako  w ierzący Żyd mógł wierzyć 
także w ostateczne zm artw ychw sta
nie nie w określonym  czasie, lecz 
w Bożym. T o  K o ś c i ó ł  w i e ,  że 
Jego P an  w stał z m artw ych trzecie
go dnia. A czy wówczas Jezus miał 
nadzieję i w idział możliwość tego, 
że Bóg swym nowym twórczym 
aktem  — wyzwoli i w ybaw i całą 
ludzkość?
Spójrzm y do tekstu  (10 :45) i za
stanów m y się przez chwilę, co takie 
„poddanie się” mogło Go kosztować 
w św ietle słów zapisanych w 15 :34. 
W iersze 9 : 30—32 kładą nacisk na 
to, że uczeń m a być taki, ja k  Jego 
Mistrz, tzn. „sługą w szystkich”.
Po ostatnim  fragm encie przepowie
dni (10 : 32—34) — daleko dokład
niejszej i szczegółowszej od pozosta
łych — następuje dyskusja wśród

uczniów, który z nich jest najw aż
niejszy, i wezwanie Jezusa, aby stali 
się dobrowolnymi sługami. N aśla
dowca C hrystusa musi być gotów 
dzielić los samego Chrystusa — oto 
posłanie, k tóre dociera silnie do 
całego Kościoła w czasach prześla
dowań. W naszej dobie, gdy Kościół 
jest raczej często ignorowany, niż 
prześladowany, ciągle jeszcze są sy
tuacje, w których — ja k  to powie
dział w III w. T ertu lian  — „krew  
męczenników jest zarodkiem  Kościo
ła”. Co by te słowa m iały znaczyć 
dla V Sekcji Zgrom adzenia, k tóra 
rozważy tem at „N iesprawiedliwe 
s truk tu ry  a w alka o wyzwolenie”? 
Gdziekolwiek Kościół w iernie podą
ża za swym Panem , odpowiedź może 
być taka, jak  setnika, k tóry  w idział 
um ierającego Jezusa: „Zaprawdę, 
ten człowiek był Synem Bożym” 
(15 :39).
Czy studium  to powiedziało nam  
coś o tym, jak im  wyzwolicielem 
jest Jezus, i jak ie  jest znaczenie 
cierpienia przyjętego dobrowolnie, 
i o społeczności tych, którzy powo
łani są, aby z Nim cierpieć i z Nim 
panować?
To, co On cierpi, przekracza nasze 
zrozumienie, ale... J a k  byśmy mogli 
zakończyć to zdanie? I dlaczego w ła
śnie tak?

STANISŁAWA GRABSKA

Kobiety

przed V Zgromadzeniem 

Światowej Rady Kościołów
Gdy otrzymałam zaproszenie, by przyjechać na 
spotkanie kobiet w Berlinie Zachodnim, zaty
tułowane „Kolokwium — sexizm 1970”, tytuł 
ten nie zabrzmiał dla mnie zachęcająco. Co 
więcej, nie rozumiałam, co on właściwie zna
czy. I gdyby nie nadruk Światowej Rady Ko
ściołów, pewno bym pominęła to tygodniowe 
kolokwium, uważając je za jakąś dziwaczną 
imprezę feministyczną. Spotkałam się już 
była z ruchami feministycznymi i nie wszy
stkie budziły moje zaufanie. Niezbyt lubię to 
ześrodkowanie na problemie obrony samego 
siebie, a niektóre z tych ruchów widzą wszy
stkie sprawy świata przez pryzmat dyskrymi
nacji kobiet, której istnienia zresztą bynajmniej 
nie zaprzeczam. Ponieważ jednak impreza ber
lińska odbywała się pod egidą Światowej Rady

Kościołów — jako jedno ze spotkań w cyklu 
przygotowań do V Zgromadzenia — więc nie 
chciałam odmawiać udziału w roli katolickiej 
obserwatorki i pojechałam na to tygodniowe 
i — jak się okazało — bardzo pracowite spot
kanie w dniach 15 — 22 czerwca.
I od razu muszę stwierdzić, iż wyjazdu tego nie 
żałowałam. Na miejscu wyjaśnił mi się tytuł 
— ,,sexizm”. Słowo to oznacza taką postawę 
wobec odmiennej płci, jaka charakteryzuje 
rasizm w stosunkach między rasami. A więc po
stawę uznającą bezsporną, „naturalną” wyż
szość mężczyzn nad kobietami i ich rzekomo 
naturalną predyspozycję i uzdolnienia do rzą
dzenia rodziną i światem. W kilku referatach, 
omawiających psychologię mężczyzn i kobiet, 
związaną z wiekowym ustrojem patriarchalnym
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ludzkości, wskazano, iż szereg pojęć i postaw, 
określonych mianem sexizmu, wynika z ustro
ju socjalnego, a nie z natury, i jest pochodną 
patriarchatu. Przy czym zwolennicy sexizmu 
stosują argumentację zupełnie analogiczną do 
rasistowskiej: wszystkim uciskanym najpierw 
nie daje się szans rozwoju, a potem, szafując 
argumentem o ich rzekomej niższości, nadal 
utrzymuje się ich w sytuacji zależności i podle
głości innym ludziom. Ustrój patriarchalny, 
w którym ojciec rodziny „posiadał” żonę, dzieci 
— 'a potem i niewolników — jest więc jakby 
korzeniem całego rozwoju struktur niewolni
czych w świecie.
W związku z tą oceną sexizmu, jako pierwo
wzoru wszystkich późniejszych struktur nie
sprawiedliwości i wyzysku, feministki amery
kańskie (z Płn. Ameryki) postulują swoistą 
„rewolucję kulturalną”, prowadzącą do prze
tworzenia społeczności patriarchalnej w społecz
ność partnerską. Przy czym nie chodzi im o to, 
by kobieta zaczęła panować nad mężczyzną, na 
jego wzór, ale o wytworzenie społeczności 
prawdziwie partnerskiej. Modelem byłoby par
tnerstwo ludzi różnej płci i wieku w rodzinie, 
ludzi uznających swą równość w domu i w ży
ciu publicznym, a model ten musiałby rzuto
wać na model struktur światowych.
Kobiety Trzeciego Świata, w szczególności 
z Afryki i Ameryki Płd., przeciwstawiły się 
jednak tej koncepcji. Nie podważały wprawdzie 
jej teoretycznej słuszności, ani nie przeczyły, iż 
walka o równe prawa kobiet jest jednym 
z ważniejszych elementów wyzwolenia spo
łecznego także i w Trzecim Swiecie. Jednakże, 
niezależnie od historycznego „korzenia” znie
woleń, faktycznie biorąc, nie można dziś przy
znawać pierwszeństwa walce o równość płci 
przed walką o sprawiedliwość dla całych naro
dów i klas społecznych. Cóż mi z tego — mó
wiła jedna z nich — że będę miała równe prawa 
z moim mężem, jeżeli oboje będziemy niewol
nikami kogoś trzeciego, najczęściej anonimo
wych, międzynarodowych towarzystw ekono
micznych.
Jeżeli kobiety z krajów bogatych chcą być na
prawdę solidarne w walce o usunięcie wszel
kiego wyzysku wszystkich kobiet świata, niech 
w swej strategii dadzą pierwszeństwo walce 
o usunięcie wyzysku krajów Trzeciego Świata 
przez świat bogaty, i o usunięcie wyzysku klas 
w swych własnych społeczeństwach. Niech 
połączą ściśle walkę o własny udział w życiu 
społecznym i politycznym z takim ukierunko
waniem tego udziału, by służył on walce o wy
zwolenie wszystkich uciśnionych na świecie. 
Taki punkt widzenia reprezentowała między

innymi inż. R.R. Andriamaniato z Rep. Malga- 
skiej, jedna z ciekawszych postaci zjazdu. Na
leży ona do partii w tej chwili rządzącej w tym 
kraju, partii adaptującej w ekonomii i po
lityce punkt widzenia marksistowski. Jest od
powiedzialna za cały system inżynierii wodnej 
w swoim kraju. Jest więc równocześnie inży
nierem, działaczem politycznym, człowiekiem 
kierującym poważnym działem gospodarki i te
chniki. Odważna, świetnie umiejąca przema
wiać i równie świetnie odpowiadać na pod
chwytliwe pytania dziennikarzy, jest zarazem 
w pełni kobieca, o miękkim, miłym uśmiechu. 
W swym referacie przedstawiła zarówno kwe
stię priorytetu sprawy sprawiedliwości ekono
micznej w świecie przed sprawą czysto kobiecą, 
jak i efekty zmiany struktury ekonomicznej 
dla samego wyzwolenia kobiet. Jeśli porównać 
status kobiety w tych krajach Trzeciego Świa
ta, które utrzymały dotąd strukturę kapitali
styczną, z tymi, które przyjęły strukturę socjali
styczną, widać ogromną różnicę na korzyść 
pozycji kobiety w ustroju socjalistycznym. 
A więc, najpierw należy walczyć o zmianę 
wszystkich struktur niesprawiedliwości i wy
zysku. W tej walce kobiety znajdą pole do 
wykazania swej równości i uzyskania należ
nych praw.
Na marginesie tego tematu rozwinęła się dy
skusja z referentką na temat jej przynależności, 
jako chrześcijanki, do partii marksistowskiej. 
Szczególnie na spotkaniu z dziennikarzami nie
którzy z nich atakowali ten punkt jej stanowi
ska. R. R. Andriamaniato odpowiedziała mniej 
więcej tak: „Gdy jestem chora, szukam lekarza 
dobrego, a nie lekarza chrześcijanina. Dla mnie 
marksistowska analiza struktury wyzysku w 
krajach kapitalistycznych jest aktualna do dziś. 
Nadto kraje socjalistyczne oferują memu krajo
wi pomoc dostosowaną do naszych potrzeb, 
a wielki kapitał oferuje projekty obliczone na 
wyzysk mego kraju. Jako chrześcijanka uwa
żam, że moja służba miłości i solidarności — 
to być z moim ludem. W moim kraju są chrze
ścijanie, muzułmanie, wierzący w religię 
stkimi razem pracować?”
różnicami wiary, jak mogłabym z nimi wszy- 
przodków, niewierzący. Gdybym kierowała się 
Przyznać trzeba, że postawa ta, charaktery
styczna dla wielu kobiet z Afryki, wydaje się 
głęboko słuszna i otwiera jakieś nowe nadzieje 
i perspektywy nieznane Europie. W ogóle wszy
stkie niemal kobiety z Europy odczuły i w roz
mowach wyrażały głęboki podziw dla kobiet 
z Trzeciego Świata — dla tych z Afryki czy 
Azji, i tych z Ameryki Południowej. Te ostatnie,
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najczęściej zaangażowane w jakąś pracę od 
podstaw, uświadamiającą ludzi biednych o ich 
prawach, nie należą do grup kierowniczych, 
raczej do tych, co przechodzą przez więzienia 
i tortury.
W jednym z porannych nabożeństw, zaczynają
cych dzień pracy, modlitwy i rozważania po
prowadziła grupa kobiet z Trzeciego Świata. 
Nasze rozważania zaczęłyśmy od wysłuchania 
paru przejmujących świadectw: kobiety z Af
ryki Południowej o sytuacji apartheidu, roz
dzielonych rodzin, wywozów mężczyzn na 
przymusowe roboty, samotności kobiet, niedoli 
gorszej niż nasza w czasie okupacji hitlerow
skiej, bo oni, na dodatek, nie potrafią się sku
tecznie bronić i nie mają na co liczyć, gdy 
myśmy wciąż liczyli na zwycięstwo. Słuchały
śmy świadectwa kobiety z Ameryki Południo
wej, która przeszła już więzienie i tortury, i na
dal pracuje w „zakazanej” tam oświacie ludu. 
Mówiła też Wietnamka, buddystka. I te wszy
stkie świadectwa przeszły dopiero w modlitwę 
o wyzwolenie wszystkich.
Jak na większości zjazdów, główna praca od
bywała się w grupach. Po kilka grup języko
wych pracowało nad poszczególnymi tematami: 
partnerstwo, wychowanie, kobieta w Kościele 
(w tym teologia), kobieta a struktury ekonomi
czne, kobieta a polityka.
Osobiście uczestniczyłam we francuskiej grupie 
ekonomicznej, gdyż nie było grupy teologicz
nej z tym językiem. Rada jednak byłam z tej 
grupy, gdyż spotkałam w niej kobiety z różnych 
kontynentów i wielu krajów o różnych ustrojach 
społecznych. Mimo tych różnic porozumiałyśmy 
się szybko co do naczelnego punktu. A więc, 
stwierdziłyśmy, że wolność ekonomiczna jest 
nieodzowną podstawą wszelkiej innej — choć 
sama jedna nie wystarcza, lecz wymaga dal
szej pracy. Przyjęłyśmy całkowicie punkt wi
dzenia kobiet Trzeciego Świata: najpierw walka
0 zmianę struktur ekonomicznych świata na 
sprawiedliwsze, i — podporządkowana temu — 
walka o miejsce kobiet w świecie i wielka praca 
uświadamiająca kobiety (szczególnie w krajach 
bogatych) o tym, jak dalece mogą oddziaływać 
— jako grupy nacisku — na strukturę handlu, 
na przykład przez stowarzyszenia konsumentów,
1 jak dalece ich domowa ekonomia nie jest 
obojętna ekonomicznie i politycznie.
Owszem, postawiono postulaty dopuszczenia 
kobiet do rzeczywiście partnerskiego współza
wodnictwa w Kościołach, dopuszczenia więk
szej ich liczby do święceń, zwiększenia ich 
udziału w uczelniach teologicznych, zmiany 
modelu rodziny na partnerską i przyjęcia tego

modelu przez teologię i duszpasterzy. Żądano 
też jakiegoś dowartościowania w życiu wspólnot 
chrześcijańskich tych kobiet, które dotąd były 
na marginesie życia społecznego — samotnych, 
rozwiedzionych itp. Postawiono też postulat 
rewizji języka teologicznego pod kątem oczy
szczenia go z rażących uproszczeń „sexizmu”. 
Chodzi tu choćby o wprowadzenie nie znanego 
wielu językom zachodnim rozróżnienia między 
słowem „człowiek” a słowem „mężczyzna”.
Przeważały jednak postulaty i zobowiązania 
innego typu — ogólnego. A więc, żądano pracy 
nad ekonomiczno-politycznym uświadomieniem 
kobiet i nad takim wciąganiem ich w działanie 
społeczno-polityczne i ekonomiczne, by solidar
ność kobieca stawała się siłą w walce o zmianę 
niesprawiedliwych struktur świata. Wysuwano 
przy tym postulaty i projekty nader konkretne, 
dostosowane szczególnie do sytuacji w świecie 
kapitalistycznym.

Kobiety opowiedziały się za teologią wyzwolenia 
jako najbardziej odpowiadającą dzisiejszym za
daniom Kościołów. Kobiety pastorzy, kobiety 
teologowie i filozofki zgodnie uznały ten kie
runek teologiczny za najbardziej odpowiadają
cy także ich własnym poszukiwaniom i rozu
mieniu wiary. Postulowano też, by Kościoły nie 
obawiały się pełnienia służby profetycznej, by 
nie ograniczały -się do półśrodków w kwestii po
prawy stosunków między ludźmi, wciąż jednak 
w ramach zachowania status quo. Postulaty te 
kierowano zawsze w pierwszym rzędzie do 
samych kobiet, w drugim — do Kościołów lo
kalnych, w tym duchu, by pełniej włączyły się 
one do coraz szerzej zakrojonych prac Świato
wej Rady Kościołów na rzecz Trzeciego Świata 
i zmiany struktur ucisku.

Imponujące dla mnie było to, jak szybko ko
biety ze świata bogatego, które przyjechały 
często nie dość świadome sytuacji w krajach 
Trzeciego Świata, zrozumiały problemy tego 
ostatniego, poczuły się za nie odpowiedzialne 
i przyjęły właściwą postawą pełnej solidarności. 
Postanowiły też pracować nad mocniejszym 
włączeniem kobiet w ekonomię i politykę — nie 
po to, by walczyć o własne tylko pozycje, lecz 
by wprowadzać bardziej ludzkie motywy i ukła
dy w strukturę ekonomii i polityki światowej, 
dotąd kierowanej wyłącznie przez mężczyzn, 
wedle ich nazbyt technicznej mentalności — 
urzeczowionej i stawiającej na wartości pano
wania i siły. Oby taka właśnie solidarność ko
biet okazała się siłą naprawdę realną, która dać 
może jakiś duży, nowy impuls — uczłowiecze
nia świata i samych Kościołów chrześcijańskich.
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0  B I B L I I
Księga Rut

Odcinek 10

Nie chcielibyśmy tu powtarzać 
prostej i poetyckiej historii, 
opowiedzianej w tej krótkiej 
księdze Starego Testamentu, 
raczej tylko zachęcić czytelni
ków do przypomnienia sobie jej 
treści i do przeczytania czte
rech rozdziałów, z których się 
składa. W ten sposób łatwiej 
będzie można ocenić jej lite
rackie walory, powściągliwość, 
elegancję, świeżość dawnej 
wiejskiej atmosfery, którą ten 
tekst jest nasycony. W tych 
właśnie walorach kryje się ca
ły czar opowieści, ukazującej 
naturalne postacie, zwyczajne 
warunki życia, w których odbi
jają się czasy spokojne i szczę
śliwe, co nie znaczy, że ludzie 
pędzą życie beztroskie, bo Noe
mi traci, jednego po drugim, 
męża i dwóch synów, a jedna z 
synowych ją opuszcza. Historia 
rozwija się w następstwie głodu, 
który zmusza pewną izraelską 
rodzinę do opuszczenia ojczyzny
1 osiedlenia się w Moabie. 
Wszystko jednak — trochę tak, 
jak w opowiadaniach z naszego 
dzieciństwa — kończy się do
brze, na małżeństwie i szczę
śliwych narodzinach dziecka. 
Interpretacja księgi Rut nie 
nasuwa żadnych poważniej
szych problemów. Wspomnijmy 
tu tylko o kilku sprawach, po
żytecznych dla lepszego zrozu
mienia jej treści.

P I Ę K N A  O P O W I E Ś Ć

Księga Rut należy do trzeciej 
części Biblii hebrajskiej, czyli 
do Pism. Tłumacze greccy zmie
nili ten porządek i umieścili ją 
między księgami Sędziów i Sa
muela (tak właśnie jest w na
szej Biblii) stwierdziwszy, że 
historia Rut powinna się zna
leźć przed epoką Dawida, po
nieważ Booz i Rut są przodkami 
tego króla (4 : 17-22), a pierw
szy wiersz zaczyna się od słów: 
„W czasach, gdy rządzili sędzio- 
w ie .. . ,, (1 : 1).
Wynika z tego, że kompozycja 
tej księgi z pewnością nie jest 
tak dawna, jak Sędziów czy 
Samuela. Na temat daty jej zre
dagowania niewiele można po

wiedzieć, ale chociaż nie jest to 
data bardzo wczesna, to jednak 
księga opowiada historię z daw
nej epoki. Wskazują na to pew
ne obyczaje, jak na przykład 
obyczaj lewiratu, zgodnie z któ
rym wdowa bezdzietna miała 
obowiązek poślubienia brata 
swego męża, aby wzbudzić po
tomstwo tej samej krwi (Rut 
1 : 9-13, zob. zwłaszcza V Mojż. 
25 : 5-10). Innym takim obycza
jem było prawo pierwokupu, 
przysługuj ące na j bliższemu
krewnemu (Rut 4 : 1-12), albo 
dziwny zwyczaj dawania obu
wia na potwierdzenie załatwio
nej sprawy (4 :7-8). Warto 
zwrócić uwagę, że autor pisze: 
,,taki był dawniej zwyczaj...” 
(4:7), czym daje do zrozumie
nia, że pisze w epoce później
szej.
Nie wiadomo również nic o au
torze. Jest to księga całkowi
cie anonimowa, podobnie jak 
tyle innych ksiąg biblijnych. 
Tradycja, upatrująca w Samue
lu autora księgi Rut i Sędziów, 
nie opiera się na żadnym dowo
dzie. Pojawiła się wśród rabi
nów redagujących Talmud. 
W każdym razie kwestia autor
stwa i daty powstania księgi 
jest sprawą drugorzędną. Prze
de wszystkim chodzi tu o treść. 
Jakie jest więc znaczenie tego 
opowiadania i z jakich powodów 
znalazło się ono w Biblii?

P R Z Y S Z Ł Y  W I E L K I  
K R Ó L

Autor tej księgi, albo ci, którzy 
ją zaliczyli do zbioru pism bi
blijnych, kierowali się może 
pragnieniem ukazania obrazu 
cnót moralnych i rodzinnych 
w Izraelu. Mogło. być rzeczą 
ważną, aby wśród innych lu
dów, które nie zawsze miały 
taką samą koncepcję życia, po
kazać, czego religia Izraela wy
magała od swoich wiernych. 
Noemi i Rut, wierna przyjaźń, 
która je łączyła, szacunek dla 
tradycji i obyczajów, przywią
zanie okazywane przez Rut 
swej teściowej, której ojczyznę 
i religię uznała za swoje — to 
wszystko były przykłady, które 
podkreślały wartości religii nie 
polegającej tylko na rytuałach, 
ale na praktycznym wcielaniu 
przepisów prawa w codzienne 
życie.
Mimo wszystko nie mógł to być 
motyw główny. W toku opo

wiadania pojawia się związek 
z historią, co potwierdzają osta
tnie zdania: historia Rut i Boo- 
za jest już historią rodziny 
Dawida, wielkiego króla izra
elskiego, którego postać w toku 
dziejów zacznie coraz bardziej 
nabierać znaczenia mesjanicz- 
nego. Mesjasz będzie synem 
Dawidowym. Wszystko więc, 
co dotyczy Jego rodziny, ma 
pierwszorzędne znaczenie. Dy
skusje historyków sprowadzają 
się do tego, czy należy tę histo
rię przodków Dawida traktować 
jako rzeczywistą, czy raczej 
jako symboliczną. Nie tu miej
sce na roztrząsanie wielu argu
mentów, przytaczanych przez 
zwolenników jednej czy drugiej 
tezy, ale trzeba podkreślić, jaką 
wagę przywiązuje się do wyka
zania, że objawienie Boże dzie
je się w historycznych konkre
tach, a nie w abstrakcyjnych 
ideach. Widać to również w ta
blicach genealogicznych Jezusa 
(Mat. 1 i Łuk. 3), gdzie Booz 
i Rut figurują jako przodkowie 
Dawida, co zgadza się z krótkim 
szkicem w księdze Rut (4 : 18- 
- 22).

Ż Y D Z I  I P O G A N I E

Pośrednio można dopatrzeć się 
w historii Rut jeszcze innej 
tendencji. W judaizmie coraz 
bardziej dochodziła do głosu 
niechęć do małżeństw między 
Izraelitami i poganami. Rzeczy
wiście, małżeństwa mieszane 
były dość często przyczyną 
przenikania pogaństwa, ponie
waż pogański małżonek zacho
wywał swój kult oraz bożków, 
co niejednokrotnie pociągało za 
sobą tak ostro przez proroków 
zwalczane uleganie wpływom 
pogańskich praktyk. Sam wielki 
Salomon odwrócił się od Boga 
z powodu swoich pogańskich 
żon, stawiał posągi i świątynie 
ich bóstwom (I Król. 11 : 1-8). 
Tacy ludzie zaś, jak Ezdrasz 
(r. 10) i Nehemiasz (13 : 23-28) 
bardzo ostro występowali prze
ciw małżeństwom mieszanym 
i żądali odesłania pogańskich 
żon. Wśród pogan właśnie Moa- 
bici należeli do tych ludów, 
z którymi nie wolno było się 
łączyć (Neh. 13 : 1, V Mojż. 
23 : 3-4).
Nie wszyscy jednak Żydzi przy
wiązywali wagę do tej sprawy. 
Mniej surowi kładli wielki na
cisk na rolę misyjną, jaką powi-
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nien spełniać lud Boży przez 
zapoznawanie narodów pogań
skich z Prawem Bożym. W nie
których środowiskach pojawiał 
się duch uniwersalistyczny jako 
reakcja na zbyt daleko posunię
ty partykularyzm. Prawdopo
dobnie w tych to kręgach uwa
żano czytanie i rozważanie księ
gi Rut za rzecz konieczną, jako 
wyraz uniwersalizmu; Rut bo
wiem, Moabitka, a więc pogan
ka, poślubiła Izraelitę, pozosta
ła wierna swej teściowej, któ
rej ojczyznę i wiarę uznała za 
swoje. Co więcej, została pra
babką Dawida, króla, który był 
wizerunkiem przyszłego Mesja
sza! Tak więc, małżeństwo mie
szane wcale nie musiało fatal
nie odbijać się na wierze Izrae
la. Niektórzy uważali, że jego

Z Z A G R A N I C Y

W dniach 11—18 sierpnia br. obra
dował w Berlinie Zachodnim  Ko
m itet Naczelny Światowej Rady 
Kościołów. Uczestnicy posiedzenia 
wysłuchali spraw ozdań przew odni
czącego K om itetu Naczelnego 
M. M. Thomasa, sekretarza general
nego dr. F. P ottera , dyrek tora Ze
społu Program owego „W iara i Św ia
dectw o” dr. L. V ischera i in. Duża 
część obrad toczyła się w grupach 
roboczych, k tóre zajm ow ały się 
aktualnym i problem am i ruchu  eku
menicznego. Podjęto decyzję w  sp ra
w ie zrezygnowania z D żakarty (In
donezja) jako m iejsca obrad V Zgro
madzenia Ogólnego ŚRK. P ostano
wiono, że odbędzie się ono w N airo
bi (Kenia) w dniach 23 listopada — 
10 grudnia 1975 r.

Z ważniejszych uchw ał odnotować 
w arto : przedłużenie P rogram u Zw al
czania Rasizmu, którego pięcioletni 
m andat upływ a w  tym  roku, powo
łanie Ekumenicznego B anku Rozwo
jowego, k tóry  na bardzo korzystnych 
w arunkach będzie udzielał pomocy 
finansowej najbiedniejszej ludności 
św iata, kontynuow anie P rogram u 
Odbudowy Indochin. Uchwalono 
rezolucje w spraw ie Cypru, Jerozo
limy, sytuacji na Bliskim  Wschodzie 
oraz w Korei Południowej i na F i
lipinach. Pozytyw nie oceniono roz
wój w spółpracy między Światową 
Radą Kościołów a Kościołem rzym 
skokatolickim. P rzyjęto cztery nowe 
Kościoły członkowskie, tak  że Świa-

konsekwencją będzie raczej na
wrócenie poganina, niż odpad
nięcie od wiary. Z czymś podo
bnym spotykamy się również 
w księdze Jonasza.
Tak więc, poza piękną historią, 
znajdujemy w księdze Rut cen
ne świadectwo zawierające 
pierwiastki ewangeliczne. Przy
mierze Boże jest również dla 
pogan: „Czy Bóg jest Bogiem 
tylko Żydów? Czy nie pogan 
także?” (Rzym. 3:29). „Wszyscy 
jesteśmy synami Bożymi przez 
wiarę w Jezusa Chrystusa... nie 
ma Żyda ani Greka... wszyscy 
jesteśmy jednym w Jezusie 
Chrystusie” (Gal. 3 : 26.28).

Tłum. B. Tr. * V

Frank M i c h a e l i :  „39 livres en un 
seu l” .

towa R ada Kościołów zrzesza ak tu 
alnie 271 Kościołów.

K om itet Naczelny jest najw ażn iej
szym grem ium  Światowej Rady 
Kościołów w  okresie między zgro
m adzeniam i ogólnymi. Zbiera się on 
na ogół raz w  roku i liczy 120 
członków. W obradach bierze zaw
sze udział w ielu doradców, obser
watorów , członków sztabu i przed
staw icieli prasy. Posiedzenie w B er
linie Zachodnim  było ostatnim  przed
V Zgrom adzeniem  Ogólnym. Z P ol
ski obecni byli: ks. Janusz N arzyń- 
ski (w charak terze doradcy) i Karol 
K arski (jako przedstaw iciel prasy).

■  W W iedniu od 6 do 9 m aja obra
dow ała M iędzynarodowa Ew angelic
ka G rupa Robocza do Spraw  K on
fesyjnych. G łównym  tem atem  spot
kania była sy tuacja ekum eniczna, ze 
szczególnym uw zględnieniem  kon
taktów  Kościołów ewangelickich 
z Kościołem Rzymskokatolickim. 
Z Polski w  obradach udział wzięli: 
ks. d r Tadeusz W ojak (Kościół 
Ew angelicko-A ugsburski) i red. 
Andrzej W ojtowicz — kierow nik 
W ydziału K ontaktów  Zagranicznych 
i P rasy  Polskiej Rady Ekum enicz
nej. Przedstaw iciele polscy złożyli 
spraw ozdanie o sytuacji ekum enicz
nej w naszym  kraju .

■  We F rankfu rcie  nad Menem od
było się pierw sze spotkanie Komi
sji do Spraw  K ontynuacji K ontak
tów Ekum enicznych pomiędzy Pol
ską Radą Ekum eniczną a Radą Ko
ściołów Ewangelickich RFN. W spot

kaniu (30—31 V) ze strony polskiej 
uczestniczyli: ks. prof. d r W oldemar 
Gastpary, ks. prof. d r W itold Bene- 
dyktowicz, ks. Janusz N arzyński 
i redaktor Andrzej Wojtowicz. Dele
gacji zachodnioniem ieckiej przew od
niczył ks. bp H elm ut Hild — zastępca 
przewodniczącego Rady Kościołów 
Ewangelickich RFN. Tem atem  spot
kania były następujące spraw y: oce
na sytuacji polityczno-kościelnej 
w Polsce i RFN, wspólne badania 
studyjne, problem y praktyczne. 
Ustalono, że następne spotkanie od
będzie się jesienią 1974 r. lub w io
sną 1975 r. w  Polsce.
■  4—8 czerwca — w H elsinkach — 
obradow ał S ekretaria t M iędzynaro
dowy Chrześcijańskiej K onferencji 
Pokojowej. Podczas obrad poświę
cono wiele uwagi problem owi bez
pieczeństwa i w spółpracy w Eu
ropie oraz sytuacji w  Chile. Z P ol
ski w posiedzeniu uczestniczył ks. 
Zdzisław P aw lik  — członek Sekre
ta ria tu  M iędzynarodowego ChKP.

Z K R A J U

■  21 m aja, w W arszawie przebyw a
ła pastor C hrista Grengel, członek 
K om itetu Doradczego do Spraw  
Przygotow ań V Zgrom adzenia Ogól
nego Światowej Rady Kościołów. 
Zapoznała ona przedstaw icieli P o l
skiej Rady Ekumenicznej ze stanem  
przygotowań do Zgrom adzenia Ogól
nego, k tóre zbierze się w  1975 r. 
W rozmowach omówiono również 
zakres współpracy PRE i Związku 
Kościołów Ewangelickich w NRD 
w przygotowaniach do Zgrom adze
nia.
■  22 m aja, w W arszawie, w siedzi
bie Polskiej Rady Ekum enicznej, od
było się pierwsze oficjalne spo tka
nie Komisji Episkopatu do Spraw  
Ekum enizm u z Polską Radą Ekum e
niczną. Kom isję Episkopatu rep re 
zentowali: ks. bp H enryk G ulbino- 
wicz, ordynariusz z Białegostoku, 
o. A leksander Hauke-Ligowski, 
przeor klasztoru O. O. Dom inikanów 
z Poznania, ks. prof. W ładysław  
Hładowski, rek to r Sem inarium  w 
Drohiczynie, ks. S tanisław  Szym ań
ski, sekretarz Kom isji Episkopatu 
do spraw  Ekumenizmu, i ks. Cele
styn Napiórkowski, profesor KUL. 
Ze strony Polskiej Rady Ekum enicz
nej w rozmowach uczestniczyli: ks. 
prof. d r W itold Benedyktowicz, 
zwierzchnik Kościoła M etodystycz- 
nego, ks. Zdzisław Paw lik, sekretarz 
Polskiej Rady Ekum enicznej, ks. se
nior Ryszard T renkler, duchow ny 
Kościoła Ew angelicko-A ugsburskie-

P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y
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go, m gr Jan  Anchim iuk, pracow nik 
naukow y Sekcji P raw osław nej 
Chrześcijańskiej Akadem ii Teolo
gicznej. W czasie spotkania poinfor
mowano się w zajem nie o struk tu rze 
i działalności Kom isji Episkopatu do 
Spraw  Ekum enizm u oraz Polskiej 
Rady Ekum enicznej, ustalono tem a
tykę następnych spotkań. K olejne 
spotkanie odbędzie się jesienią br.
■  Działający od blisko 15 la t (na 
podstaw ie par. 55 S ta tu tu  Kościoła 
Metodystycznego w PRL) Zespół 
Ekum eniczny „U nitas” przy parafii 
tegoż Kościoła w Chodzieży (woj. 
poznańskie) zorganizował w m aju  
w ram ach Ekum enicznych Spotkań 
Chodzieskich, odbyw ających się za
sadniczo 3 razy do roku (II niedziela 
stycznia, m aja i ostatn ia niedziela 
września), uroczystość ekum eniczną 
z udziałem  przedstaw icieli innych 
wyznań. Spotkanie, poświęcone po
kojowi i jedności chrześcijan oraz 
całej rodziny ludzkiej, odbywało się 
pod hasłem : „Błogosławieni pokój 
czyniący... Aby wszyscy byli jedno...” 
(Mat. 5 : 9 ;  Ja n  17:21). Uroczystość 
składała się z nabożeństw a ekum e
nicznego, do którego wprowadzono 
elem enty litu rg ii różnych w yznań/ 
z akadem ii religijnej oraz agapy. 
P rogram  akadem ii w ypełniły prze
m ówienia przedstaw icieli różnych 
Kościołów oraz w ystępy zespołu 
w okalno-instrum entalnego ze Z jed
noczonego Kościoła Ewangelicznego. 
Agapa natom iast dała uczestnikom  
dobrą sposobność bliższego poznania 
się — osobistego i wyznaniowego. 
Rozmowy prowadzono w atm osferze 
autentycznego ekum enizmu.
■  Oddział W ojewódzki PRE w Ko
szalinie zorganizował w dniach 4—9 
czerwca br. w  Słupsku, Szczecinka 
i Koszalinie ekum eniczne ew angeli
zacje. Słowo Boże głosił ks. A lek
sander K ircun (bapt.). Tem atem  jego 
przem ówień była miłość Boża, nie 
skrępow ana przestrzenią i czasem, 
obejm ująca w szystkich ludzi, nieza
leżnie od ras, narodowości i wyznań. 
Zadanie chrześcijanina polega na 
takim  realizow aniu na codzień m i
łości Chrystusowej, aby w każdym 
człowieku um iał dostrzegać brata ,

siostrę. Spraw dzianem  miłości do 
Boga jest miłość do człowieka. 
Głoszone Słowo znalazło dobry 
grunt, o czym świadczyły modlitwy. 
Ogólnie oceniono ewangelizację eku
m eniczną jako celową i pożyteczną 
dla idei jedności ludu Bożego.
■  Pod hasłem  „Jam  zwyciężył 
św iat” (Jan 16 :33) obradow ała w 
dniach 20—23 czerwca 1974 r. 
w O środku „W arfieldowo” w K lary- 
sewie k. W arszawy 53 Sesja Dorocz
na K onferencji Ogólnej Kościoła 
Metodystycznego w PRL. W obra
dach K onferencji uczestniczył ks. bp 
dr Franciszek Schäfer z Ztirichu, re 
prezentujący św iatow ą społeczność 
metodystyczną, oraz oficjalny przed
staw iciel Kościoła Ewangelicko-M e- 
todystycznego w NRD, ks. Johannes 
Schnabel.
K onferencja, k tó ra jest najwyższym  
zgrom adzeniem  synodalnym  Kościo
ła, przedyskutow ała istotne proble
my, w iążące się z działalnością Ko
ścioła M etodystycznego w Polsce 
oraz z przygotow aniam i do organizo
w anej w  roku przyszłym (1975) św ia
towej ew angelizacji metodystycznej. 
Jedną z sesji p lenarnych poświęco
no X X X -leciu Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej. R eferat na tem at po
łożenia społeczno-prawnego Kościo
ła Metodystycznego w PRL wygło
sił d r W acław Iwaszkiewicz. 
Zgrom adzeni uchw alili specjalne 
Oświadczenie, w którym  m. in. 
stw ierdzają:
„K onferencja Ogólna Kościoła Me
todystycznego w PRL pragnie w 
X X X-lecie Polski Ludowej dać w y
raz jedności członków Kościoła z 
całym  narodem , obchodzącym h i
storyczną rocznicę swego wyzwole
nia (...) Odbudowa i rozwój kraju, 
w których czynnie współuczestni
czyły praw ie dwa pokolenia polskich 
metodystów, były i są źródłem n a
szej siły i radości, a także zachętą 
do dalszej w ytrw ałej, uczciwej i so
lidnej pracy dla dobra człowieka (...) 
Świadomi najwyższych w artości e- 
wangelicznych, wśród których wizja 
wyzwolonej i odrodzonej ludzkości 
zajm uje jedno z naczelnych miejsc,

będziemy w iarą, m odlitw ą i czynem 
w spierać zm agania o trw ałe  zwycię
stwo pokoju, sprawiedliwości, wol
ności i p raw  człowieka na całym 
globie...”
■  W dniach 26—31 m aja przebywał 
w Polsce P iet Boum an — europejski 
sekretarz Komisji Pomocy Między
kościelnej Światowej Rady Kościo
łów. Przeprow adził on rozmowy 
z członkami Prezydium  Polskiej R a
dy Ekum enicznej, działaczam i Sekcji 
Młodzieży PRE i przedstaw icielam i 
M inisterstw a Zdrowia i Opieki Spo
łecznej. Odwiedził też domy opieki 
w różnych miejscowościach. Ponadto 
został p rzyjęty  w Urzędzie do Spraw  
W yznań przez dyrek tora T. Dusika.
■  Na zaproszenie W ydziału Kon
taktów  Zagranicznych i P rasy  PRE 
przebywał w  W arszawie w czerwcu 
br. ks. d r G ünter Lorenz, redak to r 
naczelny ewangelickiego biuletynu 
prasowego „ENA” z NRD. Celem 
jego pobytu było zacieśnienie współ
pracy prasowej między PRE a prasą 
kościelną NRD. Ks. G ünter Lorenz 
został przyjęty  przez ks. bp. Jan a  
Niewieczerzała, prezesa Rady.
■  W dniu 1 lipca br., za w ybitne 
zasługi w pracy społecznej, zostały 
wręczone pam iątkow e „Medale Od
budowy Zam ku”. Pośród 37 w yróż
nionych insty tucji i osób p ry w at
nych znalazła się Polska Rada E ku
meniczna.
N  10 lipca 1974 r. zmarł nagle śp. 
inż. arch. J a n  P o t k a ń s k i  (53), 
długoletni doradca budowlany Ko
ścioła Ewangelicko-Reformowanego. 
Służył Kościołowi swą rozległą 
wiedzą fachową i talentem organi
zacyjnym. Był m. in. inżynierem  
nadzoru przy odnawianiu świątyni 
warszawskiej w roku 1970 i czuwał 
nad Domem Opieki „Betania”. Zma
rły był rzymskim katolikiem, ale 
ożeniony z ewangeliczką reformowa
ną czuł się w jakiś sposób związany 
z naszą społecznością. Zgodnie z Je
go wolą, pochowany został w starej 
części cmentarza reformowanego 
w Warszawie. Tłumnie pożegnali Go 
nie tylko najbliżsi i przyjaciele, ale 
także pracownicy przedsiębiorstw 
budowlanych, którymi kierował.
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