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C O  W Y NA TO ? C O  W N U M E R Z E ?
Ruch ekumeniczny ma — i powinien mieć — w sobie coś spontanicznego, 
coś, czego nie da się zamknąć w organizacyjnych ramach, tym niemniej, 
już u jego zarania zdano sobie sprawę, że potrzebne są pewne formy orga
nizacyjne, jeśli nie chce się, aby te szlachetne dążenia, zmierzające do zbli
żenia i przyszłej jedności chrześcijan wszystkich wyznań, zeszły na manow
ce.

Wśród istniejących organizacji ekumenicznych jedne mają zasięg światowy 
(np. Światowa Rada Kościołów), inne kontynentalny (np. Konferencja Ko
ściołów Europejskich), jeszcze inne krajowy (np. Polska Rada Ekumeniczna) 
lub lokalny. Każda z nich spełnia określone zadania na danym terytorium, 
a wspólne im jest to, że są narzędziami w służbie ekumenii.

Istniejąca od przeszło 30 lat Polska Rada Ekumeniczna ma duże zasługi 
w dziedzinie zbliżenia i współpracy Kościołów różnych tradycji w naszym 
kraju. Rodziła się w okresie szczególnie trudnym, bezpośrednio po zakoń
czeniu działań wojennych, kiedy wszystkie Kościoły były zaabsorbowane 
przede wszystkim odbudową swego życia. Było więc zrozumiałe, że w tej 
sytuacji koncentrowano się głównie na współpracy praktycznej, a sprawę 
zbliżenia doktrynalnego odkładano na termin późniejszy.

Okazuje się jednak, że po zakończeniu odbudowy życia kościelnego oczeki
wany etap dialogu teologicznego nie nastąpił. Wprawdzie przy PRE istnieje 
stale Komisja Teologiczno-Ekumeniczna, powołana specjalnie w celu inicjo
wania takiego dialogu, ale od początku swego istnienia nie przejawia ona 
praktycznie żadnej działalności. Powstaje więc pytanie, czy nie należałoby 
w skład Komisji powołać również ludzi młodych, nie obciążonych zbytnio 
różnorodnymi zajęciami i funkcjami, i dać im szansę wypróbowania sil 
w tej pracy. Jest bardzo prawdopodobne, że szansa taka przyniosłaby 
z jednej strony satysfakcję młodym teologom różnych wyznań, a z drugiej 
— spowodowałaby rozwinięcie inicjatyw w dziedzinie dialogu między
wyznaniowego oraz wypracowania ekumenicznej myśli teologicznej.

Po Walnym Zgromadzeniu PRE, które odbyło się w listopadzie ub. r., moż
na było sądzić, że nowo obrany Zarząd przystąpi energicznie do odrabiania 
zaniedbań. Wszystkich, którzy tego oczekiwali, spotkało rozczarowanie. Od 
pół roku nie działa żadna z komisji PRE, a to z tego prostego powodu, że 
dotąd (artykuł ten piszemy 22 kwietnia) nie ustalono ich nowego składu.

Nie lepiej przedstawia się sytuacja lokalna. Statut PRE powiada, że w celu 
lepszego organizowania i koordynowania współpracy ekumenicznej w tere
nie, PRE powołuje oddziały wojewódzkie. W swoim czasie, jeszcze przed 
reformą administracyjną, oddziały takie powstały w kilkunastu większych 
miastach. W początkowym okresie Rada darzyła je dużym zainteresowa
niem, służąc tamtejszym działaczom pomocą. Ale to już jest przeszłość. 
Wystarczy powiedzieć, że ostatnia narada odbyła się sześć lat temu! W tzw. 
międzyczasie nastąpiła państwowa reforma administracyjna, nadarzyła się 
więc dobra sposobność do przemyślenia na nowo działalności ekumenicznej 
w terenie i ewentualnego powołania oddziałów w nowo utworzonych mia
stach wojewódzkich. Nie podjęto w tym kierunku żadnych kroków, co wię
cej, zaniedbano i tak już nadwątlone kontakty z istniejącymi oddziałami. 
Efekt jest taki, że terenowi działacze ekumeniczni czują się osamotnieni 
i niejednemu z nich odchodzi pomału ochota do pracy.

Polska Rada Ekumeniczna prowadzi aktywną działalność zagraniczną. Jej 
czołowi działacze, poza pracą w swoich Kościołach, obciążeni są dodatkowo 
wyjazdami na różne ważne posiedzenia ekumeniczne. Całkiem pokaźna jest 
też liczba gości przyjeżdżających z zagranicy. Wszystko to absorbuje i zaj
muje wiele czasu. Bez wątpienia jest to ważny odcinek działalności Rady, 
podnoszący jej rangę na arenie międzynarodowej. Tym niemniej, mimo 
pełnego uznania dla tej pracy, nieodparcie narzuca się pytanie: czy Polska 
Rada Ekumeniczna realizuje cele, które sobie postawiła? Czy przez jedno
stronne ukierunkowanie pracy nie zaprzepaszcza szansy doskonalenia 
wspóloty ekumenicznej w kraju?

Na zakończenie jeszcze jedna sprawa. Kilka miesięcy temu minęła pierw
sza rocznica zgonu jednego z profesorów Chrześcijańskiej Akademii Teolo
gicznej, wybitnego teologa i znanego działacza ekumenicznego. W ChAT 
i PRE przeminęła ona bez echa. Natomiast Katolicki Uniwersytet Lubelski 
zorganizował wieczór poświęcony pamięci Zmarłego. Cieszy fakt, że kato
licy docenili dorobek człowieka z naszego środowiska. Ale czy nie jest 
żenujące, że sami tak łatwo zapominamy o Kimś, kto przez wiele lat 
współkształtował naszą wspólnotę?

Czerwcowy zeszyt „Jednoty” rozpo
czyna się od kazania skierowanego 
do dzieci, zatytułowanego Pozwól
cie dzieciom przychodzić do mnie 
(s. 3). Modlitwę, zw iązaną z tem a
tem  kazania, drukujem y na s. 4.

Większość m ateriału  bieżącego ze
szytu dotyczy jednak spraw  ekum e
nicznych. N ajpierw  ekum enia k ra 
jowa. Na sąsiedniej szpalcie, w ru b 
ryce Co wy na to?, powodowani 
troską o rozwój autentycznego eku
menizm u i o zbliżenie między 
chrześcijanam i, staw iam y szereg py
tań związanych z w yraźnym  kry 
zysem, jaki przeżywa Polska Rada 
Ekumeniczna.

W bieżącym roku przypadają trzy 
jubileusze ruchu ekumenicznego: 
50 rocznica pierwszej i 40 rocznica 
drugiej Światowej K onferencji Ko
ściołów do Spraw  W iary i U stroju 
Kościelnego oraz 30 rocznica Św ia
towej Konferencji do Spraw  P ra k 
tycznego Chrześcijaństwa. O tych 
Rocznicach ekumenicznych (s. 5) pi
sze K arol Karski.

Ks. U lrich Duchrow, dyrektor W y
działu Studiów  Federacji L uterań- 
skiej, podczas swego pobytu w W ar
szawie podzielił się swymi uw aga
mi na tem at jubileuszu Światowej 
Federacji Luterańskiej oraz na te 
m at Zgromadzenia, które odbywa 
się w D ar-es-Salaam  (s. 9). Św iato
wej Konsultacji A liansu Kościołów 
Reformowanych dotyczy artykuł 
Jana M. Lochm ana pt. Chwała Bo
ga i przyszłość człowieka (s. 11), w 
którym  autor kontynuuje wywody 
drukow ane przez nas w poprzed
nich zeszytach.

Na tem at Ducha Świętego dyskutu
ją uczestnicy Rozmów przy studni 
(s. 12).

Szósty monolog z cyklu Na kanwie 
rodzinnej wyszywane zamieszczamy 
na s. 15, a 31 odcinek O Biblii na 
tem at Księgi Jonasza — na s. 16. 
Listami do redakcji (s. 17) i Prze
glądem ekumenicznym (s. 19) zam y
kam y num er.

N A S Z A  O K Ł A D K A :

Pan Jezus kocha cię b ardzie j n iż  
tatuś i m am usia... (do kazania  
na s. 2).

2



WANDA TRANDOWA

Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie!
Kazanie do dzieci

I  p rzy n o s ili do niego dzieci, aby  się ich do tknął, ale  uczn iow ie  
g ro m ili ich. G d y  Jezus to spostrzegł, o b u rzy ł się i rz e k ł do 
n ich : Dopuśćcie d z ia tko m  przychodzić do m n ie  i n ie  zabra 
n ia jc ie  im , a lb ow iem  tak ich  jest K ró le s tw o  Boże. Z ap raw d ę  
po w iad am  w a m , k to k o lw ie k  b y  n ie  p rz y ją ł K ró le s tw a  Bożego  
ja k  dziecię, n ie  w e jd z ie  do niego. I  b ra ł je  w  ram iona i  b łogo
s ław ił, k ładąc na n ie  ręce.

Mk 10:13—16

Pan Jezus kocha wszystkie dzieci. Wie do
skonale, jacy jesteście naprawdę, a jednak 
kocha każdego z was więcej niż mamusia 
czy tatuś. Dlatego zawsze możesz przyjść 
do Niego. Pana Jezusa nie widać, a jednak 
On jest. Słyszy, kiedy się modlisz, widzi 
cię zawsze, nawet wieczorem, chociaż jest 
ciemno i już leżysz w łóżku. Spogląda na 
ciebie z miłością i uśmiecha się do ciebie. 
Jak to dobrze, że Pan Jezus jest, że nas 
kocha i zawsze znajduje czas, aby nas wy
słuchać. Możesz Mu wszystko opowie
dzieć, o wszystko prosić. Kiedy nie rozu
miesz, dlaczego nie wszystkie twoje proś
by się spełniają, nie martw się. On wie 
najlepiej, co jest dobre, więc zaufaj Mu. 
Pamiętaj, że nigdy, nawet w największym 
smutku, nie jesteś sam.
W Ewangelii św. Marka czytamy opis pew
nego wydarzenia. Pan Jezus żył wtedy w 
Palestynie, uczył ludzi, jak mają postępo
wać, opowiadał im o Panu Bogu, uzdra
wiał chorych, pocieszał smutnych. Wielu, 
bardzo wielu ludzi przychodziło, by po
patrzeć na Niego, posłuchać, być przy 
Nim, błagać Go o pomoc lub Mu dzięko
wać. Różni dorośli stale towarzyszyli Pa
nu Jezusowi. Czasem bywał tym już bar
dzo zmęczony, bo to przecież niełatwo tak 
ciągle przebywać wśród tłumu ludzi. Każ
dy pragnie choć chwili spokoju, ciszy, od
poczynku.
Pewnego razu Pan Jezus odpoczywał. Wy
jątkowo był sam, a Jego uczniowie znaj

dowali się w pobliżu. Wtedy właśnie na
deszły kobiety z dziećmi. Różne mamusie 
przyprowadziły swych synków i córeczki, 
aby ich dzieci mogły poznać Pana Jezusa, 
by On je pobłogosławił, a one żeby do
znały szczęścia przebywania z Nim. Star
sze dzieci szły same, a młodsze — matki 
niosły na ręku. Zbliżały się przepełnione 
radosnym oczekiwaniem na to spotkanie. 
A tu tymczasem uczniowie wyszli im na
przeciw i powiedzieli, żeby sobie poszły 
i nie przeszkadzały Panu Jezusowi. Ucz
niom zdawało się (tak jeszcze czasem i te
raz wydaje się niektórym dorosłym oso
bom), że dzieci nic nie zrozumieją i że nie 
warto fatygować Pana Jezusa, bo z tego, 
co On im powie, i tak nic nie będą wie
działy. A poza tym na pewno będą się 
kręciły, hałasowały i tylko Go zmęczą 
swoją obecnością.
Ale gdy tylko Pan Jezus usłyszał, że ucz
niowie nie chcą dopuścić do Niego dzieci, 
zaraz do nich się zbliżył i zaprosił dzieci 
jak najserdeczniej do siebie, a uczniom 
wytłumaczył, że bardzo się mylą. Pan Je
zus wie wszystko. On od razu zrozumiał, 
jak matkom i dzieciom byłoby smutno, 
gdyby musiały odejść z niczym. On wie
dział, jak cieszyły się na to spotkanie. Nie 
myślał więc o własnym zmęczeniu. Myślał 
o tym, jak to przykro jest dziecku, gdy na 
coś tak bardzo czeka, a spotyka je zawód. 
Pan Jezus naprawdę kocha dzieci i dlate
go tak dobrze je rozumie.
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To prawda, że nie jest łatwo usiedzieć spo
kojnie na jednym miejscu i zachowywać 
się cichutko, ale to wcale nie znaczy, że 
dzieci nie starają się być grzeczne. Być 
może tamtego dnia nie zrozumiały wszy
stkich słów Pana Jezusa, ale to nic. Wie
cie, co było najważniejsze? To, że odczuły, 
jak bardzo On je kocha i jak się cieszy z 
tego, że przyszły. Gdy zaś podeszły już 
bliziutko, tak blisko, że mogły przytulić 
się do Niego, gdy czuły na sobie Jego 
wzrok pełen czułości i zrozumienia, było 
im tak dobrze, jak jeszcze nigdy dotąd. 
Eyły naprawdę szczęśliwe!
Kiedy patrzysz na ilustrację przedstawia
jącą Pana Jezusa, wokół którego groma
dzą się dzieci, jak ci się wydaje, gdzie jest 
twoje miejsce wśród nich? Czy stoisz blis
ko Niego, czy też nieśmiało spoglądasz z

daleka, a serce tak mocno ci bije pragnie
niem, aby On ciebie dojrzał, zawołał po 
imieniu i przygarnął do siebie? On wie, że 
jesteś. Wie wszystko, co czujesz, co myś
lisz. Zna ciebie doskonale i chociaż jest 
tyle innych dzieci, On na ciebie czeka. 
Pomyśl sobie, że kiedy bywasz niegrzecz
ny, kiedy zachowujesz się tak, jak to ty 
byś był najważniejszy na świecie —  bar
dzo Mu smutno. Ale gdy pamiętasz, żeby 
codziennie się modlić, gdy starasz się być 
dobrym i miłym dla innych ludzi, myślę, 
że wtedy Pan Jezus uśmiecha się do cie
bie. Cieszy się, że chcesz być blisko Niego. 
On przecież powiedział: Pozwólcie dzie
ciom przychodzić do mnie i nie zabraniaj
cie im, albowiem takich jest Królestwo 
Niebios.

Czas znaleźć i miarę właściwg P an ie  Jezu,
T y  pow iedziałeś — 
pozw ólcie  dzieciom  
przychodzić do m n ie . 
U m ia łeś  sw ój czas 
i d la  n ich  poświęcić.
A  ja  —  n ie  zawsze  
p o tra fię  znaleźć  
w o ln ą  chw ilę  
i  z m o im  dzieckiem  
na spacer się w y b rać , 
pobaw ić się w  p iłkę , 
poznać te  jego  
m ałe, w ażne p ro b lem y. 
P rzed  sobą i lu d źm i 
u sp ra w ie d liw iam  się 
pracą nad siły , 
k o le jk ą  do sklepu, 
ty lo m a  ró żn ym i 
obow iązkam i.
A  przecież m ó j syn  
m n ie  po trzebu je .
Proszę C ię, Pan ie , 
pom óż m i znaleźć  
m ia rę  w łaściw ą, 
w iedzieć, co w ażn e, 
co na jw ażn ie jsze .
Pom óż m i, Pan ie , 
ta k  chłopca w ychow ać, 
żeby b y ł m ą d ry m  
i dobrym  człow iekiem , 
żeby do C iebie  
i  teraz, i późn iej, 
k ie d y  dorośnie, 
przychodzi! z tą  samą 
radością i  w ia rą .
N iech  późn iej n ie  straci 
jasnego spojrzen ia  
i zawsze zachowa  
szczerość dziecięcą.
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KAROL KARSKI

Rocznice ekumeniczne

W bieżącym roku przypadają trzy jubileusze ekum e
niczne: 50 rocznica pierwszej i 40 rocznica drugiej 
Ś w i a t o w e j  K o n f e r e n c j i  K o ś c i o ł ó w  d o  
S p r a w  W i a r y  i U s t r o j u  K o ś c i e l n e g o  oraz 
30 rocznica I I  Ś w i a t o w e j  K o n f e r e n c j i  d o  
S p r a w  P r a k t y c z n e g o  C h r z e ś c i j a ń s t w a .  
Postarajm y się więc przypomnieć najw ażniejsze fakty 
związane z dwoma pierwszym i konferencjam i, u- 
względniając szczególnie udział w nich przedstawicieli 
Kościołów z Polski.
Ruch do Spraw  W iary i U stroju Kościoła powstał 
z inspiracji C h a r l e s a  B r e n t a ,  b iskupa P ro testan 
ckiego Kościoła Episkopalnego w USA. Uczestnicząc 
w I Światowej K onferencji Misyjnej w Edynburgu, 
w 1910, doszedł on do przekonania, że Konferencja, 
rezygnując z wszelkiej dyskusji nad problem am i teo
logicznymi, pominęła niektóre decydujące dla chrześ
cijaństw a zagadnienia. Uważał, iż chrześcijanie nie 
mogą poprzestać na takim  typie współpracy, lecz 
muszą zbadać przyczyny istniejącego rozłam u po to, 
by je usunąć.
Jeszcze tego samego roku bp B rent zdołał przekonać 
władze swego Kościoła o potrzebie pracy na rzecz 
przygotowania konferencji, k tóra zajęłaby się rozw a
żaniem zagadnień z zakresu w iary i ustro ju  Kościoła. 
Podjęto uchw ałę o powołaniu odpowiedniej komisji. 
W krótce także inne Kościoły w USA utworzyły po
dobne komisje. Jednocześnie zdołano pozyskać do 
współpracy anglikanów z W ielkiej B rytanii i s ta roka
tolików z Europy. Gdy w 1913 piętnaście Kościołów 
am erykańskich powoływało do życia K o m i t e t  D o 
r a d c z y  d o  S p r a w  W i a r y  i U s t r o j u  K o 
ś c i o ł a ,  w jego skład wszedł również bp F r a n c i 
s z e k  H o d u r ,  zw ierzchnik Polskiego Narodowego 
Kościoła Katolickiego (PNKK) w USA, reprezen tu
jący w Komitecie także Kościoły starokatolickie 
z Europy.
Wybuch I w ojny światowej pow strzym ał rozszerzanie 
się ruchu W iara i Ustrój na dalsze k raje  europejskie. 
K ontynuowanie pracy było możliwe tylko w USA, 
gdzie w 1916 przekształcono Kom itet Doradczy (po
wstały trzy la ta  wcześniej) w K o m i t e t  W s p ó ł 
p r a c y .  Unię U trechcką Kościołów Starokatolickich 
reprezentow ał w tym grem ium  nadal bp Hodur. 
Dopiero po zakończeniu wojny, w 1919, odwiedziła 
Europę i Bliski Wschód deputacja Protestanckiego 
Kościoła Episkopalnego z USA. Do współpracy zdo
łała ona pozyskać wiele Kościołów protestanckich 
w Europie i główne ośrodki praw osławia. Natom iast 
niepowodzeniem zakończyła się wizyta w W atykanie. 
W planach podróży nie przewidziano wizyt w pań 
stwach Europy środkowo-wschodniej, powstałych w

Lozanna. K a te d ra  i p rzy leg łe  b u d yn k i, w  k tó 
ry ch  odbyw ała  się I  Ś w ia to w a  K o n fe ren c ja  
K ościo łów  do S p ra w  W ia ry  i  U s tro ju .

wyniku pierwszej wojny światowej, im.in. w Polsce. 
Przyczyną tego stanu rzeczy była nieprzejrzysta sy
tuacja polityczna i kościelna na tym obszarze. Miało 
się to wkrótce zmienić.
Dzięki wizycie w Europie stała się m ożliwa decyzja
0 zwołaniu k o n f e r e n c j i  p r z y g o t o w a w c z e j ,  
k tóra zadecydowałaby o tem atyce przyszłej konfe
rencji światowej. Odbyła się ona w Genewie, w sierp
niu 1920, gromadząc 137 delegatów, obserw atorów
1 gości z 40 krajów  i z 70 samodzielnych Kościołów. 
Chociaż W atykan odmówił udziału, to wśród gości 
znalazł się jeden rzym skokatolik — W i n c e n t y  L u 
t o s ł a w s k i ,  profesor filozofii w W ilnie, p rzedsta
wiciel polskiego m esjanizmu.
Decyzją o nadzwyczajnym  znaczeniu dla przyszłości 
ruchu było powołanie 51-osobowego K o m i t e t u  
K o n t y n u a c j i  P r a c y ,  w skład którego weszli 
przedstaw iciele 10 rodzin chrześcijańskich. W ten 
sposób odpowiedzialność za dalszy rozwój ruchu prze
niesiona została z Kościołów am erykańskich na ten 
międzynarodowy i międzykościelny komitet. Miał on 
w pierwszym rzędzie kontynuować prace przygoto
wawcze do konferencji światowej, ustalić jej datę 
i m iejsce obrad. Przewodniczącym został bp Brent, 
sekretarzem  — R o b e r t  G a r d i n e r ,  świecki dzia
łacz kościelny z USA. Podczas posiedzenia w  G ene
wie powołano dwa kom itety: organizacyjny i tem a
tyczny. Drugiem u z nich powierzono ustalenie i roz-
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ważenie najważniejszych kwestii, które miały być 
poddane dalszej dyskusji. Sformułowano dwa tematy, 
na które m iały odpowiedzieć Kościoły: „W iara w po
nownie zjednoczonym Kościele” i „Urząd duchowny 
w ponownie zjednoczonym Kościele”. Do kw ietnia 
1923 odpowiedzi na pierwszy tem at nadesłały Kościo
ły 15 tradycji z 17 krajów , w tym  także Starokatolicki 
Kościół M ariaw itów  z Polski (odpowiedź, datow ana 
8 I V 1921, podpisana przez trzech biskupów — J. M. 
K o w a l s k i e g o ,  R. J. P r ó c h n i e w s k i e g o  i L. 
A. G o ł ę b i o w s k i e g o  — zachowała się w arch i
wum  Światowej Rady Kościołów). W późniejszym ok
resie podjęto kolejne dw a tem aty — „Kościół” i „Sa
k ram enty” — które w raz z tem atam i wcześniej 
wspom nianym i stanow iły ważny dokum ent przedsta
wiony konferencji światowej.
Z wykazu korespondencji prowadzonej przez G ardi- 
nera wynika, że już w 1919 poczynił on pierwsze k ro 
ki celem naw iązania bezpośredniego kontaktu  z Ko
ściołem Ew angelicko-A ugsburskim  w Polsce. W 1921 
zwrócił się do ks. sup. gen. J u l i u s z a  B u r s c h e g o  
i prezesa Konsystorza J a k u b a  G l a s s a  z prośbą 
o utw orzenie komisji przygotowawczej do konferencji 
św iatowej, zaś w czerwcu 1923 zaprosił form alnie 
Kościół Ew angelicko-Augsburski do udziału w kon
ferencji. Zam ierzał naw et przybyć do Polski, w czym 
przeszkodziła mu śmierć (1924). Wysiłki G ardinera 
oraz jego następcy, R a l p h a  B r o w n a ,  nie m iały 
jednak  żadnych następstw  praktycznych. K ilka m ie
sięcy przed rozpoczęciem konferencji światowej „Głos 
Ew angelicki” (nr 16 z 17IV 1927) pisał: „Kościół E- 
w angelickó-A ugsburski w Polsce ze względów zasad
niczych w konferencji nie weźmie udziału”. Trudno 
dociec, na czym te „względy zasadnicze” polegały. 
Nie m a żadnych dowodów na to, by którykolw iek 
z Kościołów w Polsce utw orzył komisję przygotowaw
czą do konferencji św iatowej. W iadomo natom iast, że 
bp H odur w raz z przedstaw icielam i innych Kościołów 
starokatolickich wchodził w  skład starokatolickiej ko
m isji przygotowawczej.
K om itet organizacyjny, na posiedzeniu 25 IV 1927, po
stanow ił zaprosić na obrady trzech przedstawicieli 
Kościoła praw osławnego w Polsce. Propozycja została 
przyjęta i w ładze tego Kościoła wydelegowały m etro
politę D i o n i z e g o ,  M i k o ł a j a  A r s e n i e w a  —

profesora S tudium  Teologii Praw osław nej przy Uni
wersytecie W arszawskim  i ks. B e n e d y k t a  T u r 
k i e w i c z a .  Z kolei S tarokatolicki KościóL M ariaw i
tów chciał być reprezentow any na konferencji przez 
12-osobową delegację: 6 biskupów, 2 kapłanów  i 4 
siostry zakonne. Organizatorzy nie przydzielili mu 
jednak żadnego miejsca, tłum acząc decyzję tym, że 
konferencja obejm ie tylko te Kościoły, które już za
angażowały się w ruchu. Odpowiedź ta  była dyplo
matycznym wybiegiem. Wszak Kościół Praw osław ny 
w Polsce nie m iał żadnych kontaktów  z ruchem, a je 
go przedstaw iciele znaleźli się na konferencji tylko 
dlatego, że organizatorzy o to usilnie zabiegali. Po
nadto m ariaw ici byli jedynym  Kościołem w Polsce, 
który już w 1921 uczestniczył w pracach przygoto
wawczych. Bliższe praw dy jest przypuszczenie, na co 
istn ieją zresztą pew ne dowody, że U nia U trechcka 
Kościołów Starokatolickich, która w 1924 wykluczyła 
m ariaw itów  ze swej wspólnoty, sprzeciw iła się ich 
udziałowi w konferencji światowej, a organizatorzy 
wzięli tę  opinię pod uwagę.
P i e r w s z a  Ś w i a t o w a  K o n f e r e n c j a  K o 
ś c i o ł ó w  d o  S p r a w  W i a r y  i U s t r o j u  K o 
ś c i o ł a  zebrała się w L o z a n n i e ,  w  dniach 3—21 
sierpnia 1927 z udziałem  439 osób, reprezentujących 
108 Kościołów chrześcijańskich. Z Polski, poza w y
m ienioną 3-osobową grupą praw osławnych, w obra
dach uczestniczyli w charakterze gości: bp F r a n c i 
s z e k  B o ń c z a k  z Kościoła Narodowego w  Polsce 
i ks. G e r h a r d  H a e n i s c h  — senior Jednoty Re
form owanej w  łonie Kościoła Ewangelicko-Unijnego 
w  Poznaniu. Ponadto Synod Kościoła Reformowanego 
w W ilnie przysłał telegram  z życzeniami, który od
czytano na jednym  z posiedzeń plenarnych.
Program  obejm ował siedem tem atów: 1) W ezwanie do 
jedności, 2) Ew angelia posłannictw em  Kościoła dla 
św iata, 3) Isto ta Kościoła, 4) Wspólne wyznanie w iary 
Kościoła, 5) Urząd duchowny w Kościele, 6) S akra
menty, 7) Jedność chrześcijaństw a i stosunek do niej 
Kościołów.
Tem at pierwszy zajm ow ał szczególną pozycję. Wcale 
nad nim  nie dyskutow ano i zam iast spraw ozdania 
z dyskusji wydano tylko oświadczenie, aby w ten spo
sób dać jednom yślne świadectwo o Bożym wezwaniu 
do jedności. N atom iast pozostałe tem aty om awiano

Edynburg , kościół S t. 
G iles. T u ta j odbyła  się 
I  Ś w ia to w a  K o n fe re n 
cja M is y jn a  (1910) i  I I  
Ś w ia to w a  K o n fe ren c ja  
K ościo łów  do S p ra w  
W ia ry  i U s tro ju  (1937).
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R obert H . G a rd in er, zasłużony dzia łacz ruchu  
W ia ra  i U s tró j

w dwóch fazach. Procedura była następująca: w ysłu
chanie referatów , dyskusja plenarna, praca w sek
cjach, przedstaw ienie na plenum  spraw ozdań z sekcji. 
Z całej delegacji polskiej na plenum  udzielał się ak 
tyw nie jedynie Arseniew, zabierając głos na drugi 
tem at. Bp Bończak nie pracował w żadnej sekcji. Po
została czwórka przedstawicieli z Polski w pierwszej 
fazie pracow ała w sekcji drugiej, gdzie jednym  
z dwóch wiceprzewodniczących był Arseniew. P rze
bieg dyskusji w  sekcjach nie jest bliżej znany, gdyż 
nie został opublikow any w zbiorze dokum entów. Nie 
sposób więc ustalić, w jakim  stopniu przedstaw iciele 
naszego k ra ju  przyczynili się do pow stania dokum en
tu  sekcji 2. Wiadomo jedynie, że A rseniew  wchodził 
w  skład podkomisji, k tó ra  opracowała pierw szą 
i ostateczną w ersję sprawozdania. Nota bene było ono 
jedynym  dokum entem  zaaprobowanym  przez wszyst
kich uczestników K onferencji i odbiło się głośnym 
echem, toteż uważano je często za najw ażniejszy re 
zultat spotkania i nazywano „orędziem z Lozanny”. 
W drugiej fazie przedstaw iciele Kościołów z Polski 
w ybrali następujące sekcje: Haenisch — piątą, Dio
nizy i Turkiewicz — szóstą, A rseniew  — siódmą. 
Podczas obrad nie obyło się bez kontrow ersji. Przede 
wszystkim lu teranie i praw osław ni sprzeciw iali się 
podejm owaniu wiążących uchwał. Ci ostatni, przy 
udziale także przedstawicieli z Polski, wydali specjal
ne oświadczenie, w którym  wyrażali ubolewanie, „iż 
podstawy sprawozdań, które m ają zostać poddane gło
sowaniu na Konferencji, nie dają się pogodzić z re 
prezentow anym i przez nas zasadam i Kościoła p raw o
sławnego”.
Z wszystkich sprawozdań, jak  wspomniano, tylko do
kum ent sekcji 2 przyjęto jednomyślnie, natom iast 
spraw ozdania sekcji 3—6 bez głosu sprzeciwu (pra
wosławni w strzym ali się od głosu). Dokum ent sekcji 
7 przekazano Kom itetowi K ontynuacji P racy do ofi
cjalnego spraw ozdania z Konferencji. Tem at pierwszy, 
nie om awiany w  sekcji, przyjęto jednom yślnie jako 
oświadczenie.
Przed zakończeniem obrad powołano jeszcze 100-oso- 
bowy K om itet K ontynuacji Pracy, którego przew od
niczącym został bp B rent (po jego zgonie w 1929, 
funkcję tę powierzono abp. W i l l i a m o w i  T e  m-  
p l e ) .  Z Polski w skład K om itetu w eszli: Arseniew  
i Dionizy (jako członek-korespondent). Obaj angażo
wali się aktyw nie w pracy tego gremium, k tóre zbie
rało się co roku. Po ukazaniu się dokum entów z K on
ferencji Lozańskiej, Kościół P raw osław ny w Polsce 
oficjalnie się do nich ustosunkował. W spomagał też 
ruch pod względem finansowym. A rseniew  pracował 
ponadto w  Komitecie Teologów i wniósł poważny 
w kład do opracowania studium  o łasce (1921—1931). 
Kryzys finasowy na początku la t trzydziestych zmusił 
K om itet K ontytuacji Pracy do podjęcia drastycznych 
kroków  finansowych. W latach 1932 i 1933 nie odbyło 
się żadne posiedzenie. Zam knięto biuro w  Genewie. 
Pracę wznowiono w 1934 i natychm iast przystąpiono 
do ustalania program u II konferencji światowej. P a 
nowało powszechne przekonanie, że trzeba ją  g run
towniej niż lozańską przygotować pod względem teo
logicznym. Dlatego w miejsce dotychczasowego K om i
tetu Teologów powołano trzy  kom isje teologów, k tó 

rym powierzono opracowanie następujących tem atów: 
„Kościół a Słowo Boga”, „Urząd duchowny a sak ra
m enty”, „Jedność w życiu i kulcie”. Do opracowania 
drugiego tem atu w ydatnie przyczynił się Arseniew.
Od 1934 w  obradach K om itetu K ontynuacji Pracy 
uczestniczył przedstawiciel Kościoła Ewangelicko-U- 
nijnego z Poznania, ks. R i c h a r d  H i  l d t. Kościół 
Ewangelicko-Augsburski, mimo propozycji, odm awiał 
współpracy z tym  gremium. W 1932 próbę naw iąza
nia współpracy z ruchem  W iara i Ustrój podjął bp 
W ł a d y s ł a w  F a r o n ,  który  rok wcześniej dokonał 
rozbicia Kościoła Narodowego w Polsce na dwie gru-* 
py. Faron zgłaszał siebie i jeszcze jedną osobę jako 
delegatów na przyszłą konferencję światową. Sekre
tarz G eneralny Brown, po konsultacji z Unią Utrech- 
cką i ks. sup. gen. J. Burschem, poinform ował Faro- 
na, że nie może zaakceptować jego propozycji, gdyż 
delegatów m ianuje Starokatolicka K onferencja Bisku
pów.
K om itet Kontynuacji pracy podjął w 1936 ważną de
cyzję, w ybierając prof. H e n r i  C 1 a v i e r a na tzw. 
podróżującego sekretarza. Na przełomie 1936/1937 od
wiedził on 24 k ra je  w  Europie, w  tym  również Pol
skę, i na Bliskim  Wschodzie, nakłaniając przywódców 
kościelnych do w ysłania delegatów na II konferencję 
światową. W Polsce zdołał skłonić do tego kierow 
nictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościo
ła Ewangelicko-Reformowanego w Wilnie.
I I  Ś w i a t o w a  K o n f e r e n c j a  K o ś c i o ł ó w  d o  
S p r a w  W i a r y  i U s t r o j u  zebrała się w E d y n 
b u r g u  w  dniach 3—18 sierpnia 1937 i zgrom adziła 
ogółem ponad 500 osób, w tym  ok. 50 prządstawicieli 
młodzieży. Oficjalni delegaci reprezentow ali 123 Ko
ścioły z 43 krajów. Dwie trzecie uczestników stanowili
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Am erykanie i Brytyjczycy. Delegaci z Niemiec nie 
otrzym ali paszportów. Kościół Prawosław ny z Polski 
reprezentow ał m etropolita D i o n i z y  oraz J e r z y  
R o s z c z y c k i  (sekretarz Świętego Synodu), Kościół 
Reform owany w W ilnie — ks. P i o t r  G o r o d i s z c z  
(senior dystryktu ry tu  anglikańskiego), Kościół Ew an
gelicko-Augsburski — ks. prof. J a n  S z e r u d a ,  Ko
ściół Ewangelicko-Unijny — ks. R i c h a r d  H i l d t .  
Dwa ostatnie Kościoły nie w ykorzystały możliwości 
w ysłania drugiego delegata. Ponadto dwaj praw osław 
ni — J e r z y  K i w a c z u k  i D. M a r t i n o w s k i  — 
należeli do grupy obserw atorów  młodzieżowych.
W Edynburgu postanowiono wypróbować nowy styl 
pracy. Już drugiego dnia obrad podzielono uczestni
ków na cztery sekcje, które pracowały od 4 do 11 
sierpnia z wyłączeniem prasy i publiczności. Umożli
wiło to delegatom głębsze wniknięcie w problem y 
i stworzyło sposobność lepszego poznania się. P lan  
pracy pozostawiono wolnej decyzji sekcji, k tóre zobo
w iązane były tylko do przedstaw ienia sprawozdań. 
Sekcje zajęły się następującym i tem atam i: 1) Łaska 
naszego Pana, Jezusa Chrystusa, 2) Kościół Chrystusa 
a Słowo Boga, 3) Kościół Chrystusa: urząd duchowny 
a sakram enty, 4) Jedność Kościoła w  życiu i kulcie.
Z powyższego zestaw ienia widać wyraźnie, że były 
to tematy, k tórym i uprzednio zajm ował się Kom itet 
Teologów (1929—1931) i komisje teologów (1934—1936). 
Delegaci Kościołów z Polski pracowali w następu ją
cych sekcjach: Dionizy i Szeruda — w drugiej, H ildt 
— w trzeciej, Roszczycki i Gorodiszcz — w czw artej. 
Z całej delegacji polskiej na plenum  w ystąpił jedynie 
H ildt w dyskusji nad sprawozdaniem  sekcji 4. Było 
to w ystąpienie typowe dla Kościoła, który on rep re
zentow ał; zwrócił uwagę na trudną sytuację Kościo
łów mniejszościowych. O aktywności przedstawicieli 
z Polski w sekcjach nie da się nic powiedzieć, gdyż 
spotkania te nie były protokołowane.
Podobnie jak  w Lozannie, tak i tym razem, grupa 
praw osławnych w ydała oświadczenie stw ierdzające, iż

jakkolw iek uczestniczyli oni aktyw nie w dyskusjach, 
to jednak pragną teraz uświadomić pozostałym dele
gatom, że ich sform ułow ania brzm iały dla nich obco. 
Ogólniki w ypow iadane w  sposób abstrakcyjny są da
lekie od umysłowości praw osławnej. Oświadczenia nie 
podpisali delegaci Kościoła prawosławnego z Polski, 
a to dlatego, że opuścili Edynburg przed zredagow a
niem dokum entu.

Ostatniego dnia obrad przyjęto jednom yślnie przez 
grem ialne pow stanie z miejsc dokum ent pt. ,.Poświad
czenie jedności w posłuszeństwie wobec naszego P a
na, Jezusa Chrystusa”. W dokumencie czytamy m.in.: 
„Stanowimy jedność w wierze w naszego Pana, Jezu 
sa Chrystusa — ucieleśnione Słowo Boże. Stanowimy 
jedność w naszym posłuszeństwie wobec Niego, G ło
wy Kościoła, K róla królów, Pana panów. Stanowimy 
jedność w wyznawaniu, że to posłuszeństwo jest naj- 
pierwsze pośród wszystkich innych zobowiązań do 
posłuszeństwa (...) Stanowim y jedność, bowiem wszy
scy jesteśm y przedm iotem  miłości Bożej i łaski oraz 
powołani jesteśm y przez Niego do składania przed ca
łym św iatem  św iadectw a o Jego Ewangelii (...) W y
znajemy w  całej pokorze, że nasze podziały są wbrew 
woli Chrystusa i prosimy Boga, by w swym m iłosier
dziu skrócił dni naszego rozłam u i przez swego Ducha 
doprowadził nas do pełnej jedności (...) Modlimy się 
o to, aby wszyscy ludzie — we wszystkich miejscach 
podzielonego i pełnego zam ętu św iata — odnaleźli 
drogę do Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który jed 
noczy nas mimo rozłamów; modlimy się, aby zechciał 
On połączyć tych, których rozdzielają różnorodne 
roszczenia św iata i by św iat mógł wreszcie w Nim 
znaleźć pokój i jedność”.

K onferencja edynburska była ostatnim  samodzielnym 
zgromadzeniem ruchu W iara i Ustrój. Rok później 
połączył się on z ruchem  Praktycznego Chrześcijań
stwa, tworząc K o m i t e t  T y m c z a s o w y  Ś w i a 
t o w e j  R a d y  K o ś c i o ł ó w .

O Światowej Federacji 
L u ł e r a ń s k i e j
mówi ks. Ulrich Duchrow

REDAKCJA: Bardzo cieszymy się, żc znalazł Ksiądz 
chwilę czasu, aby odwiedzić naszą redakcję. Z Kościo
łem luterańskim łączą nas bardzo bliskie i serdeczne 
więzy, wielu naszych czytelników wywodzi się z tego 
Kościoła. Dlatego witamy tu Księdza nie tylko jako 
miłego gościa, ale jako domownika. Żywotne sprawy 
naszych braci-luteran budzą nasze zainteresowanie. 
Najpierw chciałbym nawiązać do jubileuszu 30-lecia 
Światowej Federacji Luterańskiej, założonej w 1947 
w Lund (Szwecja). Czy zechciałby Ksiądz ocenić te 
minione trzy dekady pod kątem widzenia najważniej
szych osiągnięć Federacji? Rozumiem, oczywiście, że 
nie jest łatwo w kilku zdaniach na to pytanie odpo
wiedzieć.
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KS. ULRICH DUCHROW: Przede wszystkim bardzo 
dziękuję za serdeczne powitanie mnie jako członka 
tej samej rodziny. Odpowiedź na postawione mi pyta
nie wymagałaby przytoczenia wielu szczegółów, gdy
bym miał pisać na ten temat, ale dla potrzeb wywia
du wystarczy chyba wskazać na niektóre najważniej
sze sprawy.
Na początku istnienia Federacji godne uwagi były 
szczególnie dwa elementy, które do dzisiaj odgrywają 
ważną rolę. Jeden z nich ma źródło w skutkach ostat
niej wojny, kiedy to co dziesiąty luteranin był uchodź
cą. Tak więc do naszych pierwszych zadań należało 
otoczenie opieką wielkich rzesz uchodźców. Ten fakt 
bardzo mocno odcisnął się na naszej późniejszej hi
storii i dlatego zawsze posiadaliśmy bardzo rozbudo
wany Wydział Pomocy, który opiekował się przede 
wszystkim uchodźcami, a także ludźmi dotkniętymi 
przez klęski żywiołowe. Później podjęto również dzia
łalność mającą na celu niesienie pomocy społeczeń
stwom w rozwoju, zwłaszcza w zakresie likwidowania 
skutków nędzy materialnej. Trzeba sobie zdawać spra
wę, że na charakter naszej pracy decydujący wpływ 
miały warunki historyczne.
Federacja powstała w okresie formowania się Świa
towej Rady Kościołów. Drugi element charakterys
tyczny dla naszej organizacji wiąże się z tym okresem. 
Toczyła się wtedy bardzo ostra debata nad zasadami 
organizacyjnymi Rady. Chodziło mianowicie o to, czy 
przyjąć zasadę terytorialną, czy wyznaniową. Otóż 
ojcowie'i matki tego ruchu...

RED.: Więc również matki...?

U. D.: Tak, również kobiety były tam obecne, choć 
dziś odgrywają większą rolę, ale jeszcze ciągle nie ta
ką, jaką powinny. Otóż zdecydowali oni, że Rada po
winna przyjąć zasadę terytorialną, a więc zrzeszać 
Kościoły na określonym terytorium, a nie w grupach 
rodzin wyznaniowych. Takie rozwiązanie sprawy nie 
wszystkich zadowoliło, bo sprawy wyznaniowe nie 
znalazły należnego im miejsca. Uznano więc, że trze
ba stworzyć swego rodzaju drugi nurt ekumeniczny, 
zorganizowany według czynnika wyznaniowego, czego 
wyrazem jest właśnie Federacja. Stwierdzono jednak 
wyraźnie, i znalazło to odbicie również w naszym sta
tucie, że Federacja Luterańska ma popierać i umac
niać zainteresowanie oraz udział Kościołów luterań- 
skich w ruchu ekumenicznym.
Od początku więc te dwa czynniki istniały w łonie 
Federacji. Dodam, że ekumeniczne zadania były trak
towane z całą powagą. Po II Soborze Watykańskim 
założyliśmy w Strasburgu Instytu Ekumeniczny, by 
studiować nowe możliwości, jakie powstały w wyniku 
ekumenicznego otwarcia się przez Kościół rzymsko
katolicki, a także by opracowywać materiały do in
nych dwustronnych dialogów prowadzonych przez 
Federację z różnymi Kościołami. Tak więc zadania 
ekumeniczne w dużym stopniu określają charakter 
naszej organizacji.

RED.: Tu dorzucę uwagę, że niedawno publikowaliś
my artykuł o strasburskim instytucie, napisany zresz
tą przez katolicką zakonnicę.

U. D.: Cieszę się, że o tym słyszę. Krótko jeszcze 
wspomnę o kilku najważniejszych wydarzeniach w 
historii Federacji. Przykładaliśmy Wielką wagę do

zjednoczenia wysiłków na polu misji prowadzonej 
przez poszczególne Kościoły. Zadanie to do roku 1969 
spełniał Wydział Misji Światowej, który po ostrej de
bacie na zgromadzeniu w Evian (1970) został prze
kształcony w Wydział Współpracy. Stało się to pod 
naciskiem Kościołów z Azji, Afryki i Ameryki Ła
cińskiej, które dążyły do zmiany koncepcji misji. 
Tamtejsi luteranie woleli widzieć misję raczej jako 
współpracę różnych Kościołów. Specjalną uwagę w 
tym Wydziale poświęcono misji w tak zwanym chrześ
cijańskim świecie. W 1973 .dokonano bardzo ważnego 
eksperymentu, nazwanego „misją na sześciu konty
nentach”. Międzynarodowy zespół udał się na kilka 
tygodni do Ameryki Północnej, aby wspólnie z tam
tejszymi Kościołami zastanowić się nad pozytywnymi 
i negatywnymi stronami działalności misyjnej i nad 
metodami, jakie powinny być podjęte w misji pro
wadzonej przez Kościoły całego świata na terenie 
Ameryki Północnej.
Jest jeszcze jeden element wart podkreślenia, miano
wicie od 1970 istnieje Wydział Studiów, który wchło
nął kilka dawnych zespołów. Zajmujemy się badaniem 
i rozwiązywaniem różnych współczesnych problemów, 
przy czym kładziemy duży nacisk na kontakt z lo
kalnymi Kościołami i na ich bezpośredni udział w tej 
pracy.
Tak więc, krótko mówiąc, najważniejsze rzeczy działy 
się w czterech dziedzinach: służba światu, jednoczenie 
działalności misyjnej, udział w ruchu ekumenicznym 
i uczestnictwo Kościołów lokalnych w pracach teore
tycznych.

RED.: Gdyby chodziło o bardziej szczegółowe przed
stawienie tych spraw, to na pewno trzeba byłoby na
pisać całą książkę.

U. D.: Oczywiście, i to nie jedną.

RED.: Wspomniał Ksiądz o ekumenicznych zadaniach 
Federacji. Niektórzy ekumeniści wyrażają krytyczne 
uwagi pod adresem światowych organizacji wyzna
niowych i twierdzą, że stoją one na przeszkodzie dą
żeniu do jedności Kościoła. Jaki jest Księdza punkt 
widzenia w tej sprawie?

U. D.: Jest to pytanie bardzo poważne i wcale nie 
odczuwam go jako absurdalnego. Od samego początku 
powstawały pewne wątpliwości co do tego, jak ma 
być rozumiana rola Federacji. Zależy to w ogromnym 
stopniu od ludzi, którzy nią kierują i od reprezen
towanego przez nich ducha. Sądzę jednak, że jeżeli 
odpowiedni ludzie we właściwym duchu tą sprawą się 
zajmują, to organizacja może spełniać bardzo ważną 
rolę ekumeniczną. Ze względu na to, ja na przykład, 
uważając siebie za ekumenistę, mogę pracować w tej 
organizacji wyznaniowej. Organizacja ekumeniczna, 
jaką jest Światowa Rada Kościołów, przeżywa ogrom
ne trudności wywołane mnogością zadań i rozmaitoś
cią tradycji kościelnych w niej reprezentowanych. 
Tak więc, aby nie ograniczać się tylko do elity eku
menicznej, do ludzi, którzy zawodowo zajmują się 
tymi sprawami, trzeba działać na wszystkich płasz
czyznach życia kościelnego, nie ograniczać się tylko 
do specjalistów, do hierarchii, do machiny biurokra
tycznej. Otóż Radzie nie zawsze udaje się wciągać 
całe Kościoły w dzieło ekumeniczne. Gdy zachodzi ta
kie właśnie zjawisko, Kościoły o wspólnej specyficz
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nej tradycji wyznaniowej działają wśród siebie w du
chu ekum enicznym  na wszystkich płaszczyznach. J e 
żeli więc posłużyć się takim  narzędziem jak  F edera
cja, k tóra nie obejm uje tak  wielkiej liczby i tak  róż
norodnych Kościołów, można osiągnąć bardzo poważ
ne rezultaty  o charakterze ekumenicznym.
Po drugie — we w spółpracy międzykościelnej trzeba 
zachowywać w ielką elastyczność. Im większa i b a r
dziej różnorodna jest organizacja, tym trudniej o taką 
elastyczność. Oczywista, że jesteśm y narażeni na nie
bezpieczeństwo zasklepienia się we własnej s truk tu 
rze i niedostrzegania szerszych ekumenicznych hory
zontów. Niebezpieczeństwo swoistego tryum falizm u 
zagraża szczególnie Federacji Luterańskiej, bo w ięk
szość Kościołów członkowskich działa w krajach bo
gatych. Nie trudno więc o postawę sam ozadowolenia 
— jacy to my jesteśm y silni, jak  wiele robimy dla 
innych. W tej sytuacji dochodzi do głosu postawa 
tryum falistyczna. Szczerze o tym  mówię, ponieważ ja 
ko chrześcijanie mam y obowiązek krytycznego spo
glądania na siebie samych, a dzięki tem u możemy w 
stosunkach z innymi Kościołami być rzeczywistymi 
partneram i.

RED.: Teraz chcielibyśmy postawić pytanie, które — 
przynajmniej w drugiej części — może zabrzmieć dość 
osobliwie. Koścjoly luterańskie, podobnie zresztą jak 
i reformowane, w poszczególnych krajach stanowią 
jednostki niezależne, autonomiczne. Czy te poszcze
gólne krajowe Kościoły uważają się za część składo
wą jednego Kościoła luterańskiego na świecie i czy 
czują się cząstką Kościoła Powszechnego?

U. D.: W moim osobistym odczuciu postawy w tej 
kwestii są dość zróżnicowane i zależą w dużym stop
niu od wielkości danego Kościoła. W pewnych przy
padkach, a dotyczy to zwłaszcza grup mniejszościo
wych, sam a sytuacja nie pozwala mieć złudzeń co do 
samowystarczalności, w yw ołuje potrzebę bliskich kon
taktów  i poczucia związku z innymi Kościołami nie 
tylko w  obrębie w łasnej rodziny wyznaniowej, ale i z 
chrześcijanam i różnych wyznań w  danym kraju . N a
tom iast w Kościołach większościowych, tzw. ludo
wych lub państwowych, spotykam y się z niewielkim  
poczuciem wspólnoty wyznaniowej. Oczywiście nie 
dotyczy to osób pełniących odpowiedzialne funkcje 
i rozum iejących znaczenie tej wspólnoty. Natom iast 
w szerokich kręgach w iernych mocno zaznaczają się 
dążenia ekum eniczne i w  tym  chyba w yraża się po
czucie przynależności do Kościoła Powszechnego. Tym 
niem niej trudno dać jednoznaczną odpowiedź na d ru 
gą część pytania. W ydaje mi się, że podobna sytuacja 
zarysowuje się w różnych wyznaniach, mianowicie 
coś w  rodzaju nacjonalizm u, uw arunkow anego histo
rycznymi i społecznymi przesłankam i. Można zauw a
żyć sw oisty patriotyzm  lokalny — mój dom jest moją 
tw ierdzą, a drugą tw ierdzą jest mój zbór. To, co 
znajduje się poza nim, nie m a znaczenia d la  w ięk
szości członków zboru. W ten sposób przejaw ia się 
problem  zaściankowości. Stopniowo jednak we wszy
stkich Kościołach budzi się zrozumienie powszech
ności Kościoła. Nie jest to jednak problem  wyłącznie 
religijnej natury. Podobne postawy spotykamy i w 
innych dziedzinach życia.

RED.: Od tych bardziej ogólnych spraw przejdźmy 
może do niektórych szczegółów. Nasi czytelnicy już

zostali poinformowani o Zgromadzeniu Ogólnym Fe
deracji, które ma odbyć się w Dar-es-Salaam. Zapewne 
chętnie usłyszeliby z ust Księdza, jako osoby zajmu
jącej się przygotowaniami do Zgromadzenia, jakich 
oczekuje się wyników po tym światowym zjeździe 
luteran.

U. D.: W zasadzie oczekujemy dwóch rzeczy, co wy
nika z charak teru  Zgromadzenia, które dzielić się 
będzie na dwie części. Pierwszy tydzień poświęcony 
będzie dyskusjom i naradom  teoretycznym, a drugi 
— podejm owaniu decyzji na tem at przyszłej działa l
ności. Po pierw szym  tygodniu oczekujem y wymiany 
doświadczeń i poglądów na różne grupy spraw  odpo
wiednio posegregowanych i zgromadzonych w trzech 
zespołach tematycznych, tzw. sem inariach. Pierwsze 
z nich będzie się zajm owało problem am i m isyjnymi, 
drugie eklezjologicznymi, czyli spraw am i Kościoła, 
jego egzystencją, organizacją, stylem życia itp., a trze
cie społeczno-polityczną odpowiedzialnością Kościoła. 
Spodziewamy się żywej wym iany myśli na wszystkie 
te tem aty, ponieważ od la t w  poszczególnych Kościo
łach prowadzono intensyw ne przygotowania i w ypra
cowano konkretne, ostro zarysowane pytania. Tyle co 
do pierwszego tygodnia.
W drugim  tygodniu będziemy zajmować się spraw am i 
proceduralnym i, wyboram i poszczególnych organów, 
a także ustalać najważniejsze zadania na przyszłość. 
Spodziewamy się także ostrych starć, m ianowicie w 
związku z sytuacją w Południowej Afryce, z proble
mem rasowym  w ogólności. Mamy bowiem Kościoły 
białych, które nie chcą integracji z czarnym i z powo
du apartheidu.

RED.: Podobny problem zarysował się na Zgroma
dzeniu Aliansu Reformowanego w Nairobi (1970).

U. D.: N aturalnie, mamy przecież wspólne problemy. 
N iew ątpliw ie w yniknie też bardzo ważna i paląca 
spraw a ekonomicznej i społecznej niesprawiedliwości 
międzynarodowej. P rogram  na przyszłość zostanie 
opracowany w specjalnych podkomisjach, które — 
mam  nadzieję — dadzą nam  jasne wskazówki w tej 
kwestii.

RED.: Często słychać głosy krytyki pod adresem wiel
kich światowych zgromadzeń kościelnych.

U. D.: Tak, znam  te głosy krytyczne. Jestem  jednak 
zwolennikiem  takich zgromadzeń. Jeżeli spotykają się 
tylko ludzie postaw ieni na czele, to takie zebrania do
tyczą jedynie określonej, wąskiej w arstw y kierow ni
czej i nie pozw alają na wniknięcie w głębsze w arstw y 
właściwego Kościoła. Poszczególne kom itety muszą 
być z konieczności niewielkie, bo inaczej nie mogłyby 
skutecznie pracować i przywódcy kościelni muszą być 
w nich obecni. Chodzi nam  jednak o realizowanie re- 
form acyjnej zasady powszechnego kapłaństwa.

RED.: Sprawa polega po prostu na udziale w Zgro
madzeniu ludzi świeckich?

U. D.: Tak. Przed ostatnim  Zgromadzeniem postaw i
liśmy sobie zadanie zm obilizowania jak  największej 
liczby młodzieży. Z dobrze przygotowanym ich udzia-

DOKOŃCZENIE NA S. 14
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JAN M. LOCHMAN

Chwała Boga i przyszłość człowieka
ZAKOŃCZENIE

V. CHWAŁA BOŻA W NASZYM ŚWIECIE

Chwała Boża poznaw ana jest i w yznaw ana w Koście
le, ale to w yznaw anie i poznaw anie przekracza jego 
granice, gdyż Kościół jest „bazą” chwały, ale nie jej 
„więzieniem”. Blask chwały sięga dalej, poza cztery 
ściany Kościoła, przenika przez nie i czyni je p rze
zroczystymi. Chwała ma nie tylko eklezjologiczny, ale 
i kosmologiczny wym iar.
Taki kierunek, jak  widzieliśmy, jest już obecny w sta- 
rotestam entow ym  św iadectw ie o kabod (chwale). W 
form ie oznajm ienia (jak np. u Iz. 6:3) lub życzenia 
(jak w  Ps. 72:19) w yznaje się tam, że chw ała Boża 
rozciąga się nad całym światem . A ktualnym  zadaniem  
proroka i jego narodu jest, zgodnie z Izajaszem  40:3n., 
przygotowanie drogi na pustyni, „iżby objaw iła się 
chw ała P ańska i ujrzało to wszelkie ciało pospołu”.
W Nowym Testam encie w pełni zachow ana jest ta 
sam a linia zwiastowania. Światłość „chwały Bożej na 
obliczu C hrystusa” apostoł Paw eł łączy ze św iętym  
Słowem Stwórcy, który rzekł: „Z ciemności niech 
światłość zaświeci” (II Kor. 4:6). A w perspektyw ie 
eschatologicznej doxa (chwała) Boża to przybytek 
Boga między ludźmi, miasto święte, które nie potrze
buje świątyni, to niebo nowe i ziemia nowa, całe no
we stworzenie (por. Obj. 21). „Bóg osiąga swą chwałę 
w tym, że Jego stworzenie osiąga doskonałość” (J. 
M oltmann).
O związku i napięciu zachodzącym pomiędzy Kościo
łem i światem, człowiekiem i naturą , duchem  i stw o
rzeniem  — z niezrów naną głębią świadczy List do 
Rzymian 8:18—30. Jest to tekst, którego ekum eniczne 
odniesienie zostało zilustow ane faktem , iż najw iększa 
liczba uczestników Zgrom adzenia Ogólnego Św iato
wej Rady Kościołów w  Nairobi w ybrała go sobie za 
podstawę studiów  biblijnych. Odzwierciedla się w nim  
zarówno w spólnota losu, jak  i w spólnota nadziei ca
łego stworzenia. W spólnota losu — bo całe stworzenie, 
dzieci Boże i reszta św iata, k tó ra cierpi w raz z n i
mi, „wzdycha w sobie” (w. 23) nad zniew alającą 
siłą grzechu i nicością. W spólnota nadziei — bo wszy
stko podlega obietnicy i wszystko uczestniczy w odna
w iającej mocy Ducha, który „w spiera nas w niemocy 
naszej” (w. 26). Obietnicą wyzwolenia dla całego 
stw orzenia (w. 21) jest „objaw ienie się synów Bo
żych” (w. 19), co oznacza, że nadzieja chwały nie zo
stała przeznaczona na „użytek w ew nętrzny” Kościoła, 
że nie jest wyłącznie kościelną ani wyłącznie ludzką 
nadzieją, ale nadzieją c a ł e g o  s t w o r z e n i a !
Być może teraz, bardziej niż jeszcze nie tak  dawno 
temu, jesteśm y teologicznie otw arci na te w łaśnie ak 
centy w posłannictw ie o chwale Bożej. Oczywiście od
kryli je już wcześniej reform atorzy, zwłaszcza K al
win. Stwierdzenie, że św iat jest theatrum gloriae Del, 
należy do klasycznej spuścizny Reformacji. Ale jakże 
często późniejszy protestantyzm , głównie luteranizm , 
ignorował ten kosmologiczny w ym iar chwały Bożej, 
lekceważył go jako mitologię, którą należy przezwy
ciężać na drodze egzystencjalnej. Zgodnie z tym

teologia częściej pojm owała naturę jako przedm iot 
ludzkiej dom inacji niż jako scenę działania chwały 
Bożej, związanej z człowiekiem <na daleko głębszej 
płaszczyźnie niż stosunek: podm iot-przedm iot. W taki 
sposób n a tu ra  została wydana, świadomie lub n ie
świadomie, na eksploatację technokratyczną.
Dopiero szok wywołany kryzysem środowiska, u- 
jawniwszy wspólnotę losu i nadziei całego stworzenia, 
drastyczną zwłaszcza we wspólnej groźbie zniszczenia, 
będąc sądem w ydanym  nad nami, zmusza nas do 
przem yślenia wszystkiego na nowo i do skruchy. Tak 
więc, znów zaczynamy poważniej traktow ać dogm a
tyczne i etyczne odniesienia w myśli Pawiowej. Zw ia
stow anie o chwale Bożej staje się m otywem  naszych 
przem yśleń i działania w odpowiedzialności za przysz
łość całego stworzenia.
Na zakończenie zaakcentujm y jeszcze trzy spraw y:
1. Nie mamy możliwości kontrolow ania, u sta lan ią  ani 
m anipulow ania przyszłością. Możemy jedynie o niej 
świadczyć. W chwale Bożej zaw iera się dla człowieka 
obietnica wierności i miłości Boga w  Trójcy Świętej 
Jedynego, kres grzechu i śmierci. Poświadcza to fakt, 
że w  całym naszym lęku i nadziei co do tej przysz
łości nie jesteśm y pozostawieni sami sobie, w ydani na 
anonim owe siły losu. Uczestniczymy w śmierci 
i zm artw ychw staniu Chrystusa, a stw órcza moc Du
cha jest w nas obecna jako gw arancja (II Kor. 1:22). 
Oczywiście „jeszcze się nie objawiło, czym będziem y” 
(I Jan  3:2), ale już teraz wiemy, K T O  nadchodzi, 
i że my, gdy On nadejdzie, będziemy do Niego po
dobni (w. 2). Jezus Chrystus charakteryzuje naszą 
przyszłość.
Kościół żyje posłannictwem, w którym  nie pom ija się 
spraw y przyszłości. W obliczu wszystkich niepokojów
0 naszą osobistą egzystencję w cieniu śm ierci i w ob
liczu wszystkich niepewności związanych z zagroże
niem  naszej zbiorowej przyszłości, nas jako społe
czeństw i jako całego rodzaju ludzkiego, chrześcijanie 
„pomimo wszystko” świadczą o w yzw alającej Bożej o- 
bietnicy przyszłości. Powiedzenie w  w ierze Bogu 
„tak”, oznacza powiedzenie śmierci „nie” i zgodne 
z tym  działanie. Takie wzywanie Im ienia Bożego, któ
re jest w iernym  w ychw alaniem  Go przez oddającą 
Mu cześć i zaangażow aną wspólnotę, leży u podstaw  
ludzkiej przyszłości, poszerza jej horyzonty, przeciw 
działa duchowi fatalizm u, rozpaczy i nihilizm owi.
2. To posłannictwo jest w łasnością chrześcijańskiego 
św iadectw a o przyszłości człowieka, jest naszym  pod
stawowym, autentycznym  i nie dającym  się niczym 
zastąpić zadaniem. Powoduje ono różnicę w ducho
wej i ku ltu ra lnej atm osferze każdego społeczeństwa, 
pośród którego znajduje się grupa ludzi — mężczyzn
1 kobiet — poświadczająca słowami i czynami chwałę 
Boga i nie ukryw ająca swej wizji „absolutnej przy
szłości”. To nasze zadanie można by jednak  pojmować 
zbyt wąsko i abstrakcyjnie, gdyby nie kierow ało się 
ono ku konkretnym  oczekiwaniom naszych współczes
nych. Nie tylko bowiem chrześcijanie m yślą o przy
szłym kształcie i struk turze świata. Ale naw et oni nie
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koncentru ją się wyłącznie na eschatologicznej p e r
spektyw ie życia, lecz myślą także o historycznej 
przyszłości, o szansie dla ich dzieci, Kościoła i spo
łeczeństwa. Nie czynią tego w brew  swej w ierze (któ
ra  zabran ia bezbożnej i egoistycznej troski o siebie 
samych — Mat. 6:25n.), ale ze względu na tę w ia
rę. Skoro chw ała Boża objaw iła się w życiu Jezusa 
z N azaretu i skoro nosi ona Jego znamię, to znaczy, 
że ziemska, nadchodząca dzień po dniu przyszłość 
człowieka m a leżeć w  kręgu naszego zainteresowania. 
Tak więc nie możemy pozostać obojętni wobec współ
czesnych in terpretacji i planów dotyczących przyszło
ści.
A ndre Dumas w swym studium  na ten tem at przed
staw ia różne „modele” przyszłości, funkcjonujące we 
współczesnym m yśleniu: 1) model technokratycznego 
i społecznego postępu, żądającego dla siebie uznania 
mimo niewątpliwego fiaska, 2) model antyprzem ysło- 
wej utopii, k tóry odzwierciedla negatyw ne strony u- 
przem ysłowienia, 3) model ukazujący możliwość k a 
tastrofy. Fakt, że modele te funkcjonują wszystkie w 
życiu i m yśleniu współczesnego człowieka, w yraża 
niebezpieczeństwo, że takie widzenie przyszłości staje 
się powszechne i że może się stać jednym  ze znamion 
II połowy naszego wieku.
W takim  kontekście i w konretnej rzeczywistości od
m iennych kulturow o i społecznie naszych krajów , 
więc także w  dialogu z powyższymi „m odelam i”, u- 
czestnicząc w troskach i nadziejach naszych w spół
czesnych, m am y jako chrześcijanie świadczyć o chw a
le Bożej. N ostra res agitur wszędzie tam, gdzie ludzie 
p róbują przedzierać się — w teorii i w  praktyce — 
przez „w ystępne kręg i” niszczące ich przyszłość, 
i gdzie próbują, spoglądając naprzód i planując, 
zwiększać szanse na przyszłość dla nich samych i dla 
reszty stworzenia. Jeśli naw et chwała Boża nie do
starcza na poczekaniu odpowiedzi co do przyszłości, to 
jednak  ośmiela nas do patrzenia naprzód, do p lanow a
nia i działania w jej perspektywie. Powołując się na 
obowiązujące Słowo i w yzw alającą historię Jezusa, 
pomaga w yjaśnić i ustalić to, co najw ażniejsze w pro
cesie tego planow ania i działania.
3. Tak więc świadectwo i zaangażowanie określają 
s truk tu rę  i istotę odpowiedzialności chrześcijan za 
przyszłość. Te dwa elem enty powinny być rozróżnia
ne ale nie oddzielane od siebie. Świadectwo o chwale 
bez zaangażow ania na rzecz przyszłości człowieka — 
jest puste. Zaangażowanie na rzecz przyszłości bez 
perspektyw y chwały Bożej — jest ślepe. To, co Bóg 
w Jezusie Chrystusie złączył razem  — Jego przyszłość 
z naszą przyszłością — nie może być rozdzielane. K aż
da „jednow ym iarow ość” w pojm owaniu przez nas 
przyszłości ogranicza i zuboża zarówno ludzką egzy
stencję jak  i nadzieję.
Ojciec Kościoła, Ireneusz, powiedział: Gloria dei est 
homo (chwałą Boga jest człowiek), a Am andus Pola- 
nus, teolog reform owany, dodał: Gloria hominis est 
Deus (Bóg jest chw ałą człowieka). Te dwie tezy o- 
k reśla ją  jedną Ewangelię św iadectw o o wcieleniu Bo
ga i św iadectwo o Bożym pokrew ieństw ie z człowie
kiem  (theosis). Tak też należy rozumieć spójnik „i” w 
naszym  tem acie: „Chwała Boga i przyszłość człowie
k a”. Nie jest to ani pomieszanie pojęć, ani błędna a l
ternatyw a, ani propozycja, która kulałaby po obu 
stronach. Nie jest to nic połowicznego lecz pełnia: 
cała Ewangelia o chwale Boga i przyszłości człowieka.

Tłum. B. St.

ROZMOWY PRZY STUDNI

Wiatr wieje tam, 
gdzie chce
HENRYK — Mówiąc o Duchu Świętym zacząłbym od 
postaci Nikodema. Jest on wym ownym  obrazem m ę
ża uczonego, zagłębiającego się w księgi św ięte a 
równocześnie nie m ającego zrozum ienia ani wyczucia 
tego, o czym mówi m u Jezus. Sądzę też, że wśród 
nas, chrześcijan, w ielu jest takich uczonych, którzy 
w iele wiedzą, wiele w idzą i w iele myślą, a rzeczy
wistość Ducha Świętego um yka im sprzed oczu. 
Śmieszne może skojarzenie: najczęściej w naszej mo
wie Duch Święty w spom inany bywa w pytaniu: „Czy 
ja  jestem  Duchem Świętym, żebym to w iedział?” 
Jakby  On był jakim ś popychadłem, jakąś ła tą  na 
nasze rozm aite dziury. Czy dzieje się tak  w skutek 
braków  w naszym  nauczaniu, w odczytywaniu E w an
gelii? A może w skutek tego, że istota Ducha Świętego 
jest tak  nieuchw ytna? Bo Jezus, porów nując Go do 
w iatru, mówi przecież: „szum jego słyszysz, a nie 
wiesz, skąd przychodzi, ani dokąd idzie”. Na określe
nie tej szczególnej postaci objawiającego się Boga 
użyto tu  wieloznacznego term inu greckiego pneuma 
— odpowiednik hebrajskiego ruach — w iatr, tchnie
nie, oddech, duch, ruch, życie.
BARBARA — Ale te wszystkie w yrazy uzupełniają 
się znaczeniowo. Tworzą jakby siatkę m etafor, w k tó 
rą staram y się uchwycić i pojąć Nieuchwytnego i Nie
pojętego. M etaforyczne pneuma zaw iera w sobie kon
kretny obraz jakiegoś niespodziewanego poruszenia, 
szumu, w ytrącenia z bierności, ożywienia, pędu, wzlo
tu, nagłej zmiany. A równocześnie zaw iera też mo
m ent abstrakcyjny, um ykający naszej w yobraźni: du
cha, a więc coś spoza zmysłowo poznawalnej rzeczy
wistości, k tórą możemy dotknąć, uporządkować i w y
korzystać do celów praktycznych. Tkwi tu także su
gestia jakiegoś zaskoczenia, odmiany tego, co ustab i
lizowane i u jęte w schem at; sugestia jakiejś przygody, 
natchnienia. Można by powiedzieć, że człowiek, aby 
sprostać tem u spotkaniu z Duchem Swiętym -W iatrem , 
powinien mieć skrzydła i latać. Jest taka urocza, 
poetycka now ela am erykańskiego pisarza o mewie, 
której pasją był lot w nieznane. Dzięki tem u dane 
jej było odkryć nowe lądy i uczestniczyć w przygo
dzie życia, o jakim  inne ptaki, ptaki „niskiego lo tu”, 
uganiające się tylko za codziennym pożywieniem, nie 
m iały pojęcia. Sens tej przypowieści bardzo pasuje 
do m etaforyki w iatru , k tórą Pismo św. w iąże z Du
chem Świętym : ryzyko przygody takiego życia, k tó re
go horyzontów  nie zacieśniają doraźne cele praktycz
ne. A my, przeniknięci k lim atem  współczesnej cywili
zacji, n ieustannie przeliczam y swoje przedsięwzięcia 
na kategorie zysku, pożytku, efektu. Nie lubim y n ie
spodzianek. Także w sferze duchowej. Trzeba chyba 
dać się zaskoczyć tem u „W iatrowi znikąd”, który 
burzy nasze stojące wody, nie zacieśniać się do tego, 
co sensowne, wygodne, bezpieczne. Trzeba mniej bez
względnie ufać w siłę i skuteczność swoich racjo
nalnych działań.
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KALINA — Otóż to: działam y jak  ludzie „dorośli”, 
odpowiedzialni od początku do końca za sw oją kon
cepcję i jej wykonanie. A takiej postawy nie da się 
przenieść w  dziedzinę stosunków z Bogiem. Tekst 
Janow y w yraźnie mówi o nowym narodzeniu, a to 
sugeruje taki stosunek człowieka do Ducha, jak  dziec
ka do matki. Dlatego widzę tu  paralelę do ostrzeże
nia: „jeżeli nie staniecie się jak  dzieci, nie wejdziecie 
do K rólestw a Niebieskiego”. Chodzi o postaw ę zaufa
nia. Porów nałabym  człowieka pośród św iata i zgiełku 
jego problem ów do dziecka stojącego na chodniku 
przed rozpędzoną jezdnią. Pam iętam  z doświadcze
n ia (w przedw ojennej W arszawie nie było jeszcze 
w tedy św iateł na skrzyżowaniach), jak  świadomość, 
że m am a weźmie m nie za rękę, daw ała mi poczucie 
bezpieczeństwa i pewność, że przejdę na drugą stronę 
Alei Jerozolimskich. Mogę zachwycać się pięknem  
świata, jego wielkością i harm onią, ale równocześ
nie, zagubiona wobec jego inierozwiązalnych proble
mów ciągle stw arzanych przez człowieka, wiem, że 
tylko Duch Święty przeprow adzi m nie przez tę roz
szalałą ulicę.
H. — Ale to jest punkt nr 1, który może być niebez
pieczny, gdyż cała m asa ludzi prym ityw nych pod 
względem religii uspraw iedliw ia swoje in telektualne 
lenistwo „postawą zaufania”. A Bóg w ym aga od nas, 
byśmy używali rozumu. Człowiek gubi się, jak  powie
działaś, wobec mnogości wydarzeń, inform acji, roz
m aitych nieszczęśliwych skutków  techniki — zatrucia 
wody, pow ietrza itp. Problem  polega na tym, jak  to 
odczytać. I żebym mógł odczytać, św iatło daje mi 
Duch Święty.
K. — Coś więcej niż światło. Jan  ma jeszcze jedno 
w łasne określenie Ducha Świętego, m ianow icie: Pa- 
raktelos (17:7), urobione do czasownika parakaleo — 
przyw ołuję (domyślnie: na pomoc). W literaturze 
greckiej oznaczało ono obrońcę sądowego, rzecznika, 
adw okata (łać. ad-vocatus). Ale ten sam czasownik 
parakaleo ma inne jeszcze znaczenia: zachęcać, doda
wać odwagi, pocieszać. To są w łaśnie funkcje Ducha 
Parakleta. Oprócz tego, że nas oświeca i w prow adza 
w prawdę, pomaga też żyć, ucząc in te rp re tac ji dzia
łania Bożego w  dziejach św iata.
B. — Ja  tu  widzę jeszcze jeden aspekt im ienia 
Parakletos, łączący się zresztą z rodziną znaczeniową 
pneuma: D uch-Tchnienie — ożywiając — napełnia 
energią, odwagą, pasją. Ja  bym tego „pocieszenia” nie 
rozum iała w sposób uczuciowy. Parakletos — to Daw
ca radości, Ten, który uszczęśliwia (tak o Duchu 
Świętym  mówi św. Augustyn). To coś więcej niż do
raźna pomoc i pociecha, to radość z odkrycia nowej, 
niespodziewanej perspektyw y życia. Chodzi tu, zga
dzam  się, o in terpretację  dziejów św iata, ale w tym 
także własnych dziejów w świetle działań Bożych.
H. — Może to  dobrze, że Parakletos nie da się jedno
znacznie przetłumaczyć, że najlepiej pozostawić go 
w greckim brzm ieniu w raz z całym bogactwem sko
jarzeń, jakie imię to w sobie niesie. Ale pozostańmy 
jeszcze przy pojęciu pneuma w sensie — w iatr. W po
koju, w którym  teraz siedzimy, praw dopodobnie n ieu 
stannie istnieje niezauważalny prąd powietrza. Ale 
w momencie, kiedy otw ieram y drzwi i okna, staje 
się on w yraźnie odczuwalny, może nam  naw et za
szkodzić i poprzewracać wszystkie papiery. W iatr 
niekiedy zam ienia się w sztorm, orkan, burzę, trąbę 
powietrzną. Działanie Boże dostosowuje się do sy
tuacji: czasem w strząsa posadami św iata, a czasem,

jak  qip. Eliaszowi, objawia się w delikatnym  w ia ter
ku.
K. — Duch Święty symbolizowany jest jednak  w  P iś
mie św. nie tylko w obrazie w iatru , ale w trzech 
przeciw staw nych sobie żywiołach: ogniu, wodzie i po
w ietrzu — dynam icznej form ie w iatru. W szystkie one 
są niezbędne do życia, życiodajne, ożywiające. A 
czw arty żywioł — ziemia, w łaśnie my, ludzie — po
zostaje pod ich działaniem. Dlatego daw na piękna 
antyfona mówi, że Duch „odnawia oblicze ziemi”, 
czyli stw arza na niej coraz to nową wiosnę.
H. — Dlatego jeszcze raz w racam  do przeciągu: kiedy 
Kościół zaśniedzieje, mówi się o o tw ieraniu okien, 
o przewietrzaniu. W przeciągu wszystko zaczyna się 
burzyć i trzeba układać na nowo. Tak było w  pro
rockich ruchach Starego Testam entu, tak  było w  ru 
chu Jezusa i apostołów, potem w ruchach reform a- 
cyjnych i odrodzeniowych. I czymś takim  ostatnio 
była reform a w Kościele rzym skokatolickim , począw
szy od Jan a  XXIII, przez sobór i wszystko, co się po
tem  działo. Ludzie są zdezorientowani, jak  w dniu 
Pięćdziesiątnicy: Pow ariow ali? Czy się popili? Two
rzy się bałagan, który jednak powoli układa się w o- 
kreślony porządek. O bserwuję kolosalne zm iany w 
środowiskach katolickich, zdecydowanie pozytywne. 
N aw et w jednostkow ym  życiu duchowym ludzie za
czynają rozumieć, o co chodzi, zaczynają żyć w iarą. 
Kościół przestaje być miejscem, gdzie idą się pomod
lić, ale staje się rzeczywistością żywą. P rzesta je  być 
„punktem  usługowym”, a staje się społecznością, choć 
może jeszcze nie całkowicie i nie do końca określoną. 
ANDRZEJ — Podkreśliłbym  jednak, że geneza reform  
wywodzi się z niezadowolenia, nabrzm iałych urazów, 
bólów. Na ogół w  sytuacji cierpienia, pomieszanego 
z miłością, człowiek jest jakby bardziej m iękki a jed 
nocześnie bardziej delikatny. Eliasz i jego w iaterek! 
Aby go zauważyć, potrzebna była jakaś dodatkowa 
struna wrażliwości. Nie wiem, skąd ta  tw oja sym pa
tia do w ielkich wichrów. Załatw iam y w nich raczej 
swoje w łasne obrachunki. Dlaczego umieszczać w 
nich Ducha Świętego? Pojaw ia się On raczej w tedy, 
kiedy się nie spodziewamy. N ikt nie może Go sobie 
przywłaszczyć, żaden proces historyczny nie może go 
sobie kupić, żadne poglądy nie m ają Go więcej niż 
inne. Bardzo konserw atyw ne nastro je mogą być tak 
samo pełne Ducha Świętego, jak  autentyczny ogień 
reform y. A Ducha rozpoznaje się chyba po tym, że 
ci, którzy przeprow adzają w ielką reform ę, pozostają 
w najlepszej przyjaźni z największym i konserw aty
stami. Można by paradoksalnie powiedzieć, że n a j
większą reform ę spraw ia w ielki konserwatyzm .
H. — Ale nasze kościelne, ludzkie struk tu ry  nie mogą 
gwałcić wolności Ducha Świętego. Gdzie Duch P ań 
ski — tam  wolność, powiedział Paweł. A my mamy 
tendencję do układania wszystkiego w szufladki i nie 
lubimy, żeby ktoś tam  nam  robił nieporządek.
A. — Pow staje jednak pytanie, kiedy nieporządek po
chodzi od Ducha Świętego.
H. — On sam powie nam  o tym  w odpowiednim  mo
mencie. Tylko że my mamy wszystko za bardzo sko- 
dyfikowane, za dużo apologetyki i system atyki, a za 
mało otw arcia na Ducha Świętego. A przecież sam 
miałem  takie doświadczenia, kiedy w niespodziew a
nych okolicznościach nie wiedziałem  — i obiektywnie 
nie byłem w stanie wiedzieć — jak  ustosunkować się 
do pewnej sprawy, a we właściwym momencie przy
szło właściwe słowo, właściwa postawa.
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K. — Ja  też pam iętam  taki bardzo w yraźny moment 
w czasie okupacji, kiedy mimo całego pesymistycz
nego czy wręcz druzgocącego kontekstu sytuacyjnego, 
kiedy zdawało się, że człowiek jest podły i przemoc 
zawsze bierze górę, nagle zobaczyłam św iat i ludzi 
poprzez pryzm at piękna, harm onii i ładu. Nie m iałam 
i nie mogłam mieć wątpliwości co do pochodzenia 
tego św iatła.
H. — Narzuca mi się pytanie: jak  ma się działanie 
Ducha Świętego do konfirm acji, bierzm owania, ordy
nacji, święceń, nak ładania rąk? Czy wolno nam  
twierdzić, że jesteśm y dysponentam i Ducha Świętego? 
W Dziejach Apostolskich nie jest to takie wyraźne. 
Korneliusz, na przykład, naw et nie m iał intencji 
otrzym ania Ducha świętego, kiedy Go otrzymał.
K. — Odpowiedź tkwi chyba w naturze pneuma, k tó
re ma niezliczoną ilość form  ii w ieje kiedy i jak  chce. 
Bóg niczym nie zaw iązał sobie rąk. Ale z drugiej 
strony łaska, k tórej udziela Chrystus w Kościele, mo
że działać niezauważalnie.
A. — W postaw ie uw alniania Ducha Świętego od 
wszelkich form  też jest poszukiwanie formy. A tym 
czasem Duch Święty nie stoi po żadnej stronie bary 
kady: tu  forma, tam  spontaniczność. Jeśli spontanicz
ność w yryw a ludzi z określonej formy, to sam a z kolei 
domaga się jakiegoś środka wyrazu. Pow staje ta jem 
nicza spraw a recepty — jak  żyć?
H. — Dopóki żyjemy na tej ziemi i w tym  ciele, 
zawsze będziemy się miotać między ciałem a duchem. 
I w Kościele będzie trw ać wieczne napięcie — będzie
my kostnieć i przełam yw ać skostnienia. To jest nie 
do przezwyciężenia.
K. — Przypom ina mi się powiedzenie prawosławnego 
świętego, Serafina z Sarowu, że najw ażniejszą rzeczą 
jest pozyskanie Ducha Świętego. Bo w łaśnie On n au 
czy i odczytywania znaków, i równowagi w ew nętrznej 
w sytuacjach napięcia, i w yjścia z im pasu na drogę, 
k tóra napraw dę dokądś prowadzi.
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łem związane są najciekaw sze rezultaty  kongresu w 
Evian. Obecnym naszym zadaniem  na D ar-es-Salaam  
jest zwiększenie liczby kobiet. Spodziewamy się, że 
będą one stanow iły 1/3 Zgromadzenia.

RED.: Jakie znaczenie ma Zgromadzenie dla Kościo
łów krajowych czy dla poszczególnych parafii?

U. D.: Ta spraw a wiąże się z poprzednią. Dzięki u- 
działowi dużej liczby osób i dzięki środkom masowego 
przekazu o wiele więcej spraw  dociera do przeciętne
go chrześcijanina. Z naciskiem jednak podkreślam, że 
wpływ Zgrom adzenia zaznaczy się tylko wtedy, gdy 
jego tem atyka i problem y będą dalej rozw ijane w ło
nie poszczególnych Kościołów. Trzeba tu powiedzieć, 
że przygotowania były prowadzone nie w sposób cen
tralny, tylko przez same Kościoły i od nich to pocho
dzą problem y do dyskusji. Pod tym względem Dar- 
-es-Salaam  należy do najlepiej przygotowanych 
Zgromadzeń. Nie należy jednak traktow ać tego szero
kiego udziału Kościołów i jednostek jako celu samego 
w sobie czy jako działalności na rzecz naszej organi
zacji. Naszym zadaniem  jest daw anie wspólnego św ia
dectw a i spełnianie służby.

A. — Zdobywanie Ducha, o którym  mówi św. S era
fin, to nie jest zaczyn reform  czy zmian, ale zdobycie 
pewnego stanu świadomości, która zabarw ia całą rze
czywistość. P rzede wszystkim  musi się w niej ob ja
wiać coś z miłości. Św. Serafin zapewnia w tym  sa
mym kontekście: „Ściągnij na siebie Ducha Świętego, 
a zbawieni będą tysiące”. To nie jest stan społecznego 
niepokoju, ale coś, co równie dobrze można nazwać 
pokojem, harm onią i szczęściem, jak  wojną, bólem 
i rozdarciem . To jest moc, która pokonuje świat.

K. — Dodajm y: ta sam a moc, która stworzyła świat. 
W dzisiejszej egzegezie odchodzi się już od koncepcji 
jakoby gołębica znad Jordanu  — jeszcze jeden obraz 
Ducha Świętego — była naw iązaniem  do gołębicy 
wypuszczonej z ark i przez Noego. Widzi się tu raczej 
odnośnik do dwu innych obrazów biblijnych — z Ge
nesis (1:1—2) i z Pieśni nad pieśniam i (2:14; 5:2). 
Duch Boży — wielki w icher, tchnienie Jahw e — uno
sił się nad wodami. To symbol stwórczej mocy Boga, 
w yprow adzającej ład z zamieszania, z m aterii w s ta 
nie bezładu i bezkształtu. W Pieśni nad pieśniam i 
Jahw e — czy Chrystus — porównuje swój lud — czy 
Kościół — w łaśnie do gołębicy i objaw ia wielkość 
swej miłości zaskakującym  w yznaniem : „Zraniłaś 
serce moje jednym  okiem swoim”. „Oczy gołębicy” 
(1:15) bliskość Ducha i Kościoła tak  intym na, że 
m ają jedno wspólne widzenie. Niestety, nie jest to 
jeszcze stan trw ały : ciągle szukamy Tego, który przy
chodzi „przeskakując pagórki”, ale odchodzi, jeśli na 
Jego pukanie nie otw iera się natychm iast drzwi (5:6). 
To chyba jakaś w ielka przestroga i w skali indyw i
dualnej, i społeczno-kościelnej. „Oczy gołębicy” urze
kają  Boga, kiedy w yrażają potrójny żywioł: ognia, 
wody i w ichru równocześnie, kiedy są po prostu w y
razem żywiołu życia Bożego w nas.

Opr. K.

OFIARY NA WYDAWNICTWO
Roman Lipiński — zł 100, ks. Antoni Szarejko 
— zł 200, Krystyna Dubiszewska — zł 25, B. 
St. — zł 100, Florentyna Krentz — zł 150, ks. 
Rudolf Otto — zł 261, ks. Günther Otto — zł 
373, Christfied Berger — zł 496, ks. Jürgen 
Reuter — zł 398, Hans-Detlef Peter — zł 330,
O. Stanisław Padewski (na rzecz cyrkulacji 
idei ekumenicznej) zł 200, Karol i Dominika (t) 
Dąbkowscy — zł 500, Wiktoria Westrich — 
zł 30, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ja- 
worzu — zł 910, Wacław Hampl — zł 50.

Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dzięku
jemy. Przypominamy, że ofiary na wydaw
nictwo „Jednota” przekazywać można na kon
to P K O  V I I I  O M  W arszaw a, N r  1586 -38 *4 -136  
bądź przesyłać przekazem pieniężnym pod ad
resem : A d m in is tra c ja  m iesięczn ika „ Jednota” , 
al. Ś w ierczew skiego 76a, 00-145 W arszaw a.
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N A  K A N W IE  R O D Z IN N E J  W Y S Z Y W A N E

Monolog szósty

No i znów mamy wakacje. Słyszę, 
że u was pierwszy w tym roku wy
jeżdża Witek. Jak te lata lecą — 
już nie na kolonie, ale na obóz. Ja 
też tak organizowałam lato, aby je 
den miesiąc dzieci spędzały z ro
dzicami, drugi wśród rówieśników. 
Dzieci zdrowe powinny — moim 
zdaniem — koniecznie przebywać 
wśród dzieci. Jeżeli któreś nie chce 
jechać na kolonie, jest to sygnał, że 
gdzieś istnieje jakaś nieprawidło
wość — albo grupa była w po
przednim roku źle zorganizowana, 
albo wychowawca niewłaściwy, al
bo wina leży w dziecku.
Co ty robisz Agnieszko? Takiemu 
dużemu chłopakowi szykujesz za
adresowane karty pocztowe? Prze
cież przygotowanie do wyjazdu jest 
szkołą samodzielności i częścią sa
mego pobytu! I  jeszcze jedna uwa
ga. Skoro jednak już to robisz, daj 
mu także chociaż jedną kopertę, bo 
czasem dziecko chce napisać coś 
tak, aby nie czytali tego ani kole
dzy, ani wychowawca.
0  tym, jak ważne jest odwiedzanie 
dziecka na koloniach przekonaliście 
się sami. Zły wygląd, małomówność
1 rozbiegane oczy zaraz mówią ro
dzicom, że coś jest nie tak. Na 
szczęście większość tych dziecięcych 
nieszczęść kolonijnych daje się łat
wo usunąć. Pamiętacie, jak Witek 
moczył się na koloniach, a dzieci 
się z niego wyśmiewały? Poradzi
liście mu wtedy, aby nie pił wie
czorem zsiadłego mleka i cały 
problem zaraz się skończył. 
Jedynacy i maminsynki źle czują 
się w grupie, tym bardziej więc 
powinni wyjeżdżać na kolonie. O- 
czywiście każdemu dziecku trzeba 
w jak najjaśniejszych barwach 
przedstawić wszystkie zalety zbio
rowego życia, żeby łatwiej mogło 
się wyrzec swojej roli pępka świa
ta, jaką odgrywa przez 11 miesięcy 
w roku.
Ja osobiście mam jedną zasadniczą 
pretensję do wszelkich kolonii. 
I skoro już u was dziś jestem, chcę 
się podzielić swoimi spostrzeżenia
mi. Chodzi mi o wczesne kładzenie

dzieci spać. Mówiliśmy sobie nieraz, 
że każde dziecko jest inne. Na przy
kład: każde wymaga innej ilości 
snu. Ogólnie biorąc, dzieciom dob
rze odżywionym potrzeba dziś 
mniej czasu na spanie niż kiedyś. 
W każdej grupie znajdzie się jakiś 
śpioch, to prawda, ale liczba godzin, 
którą dzieci muszą spędzać w łóż
kach, jest zawsze, moim zdaniem, 
za duża. Rozumiem, że wychowaw
ca też człowiek, też chce odpocząć, 
ale to nie jest argument, tym bar
dziej że według mnie wychowawca 
powinien spać z dziećmi w jednym 
pomieszczeniu. W praktyce naj
częściej bywa inaczej.
Rozpoczyna się więc taki wieczór. 
Wszyscy leżą już w łóżkach i świat
ło jest zgaszone. Oczy szeroko ot
warte. Czasem wspomina się prze
życia dnia, jeżeli były atrakcyjne, 
potem zaczynają się opowiadania, 
opowiadania dzieci zebranych tu ze 
zróżnicowanych środowisk, rozmai
tych domów, o różnej przeszłości. 
Spróbujcie kiedyś dowiedzieć się od 
dzieci, o czym rozmawiają w takiej 
godzinie przed snem. Przede wszy
stkim o kryminalnych filmach i 
przerażających zdarzeniach, czasem 
o duchach, a nawet przesądach, o- 
powiadają sobie tzw. nieprzyzwoite 
kawały i dość często poruszają te
maty seksualne.
Nie wolno, moi kochani, bagatelizo
wać tego sposobu rozszerzania wia
domości naszych dzieci. Nieraz wam 
potem przyjdzie spytać: — Kto ci 
naopowiadał takich bzdur? I okaże 
się, że to było na koloniach lub o- 
bozie.
Jaka na to rada?
Wyjeżdżające dziecko musi samo 
posiadać wystarczającą wiedzę i u- 
trwalone poglądy w zakresie spraw 
poruszanych na takim „kolonijnym 
uniwersytecie wieczorowym”. Tam
to nieproszone wykształcenie musi
my uprzedzić własnymi wieczorny
mi rozmowami z dzieckiem. Po 
pierwsze, trzeba mu odpowiadać 
wyczerpująco, to znaczy co naj
mniej tak daleko, jak sięgają jego 
pytania — początkowo na temat

budowy człowieka, różnic w budo
wie między chłopcem a dziewczyn
ką, a potem coraz już dokładniej o 
tym, skąd się biorą dzieći. To nie 
są sprawy łatwe, ale należą do za
sadniczych obowiązków wycho
wawczych rodziców. Musimy też 
pamiętać, że każde następne poko
lenie rozwija się szybciej niż po
przednie. A nam zależy, aby każdy 
temat był najpierw podany przez 
rodziców, a dopiero potem skomen
towany został przez rówieśników 
na obozie czy podwórku.
Mówiąc do dziecka, starannie do
bierajmy słów nazywających okreś
lone części ciała, tak, aby dziecko 
przyswajało sobie właściwe słow
nictwo. Ilu rodziców musi się czer
wienić, gdy ich pociechy powtarzają 
zasłyszane wiadomości nie tylko 
dalekie od prawdy, ale jeszcze wy
rażone wulgarnie. A jakim języ
kiem mają się posługiwać, gdy ani 
to domu, ani w szkole nie nauczono 
ich właściwego?
Nie da się przecenić spraw właści
wego uświadomienia seksualnego. 
Prawie zawsze jesteśmy zaskoczeni 
wczesną dojrzałością młodzieży. 
Patrzę często na delikatną, trochę 
dziewczęcą twarz Witolda. Pamię
tajcie, aby go wcześnie, choćby 
jeszcze przed tym wyjazdem, prze
strzec przed homoseksualistami.
Idąc tutaj, już na parterze słysza
łam odgłosy awantury. Przez mo
ment pomyślałam sobie, że to na 
pewno nie u was. I zaraz zawsty
dziłam się swoich myśli. Bo czy to 
takie ważne, czy kłócą się państwo 
X czy państwo Y? Przecież zawsze 
— czy to będzie wasze dziecko lub 
dziecko sąsiadów — zawsze ono na 
tym cierpi. — „Widzisz, że nie war
to słuchać tej twojej głupiej mat
ki!” — wołał męski głos zza cien
kich drzwi a głos óieńszy starał się 
go przekrzyczeć: — „Twój ojciec to 
łajdak i pijak!”. Dziecka słychać nie 
było.
Gdyby któreś z waszych dzieci 
przyniosło do domu wiadomość o 
tej awanturze, nie powinniście uni
kać rozmowy na ten temat. Oczy-
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iciście n)ie w formie sensacji czy 
plotki. Dzieci, niestety, muszą wie
dzieć, że nie we wszystkich domach 
życie układa się harmonijnie. (Sami 
to wiecie. Żadne małżeństwo nie o- 
bejdżie się bez kłótni. Ale kultural
ni ludzie załatwiają te sprawy bez 
podnoszenia głosu i gdy dzieci już 
śpią). Rozmawiajcie o kłopotach 
dzieci z rozbitych domów, o róż
nych tragediach zdarzających się 
wokół nas. Omawiajcie je z punktu 
widzenia moralnego, ustosunkowuj
cie się do tego jako chrześcijanie i 
uczcie dzieci właściwej motywacji. 
W niektórych przypadkach, po sta
rannym przemyśleniu, interweniuj
cie w cudze sprawy lub próbujcie 
łagodzić skutki.

Ani się obejrzycie, jak sami stanie
cie przed poważnymi pytaniami w 
rodzaju: czy Krystynka jest już 
dość duża, aby ją puścić na cało
nocną zabawę sylwestrową, czy W i
told jest na tyle dorosły, aby poje
chać z kolegami autostopem? Nie 
pora wtedy na zastanawianie się, 
czy Krystynka będzie potrafiła za
jąć odpowiednią postawę w stosun
ku do zbyt natarczywego chłopaka, 
albo czy Witold zachowa się właś
ciwie nocując w cudzej stodole, 
gdzie pod słomą znajdzie wartoś
ciowe przedmioty. Skoro jednak w 
domu poruszać będziecie w rozmo
wach z dziećmi różne tematy, także 
tzw. drażliwe, jeśli taktownie bę
dziecie korygować (często naiwne) 
ich wypowiedzi, zdobywacie poważ
ną szansę, że wasz syn i córka 
przyjdą do was i wtedy, gdy staną 
w życiu przed zasadniczymi prob
lemami, że w przypadku waszej 
nieobecności zadadzą sobie w ci
chości ducha pytanie: — „Co by 
na to powiedziała mama, co by mi 
poradził ojciec?”

Nikt nie zdoła nauczyć dzieci za-, 
chowania we wszystkich sytuacjach. 
Zycie jest na^to zbyt barwne. W 
domu możemy dać im jedynie pe
wien kościec moralny, oparty nie 
tylko na wkutym na pamięć Deka
logu, łącznie z przykazaniem miłoś
ci, ale przede wszystkim na stoso
waniu praktycznego chrześcijań
stwa. Te wartości zabiorą wasze 
dzieci ze sobą, gdziekolwiek będą! 
A potem, po świadomym wycho
wywaniu przez te wszystkie lata, 
mamy prawo sobie powiedzieć: 
Zrobiliśmy prawie wszystko, co do 
nas należało. Resztę pozostawiamy 
woli Boga.

B.K.

Historia Jonasza jest znana na
wet tym, którzy nie interesują 
się zbytnio Pismem świętym. 
Zarówno pod względem treści, 
jak i formy księga ta różni się 
znacznie od jedenastu pozosta
łych ksiąg prorockich. Nie za
wiera proroczych wizji i prze
kazów. Jest natomiast relacją z 
wydarzeń związanych z posta
cią Jonasza, toteż mogłaby 
znajdować się na każdym in
nym miejscu Biblii. 
Przypomnijmy pokrótce tę po
wszechnie znaną opowieść. 
Prorok Jonasz otrzymuje od 
Boga rozkaz udania się do Ni- 
niwy, wielkiej stolicy państwa 
asyryjskiego, by zwiastować 
jej Mieszkańcom nadejście cza
su kary Bożej. Jonasz jednak 
nie chce słuchać Bożego głosu 
i rzuca się do ucieczki. Wsiada 
na statek, który ma go jak naj
szybciej uwieść w przeciwnym 
kierunku. Jednakże Bóg nie 
pozwala umknąć swemu słu
dze. Zsyła gwałtowną burzę, 
która zagraża bezpieczeństwu 
statku tak długo, aż sam Jo
nasz przyzna się, że jest jej 
powodem. Na własną prośbę 
prorok zostaje przez maryna
rzy wrzucony do wody i poły
ka go wielka ryba (r. 1). Z 
wnętrza ryby Jonasz śpiewa 
pieśń wyzwolenia (r. 2). Wkrót
ce ryba wyrzuca go na brzeg. 
Na nic się nie zda jednak chęć 
ujścia Bożemu wołaniu: Bóg 
ponownie zleca Jonaszowi uda
nie się do Niniwy i prorokowa
nie. Tym razem żądanie Boże 
zostaje spełnione, lecz ku wiel
kiemu zdumieniu Jonasza lud
ność Niniwy i jej władca korzą 
się, pokutują i nawracają do 
Boga Izraela, który lituje się 
nad nimi i przebacza im winy 
(r. 3). Jednakże Jonasz jest z 
tego bardzo niezadowolony. O- 
bawia się, że ludzie uznają go 
za fałszywego proroka, gdyż 
Bóg zapowiedział ukaranie 
mieszkańców Niniwy, a tym
czasem udzielił im przebacze
nia. A więc Jonaszowe przepo
wiednie okazały się niepraw

dziwe, a jego autorytet został 
mocno podważony! Prorok 
pragnie śmierci, Bóg jednak 
nie opuszcza go. W cudowny 
sposób na pustyni wyrasta ro
ślina, która chroni Jonasza 
przed palącymi promieniami 
słońca, a potem równie szybko 
usycha, drążona przez robaka. 
Prorok denerwuje się, bo ża
łuje zmarnowanej, a tak mu 
potrzebnej rośliny. I w tym 
momencie Bóg, odwołując się 
do żalu Jonasza z powodu u- 
traconej rośliny, daje mu po
znać przyczynę, dla której On, 
Wszechmocny i Miłosierny, 
przebaczył winy całemu naro
dowi pogańskiemu, który oka
zał skruchę (r. 4).
W ten sposób autor kończy 
księgę Jonasza, powstrzymując 
się od sformułowania jakich
kolwiek ogólniejszych wnios
ków i pozostawiając czytelnika 
z wątpliwościami, które w  róż
ny sposób rozwiązywane były 
przez historyków i komentato
rów biblijnych.
Przede wszystkim nasuwa się 
pytanie, czy opisana tu historia 
jest prawdziwa. Komentatorzy, 
bez względu na różnorodność 
interpretacji, dzielą się w zasa
dzie na dwie kategorie —  jedni 
uważają, że w historii Jonasza 
przedstawione zostały auten
tyczne wydarzenia, drudzy zaś 
nie przywiązują zasadniczej 
wagi do wartości historycznej 
opowiadania i traktują je ra
czej jako rodzaj przypowieści 
czy alegorii. Pominiemy tutaj 
liczne wypowiedzi na temat 
prawdy historycznej, przyto
czymy natomiast pewne uwagi 
dotyczące kilku ściśle określo
nych zagadnień.
Istnienie postaci proroka Jona
sza nie wzbudza żadnych o- 
biekcji, ponieważ wzmiankę o 
nim znajdujemy w tekście II 
Król. 14:25, odsyłającym nas 
do epoki króla Jeroboama II, 
na początku V III w. p.n.Chr. 
Tło historyczne przedstawione 
w księdze Jonasza nie budzi 
również wątpliwości: z pewno-
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ścią też istnieli prorocy, którzy 
nauczali pogan, tak jak istnieli 
poganie, którzy nawrócili się 
do Boga.
Jednakże prawda historyczna 
niektórych faktów jest trudna 
do udowodnienia, jeśli chcemy 
ją uczciwie zbadać. Pomijamy 
już wielką rybę, która połknę
ła Jonasza i wyrzuciła go na 
brzeg. Wszelkie dyskusje wo
kół tego epizodu mają drugo
rzędne znaczenie. Czy doty
czyć będą udowodnienia za 
wszelką cenę możliwości takie
go cudu, czy też ośmieszenia 
go, jak czynią niektórzy bada
cze utrzymując, iż wielka ryba 
była tylko statkiem noszącym 
w nazwie imię wieloryba 
względnie gospodą mającą w 
szyldzie tego wielkiego ssaka
— cała tego typu argumentacja 
świadczy o nieznajomości istot
nego sensu historii o Jonaszu, 
bowiem rozpatrywane wyda
rzenie z rybą nie jest sprawą 
istotną dla zrozumienia misji 
proroka.
Oczywiście dla Boga nie ma 
rzeczy niemożliwych, z drugiej 
strony jednak Biblia to nie 
zbiór opisów wspaniałych cu
dów i niezwykłych losów, ma
jących oszołomić niedowiar
ków. Przeciwnie, historyczny 
fakt nawrócenia się 120 000 
mieszkańców Niniwy i ich kró
la nie został nigdy potwierdzo
ny, a jednak powinien się odbić 
głośnym echem w świecie sta
rożytnego Wschodu. Z historii 
wiemy o sławie Niniwy, o jej 
surowych rządach nad wszyst
kimi sąsiadującymi ludami i o 
klęsce zadanej jej w 612 r. 
przez Babilończyków (zob. 
księga Nahuma). Nawrócenie 
się mieszkańców Niniwy po
winno więc nieskończenie do
minować nad cudem z wielką 
rybą! Co więcej, rozważania 
nad językiem, stylem i treścią 
księgi Jonasza nasuwają wnio
sek, że tekst ten został zreda
gowany po wyjściu z Babilonu, 
ok. V lub IV w.p.n.Chr., w e- 
poce, gdy Niniwa od dawna już 
nie istniała, ale przetrwała o 
niej pamięć jako o symbolu 
wielkiego pogańskiego miasta, 
które charakteryzowało się o- 
krucieństwem wobec ludu iz
raelskiego.
Podkreśla się, że Jezus mówił 
o ,,znaku Jonasza” (Mat. 12:39
— 41; 16:4 i Łuk. 11:29— 39)

i że w ten sposób udowodnił 
prawdziwość jego istnieńia. 
Czy to jest jednak pewne? Czy 
Jezus nie mówi o znanym 
wszystkim znaku, ażeby wyka
zać swym przeciwnikom, do
magającym się od Niego cudu, 
że cud Jonasza im wystarczał? 
Bo Jezus nie po to przyszedł 
na świat, aby czynić cuda. W 
jaki więc sposób potwierdza to 
lub przeczy historyczności o- 
powiadania o Jonaszu? To sa
mo pytanie można by postawić 
w odniesieniu do wszystkich 
przypowieści Jezusa, które w 
gruncie rzeczy nie znajdują 
żadnego potwierdzenia w histo
rii. Czy syn marnotrawny, do
bry Samarytanin itd. —  są ży
wymi i realnymi postaciami? 
Nie, a jednak nikt nie podwa
ża podstawowej prawdy słów 
Jezusa. Sądzimy, że podobnie 
sprawa przedstawia się w przy
padku Jonasza.
Jeśli pominiemy aspekt histo
ryczny, to nauka zawarta w 
księdze Jonasza wyróżnia się 
na tle innych ksiąg Starego Te
stamentu szczególną wagą i 
głębią myśli. A  oto główne idee 
tego proroctwa.
Bóg Izraela jest Bogiem łaski, 
gotowym zawsze przebaczyć 
każdemu człowiekowi, który 
żałuje swych grzechów. Jest 
On nie tylko Bogiem Izraela, 
ale także Bogiem pogan i wszy
stkich innych narodów. Prorok 
Jonasz reprezentuje postać Ży
da z pewnych środowisk party
kularnych, które uważały, że 
poganie są przeznaczeni na za
gładę, a jedynie Izraelici będą 
ludem wiernych w Królestwie 
Bożym. I gdy Jonasz po raz

Redakcja postaw iła na czele stycz
niowego num eru pytanie: Co wy na 
to?
„Wy” — to znaczy czytelnicy.
„To” — to znaczy spraw a bezpo
średniego apostolatu, bezpośrednich 
kontaktów  międzywyznaniowych, 
m isji w ew nętrznej w środowiskach 
chrześcijańskich, ożywienia współ
działania na płaszczyźnie autentycz
nej, żywej ewangelizacji. To są 
wszystko oznaczniki na pozór róż
ne, ale one zm ierzają do jednego 
celu.

drugi otrzymuje rozkaz nawra
cania pogan w Niniwie i zapo
wiada miastu nadejście kary, 
okazuje się, że mieszkańcy Ni
niwy nawracają się i otrzymu
ją Boże przebaczenie. W tej sy
tuacji prawdziwy Żyd-party- 
kularysta przestaje cokolwiek 
rozumieć, czuje się upokorzony 
i pragnie śmierci, gdyż podwa
żone zostają wszystkie jego do
tychczasowe poglądy. W opo
wiadaniu tym dopatrzyć się 
można żartobliwych akcentów, 
skierowanych przeciwko ży
dowskiemu partykularyzmowi, 
oraz afirmacji prawdziwej mi
sji ludu Bożego, którego zada
niem jest oświecanie pogan i 
wzywanie ich do skruchy i na
wrócenia się do Boga. Nie moż
na było wyraźniej przedstawić 
mocy Bożej łaski niż właśnie 
w opisie nawrócenia mieszkań
ców Niniwy, miasta, które by
ło silnym ośrodkiem pogań
stwa.
Przekaz Jonasza jest bliski 
zwiastowaniu Ewangelii, gdyż 
zrywa z ciasnym sekciarstwem 
pewnych fanatycznych środo
wisk i głosi Bożą łaskę ofiaro
waną wrzystkim ludziom bez 
względu na ich pochodzenie. W 
tym sensie cud Jonasza zapo
wiada cud zmartwychwstania, 
ponieważ zwycięstwo Chrystu
sa zwiastuje całemu światu 
moc i miłość Boga, który nie 
chce śmierci grzesznika, ale je
go skruchy i jego życia.

Tłum. Ingeborga Niewieczerzał

F rank  M i c h a e l i :  „39 livres en 
un seul”

Spraw a ta nurtu je  nie tylko środo
wiska ewangelickie, lu terańskie i 
anglikańskie. Pow raca ona również 
w łonie Kościoła katolickiego. Nie 
tak dawne czasy, żeśmy mieli w 
Kościele katolickim  pew ne trendy 
(zwłaszcza we Francji) w kierunku 
zaham owania bezpośredniego apo
stolatu (czy — jak  wolimy — m i
sji), które wyraziły się w poczyna
niach tak  zwanego Młodego Ko
ścioła. Poczynania te znalazły swo
je  oparcie w tezach głośnej ćwierć 
wieku tem u książki pt. „Les eve-

LISTY • LISTY • LISTY • LISTY • LISTY • LISTY
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nem ents et la foi” (dosłownie: Wy
darzenia i wiara). Jej autor, M. 
M ontuclard, usiłował przekonać ka
tolików, że m inął czas bezpośred
niego apostolatu, albo że raczej je 
szcze nie nadszedł. Oczywiście taka 
postawa była najw yraźniej sprzecz
na z podstawowym i założeniami E- 
wangelii, Dziejów Apostolskich i 
zdrowej tradycji Kościoła katolic
kiego. Dlatego konferencja kardy
nałów  i arcybiskupów  Francji, od
byta w październiku 1952 roku, po
tępiła tezy wymienionej wyżej 
książki, a Stolica ApostoLska (sto
sownie do norm  wówczas obowią
zujących i w  takich w ypadkach 
praktykow anych) dekretem  z dnia 
16 m arca 1953 roku um ieściła ją  na 
indeksie książek zakazanych.

Że chodziło tu  o spraw ę zasadniczą 
i wielkiej wagi nie tylko dla Koś
cioła katolickiego we F rancji i ca
łego katolicyzmu, ale w ogóle dla 
całego chrześcijaństw a — w skali 
światowej — jest fakt, że ówczesny 
biskup-sufragan archidiecezji Mali- 
nes — Bruxelles, ks. Leon Joseph 
Suenens, obecny prym as Belgii i 
kardynał, napisał św ietną książkę 
pt. ,,L’Eglise en etat* de mission”, 
w której rozpraw ił się mocno z te 
zami M. M ontuclarda i przedstaw ił 
podstawy i zasady bezpośredniego 
apostolatu. Ja k  doniosłym w y
darzeniem  na katolickim  rynku 
wydawniczym było ukazanie się tej 
książki dzisiejszego prym asa Belgii, 
świadczy fakt, że obszerną przed
mowę do niej napisał ówczesny a r 
cybiskup m etropolita »Mediolanu, 
G iovanni B attista Montini, obecny 
papież Paw eł VI. A rcybiskup 
M ediolanu podkreśla w swojej 
w nikliw ej przedmowie, że autor 
rozpraw ił się odważnie z Montu- 
clardem, ale [— oczywiście — nie to 
jest jego główną zasługą. Jego 
główną zasługą jest przypom nienie 
wszystkim wyznawcom Chrystusa 
źródeł, celów i sposobów apostola
tu ('(misji), który jest zadaniem  nie 
tylko prezbiteratu, ale — i to b a r
dzo — również ludzi świeckich. 
Oczywiście — mógłby ktoś powie
dzieć, ‘że nie jest to żadna rew ela
cja, że przecież Chrystus rozpoczął 
taką w łaśnie m isję i taki aposto
lat, że dawał przykład apostolskich 
i misyjnych kontaktów bezpośred
nich w swoich w ędrów kach po ga
lilejskich ścieżkach, że tak  rozu
m iał swoje posłannictwo. Bo nie 
wolno zapom inać: i apostolat (z 
greckiego) i m isja (z łaciny) nie o- 
znaczają nic innego tylko posłan
nictwo. A posłannictwo jest zaprze

czeniem i antytezą Kościoła sta
tycznego. Symbolem statycznej po
stawy jest THORA — dla Żydów, 
a dla niektórych chrześcijan jest 
takim  symbolem — (BIBLIA. Czy 
nie są to — w pewnym  sensie — 
„święte więzy” ?... Więzy bardzo 
czcigodne, ale krępujące. Czy nie 
są to — jak  słusznie pisze R edak
tor „Jednoty” — pewnego rodzaju 
„nieprzezwyciężone bariery”?
I tu musi się spełnić rzetelny po
wrót do Chrystusa i Jego metod. 
Powrót do oryginału, bo: „nie ma 
prefabrykatu  C hrystusa” — jak  po
wiedział trafn ie biskup Eliasz Zogh- 
bi, w ikariusz patriarchy  na Egipt, 
sufragan melchickiego patriarchy 
Maximosa IV Saigha, w czasie kon
gregacji generalnej II Soboru W a
tykańskiego w dniu 9 listopada 
1964 roku.

KS. HENRYK WERYŃSKI

★
Księże Redaktorze,

W „Słowie Powszechnym” przeczy
tałem wiadomość o wydaniu z ini
cjatywy ks. dr. K. Romaniuka 
„pierwszego u nas ekumenicznego 
opracowania i tłumaczenia Pisma 
świętego”. Półtora roku temu „Jed- 
nota” opublikowała nowatorski 
przekład Ewangelii według Mateu
sza, dokonany przez zespół bibli- 
stów z kilku Kościołów. Czy już 
zakończona została praca nad tłu
maczeniem całego Pisma świętego? 
Wydaje mi się to dość wątpliwe, bo 
pisaliście w „Jednocie” o tłuma
czeniu tylko Nowego Testamentu, 
a zresztą nazwiska ks. dr. K. Ro
maniuka wśród tłumaczy nie zau
ważyłem. Byłbym wdzięczny za 
wyjaśnienie tej sprawy.

Stanisław Żołna 
Warszawa

Rozpowszechniane przez „Słowo 
Powszechne” wiadomości na tem at 
rzekomo ekumenicznego przekładu 
Pism a świętego nie uszły i naszej 
uwagi. Dziennik ten podał przynaj
mniej dwie niepraw dziw e inform a
cje: 1. nie chodzi o całe Pismo 
święte, tylko o Nowy Testam ent, 2. 
nie jest to tłum aczenie ekum enicz
ne, tylko osobista praca znanego i 
cenionego biblisty katolickiego, ks. 
dr. Kazim ierza Rom aniuka, w yda
na przez K sięgarnię Św. W ojcie
cha w Poznaniu. Jak  z tego wynika, 
Nowy Testam ent przetłum aczony 
przez ks. dr. Rom aniuka jest czymś 
innym  niż podjęte przez zespół

międzywyznaniowy pod auspicjam i 
Tow arzystwa Biblijnego dzieło, k tó
rego pierwszą próbkę drukow ała 
„Jednota”.
Przynagleni pow tarzającym i się 
pytaniam i o ten reklam ow any przez 
„Słowo Powszechne” przekład „e- 
kum eniczny”, zwróciliśmy się bez
pośrednio do ks. dr. Kazim ierza 
Rom aniuka, sądząc że takie spraw y 
najlepiej wyjaśniać u źródła. Dzię
ki miłej i bezpośredniej rozmowie 
cała spraw a stała się jasna.
Otóż na początku la t sześćdziesią
tych w gronie kilku osób powstał 
projekt wydania ekumenicznego 
przekładu Nowego Testam entu. 
Grono to składało się z dwu lub 
trzech biblistów  rzym skokatolic
kich, dwu pastorów  ewangelicko- 
-augsburskich i jednego duchow ne
go prawosławnego. Odbyły się trzy 
zebrania na gruncie prywatnym . 
Po śmierci jednego z członków tej 
grupy spraw a upadła. Ks. dr. Ro
m aniuk pracę jednak podjął sam i 
doprowadził ją do końca. Można 
powiedzieć tylko, że pomysł powstał 
w gronie ekumenicznym, ale wyko
nanie jego jest dziełem  jednej oso
by. A utor przekładu w przedm o
wie pisze — trzeba to powiedzieć 
— dość niefortunnie, że „ekipa eku
m eniczna — z powodów, których 
nie m a tu  potrzeby wym ieniać — 
rozpadła się już w kilka miesięcy 
po jej pow staniu”, co sugeruje z 
jednej strony powołanie „ekipy e- 
kum enicznej”, z drugiej strony ja 
kieś czynniki rozkładowe, które do
prowadziły do jej rozpadu. Tym 
czasem była to grupa złożona z k il
ku osób działających we w łasnym  
imieniu, co skądinąd jest p raktyką 
dość często spotykaną przy różne
go rodzaju pożytecznych inicjaty
wach ekumenicznych.
Ks. dr Kazimierz Rom aniuk wyko
nał trudne zadanie, wym agające nie 
tylko w ielkiej pracy, ale i w ielkiej 
kom petencji. Rzadko dzisiaj się 
zdarza, aby podobny trud  podej
mowała jedna osoba. Należą mu się 
z tego powodu wyrazy uznania i 
podziwu. Tym niem niej trudno na
zwać jego przekład ekumenicznym, 
co wcale nie musi zm niejszać w ar
tości pracy. Sam autor zresztą 
przyznaje, że przyjęte założenia e- 
kumeniczne polegają na zrezygno
w aniu z kom entarzy doktrynalnych. 
Podjęta natom iast przez „Słowo 
Powszechne” głośna reklam a dzie
ła jako „ przekładu ekumenicznego 
wprowadza w błąd opinię publicz
ną, szkodzi dobrem u imieniu tłu 
m acza i samej sprawie.
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P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y
Z K R A J U

•  Według danych statystycznych 
na dzień 31 grudnia 1976, liczba 
wiernych w Kościołach zrzeszonych 
w Polskiej Radzie Ekumenicznej 
przedstaw iała się następująco: P ol
ski Autokefaliczny Kościół P raw o
sławny — ok. 460 000, Kościół Pol- 
skokatolicki — 28 990, S tarokatolic
ki Kościół M ariaw itów  — 24 445, 
Kościół Ewangelicko-Aubsburski — 
72 310, Kościół Ewangelicko-Refor
m owany — ok. 4500, Kościół Meto- 
dystyczny — 3815, Kolski Kościół 
Chrześcijan Baptystów  — 6061,
Zjednoczony Kościół Ewangeliczny 
— ok. 8600.

£  19 III 1977 odbyło się doroczne 
Ogólne Zebranie Członków Zboru 
Ewangelicko-Reformowanego w 
W arszawie, zebranie spraw ozdaw 
cze, na którym  nowo w ybrany 
27 III 1976 zespół Kolegium Kościel
nego przedstaw ił zborowi w yniki 
pierwszego okresu swej pracy. O- 
becnie w  skład Kolegium, k ierow a
nego przez prezesa A ndrzeja Skier
skiego, wchodzi 6 członków oraz 2 
zastępców, którzy też włączyli się 
do pracy, gdyż bez ich udziału nie 
udałoby się objąć opieką wszystkich 
dziedzin pracy. Zmieniona i b a r
dzo odmłodzona grupa objęła swe 
funkcje w przeddzień odnaw iania 
w nętrz plebanii i niedługo przed u- 
roczystością konfirm acji. Przygoto
wano też jubileusz 200-lecia zboru, 
o czym już pisaliśm y szerzej, i p ra 
wie natychm iast zabrano się do 
prac przygotowawczych, zw iąza
nych z w ielkim  przedsięwzięciem, 
jakim  jest odnaw ianie elew acji bu 
dynku kościoła. W chwili, gdy ten 
num er „Jednoty” wyjdzie z d ru k ar
ni, kościół będzie już w remoncie. 
Jednak  prace przygotowawcze roz
poczęto w iele miesięcy wcześniej. Z 
uwagi na zabytkowy charak ter bu 
dowli, jej renow acja m usi być kon
sultowana z K onserw atorem  Zabyt
ków W arszawy. Na zebraniu  człon
ków zboru 12X11' ub.r. uchwalono 
otw arcie listy ofiar, na k tórą w 
chwili obecnej wpłynęły już pokaź
ne kwoty.
Jednocześnie powróciła znów myśl 
o odbudowaniu ze zniszczeń wo
jennych kaplicy na cm entarzu p ara 
fialnym. Ponieważ w planach per
spektywicznych nie przew iduje się 
poszerzania ul. M łynarskiej, Kole
gium wszczęło rozmowy z K onser
w atorem  Zabytków na tem at re 
konstrukcji kaplicy. Komisja Cm en

ta rn a  Kolegium w spółpracuje z 
Podkom isją Cm entarzy Zabytko
wych Tow arzystwa Przyjaciół W ar
szawy, a sam cm entarz stał się po
ligonem dośw iadczalnym  dla prac 
konserw atorskich nad elem entam i 
m etalowym i nagrobków, które to 
prace prowadzone są przez Insty tu t 
M echaniki Precyzyjnej w porozu
m ieniu z K onserw atorem  Zabytków.

#  W kościele ew angelicko-refor
m owanym  w W arszawie odbył się 
w kw ietniu kolejny, już czwarty, 
koncert organowy. Tym razem  w y
konaw cą był m łody organista, Heinz 
Balii z B erna (Szwajcaria). Dość 
licznie zebrani słuchacze wysoko o- 
cenili poziom koncertu, a w jego 
przerw ie w ysłuchali dziesięciominu- 
towej prelekcji ks. B. Trandy na 
tem at Biblii Brzeskiej, 400-letniego 
zabytku ku ltu ry  polskiej, k tóry o- 
glądać można na Stole Pańskim  w 
tutejszym  kościele.

#  30 I i 17 IV tego roku reform ow a
na parafia  w arszaw ska zorganizo
w ała dw a wieczory zborowe z cie
kaw ym i prelekcjam i. Na p ierw 
szym z nich Eugeniusz Szulc mó
wił o Bożym Narodzeniu w sztuce 
europejskiej, a na drugim  Wojciech 
K ołłątaj dzielił się refleksjam i ze 
swego pobytu na Bliskim  W scho
dzie, gdzie przebywał jako archi- 
tekst i archeolog. Obaj prelegenci 
w ybrali tem aty z historii sztuki i 
ilustrow ali je w łasnym i przezrocza
mi. Obaj też dostarczyli słuchaczom 
czegoś więcej ńiż garści przeżyć 
ku lturalnych i estetycznych, gdyż 
dali się poznać jako ludzie, którzy 
patrzą i odczuw ają piękno jako 
chrześcijanie. Eugeniusz Szulc (zna
ny Czytelnikom „Jednoty” jako 
specjalista od zagadnień cm entarzy 
ewangelickich, czuwający, aby pa
mięć o zm arłych ewangelikach nie 
wygasła) z w łaściw ą sobie pasją raz 
jeszcze przeżywał m inione podróże 
i wrażenia, jak ie odbierał kontem 
plując obrazy i rzeźby z różnych 
epok poświęcone Narodzeniu P ań 
skiemu. W ojciech K ołłątaj, w n ie
zm iernie in teresującej prelekcji za
dem onstrował też swoją rozległą 
znajomość teologii islamu, swój sza
cunek, więcej — miłość do ludzi, 
którzy w łasną w iarą i postępowa
niem  mogą w ielokrotnie zawstydzić 
chrześcijan. Relacja z dziesięciolet
niego pobytu na Bliskim  Wschodzie 
(wyjazd nastąpił tuż po studiach) 
obfitu jąca w w ielką ilość w rażeń i 
refleksji, do których pobudziły

prelegenta m.in. zwiedzane klaszto
ry i pustelnie, spraw iła, że mówca 
wzbudził w ielki szacunek słuchaczy 
dla swych przeżyć i poglądów.

Z Z A G R A N I C Y

#  W Kościele A nglikańskim  w A n
glii doszło do kontrow ersji w  kw e
stii sposobu powoływania biskupów. 
Obecnie biskupów  m ianuje m onar
cha na wniosek prem iera, co uw a
żane jest powszechnie za niew łaści
we i m a być zniesione. Synod G e
neralny w ystąpił z propozycją po
wołania 14-osobowej komisji, k tóra 
wysuw ałaby kandydatury, a  te z 
kolei akceptowałby dopiero m onar
cha.

#  We Włoszech ukazał się pierwszy 
ewangelicko-katolicki .przekład B i
blii na współczesny język włoski. 
Pierwsze egzem plarze ofiarowano 
papieżowi Paw łow i VI i prezyden
towi Włoch G iovanni Leone. Papież 
przyjął na audiencji sekretarzy  ge
neralnych Tow arzystw  Biblijnych, 
protestanckiego i katolickiego, a 
także tłum aczy (dwóch katolików  i 
dwóch protestantów).

#  W czerwcu br. m a pow stać w 
A ustralii Kościół unijny, w  skład 
którego w ejdą metodyści, prezbite- 
rianie i kongregacjonaliści. Nowy 
Kościół będzie liczył ok. 200 tys. 
członków i 2400 duchownych. Na 
uroczystość oficjalnego pow ołania 
do życia Kościoła unijnego przybę
dzie sekretarz generalny Światowej 
Rady Kościołów, dr Filip Potter, 
który wygłosi referat.

#  Tym razem  nowy K om itet W y
konawczy Światowego A liansu R e
formowanego zostanie w ybrany 
drogą korespondencyjną. Przyczyną 
tego jest fakt, że Alians zrezygno
wał ze zwołania Zgrom adzenia O- 
gólnego upoważnionego do wyboru 
nowych władz zwierzchnich. Jak  
już k ilkakrotnie inform owaliśmy, 
zam iast Zgrom adzenia Ogólnego od
będzie się tylko konsultacja przed
stawicieli Kościołów reform ow a
nych, która nie m a kom petencji 
przysługujących Zgromadzeniu.

O  Nieznani sprawcy uprowadzili w 
A rgentynie prof. dr. Nauricio Lo- 
peza, znanego działacza ekum enicz
nego i członka Kom isji ■ do Spraw  
Dialogu Światowej Rady Kościołów. 
SRK zwróciła się do prezydenta 
Argentyny, V ideli’ego, z prośbą o 
podjęcie niezbędnych kroków, które 
przyczyniłyby się do uw olnienia 
Lopeza.
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#  Przystąpienie Kościoła Rzymsko
katolickiego do Światowej Rady 
Kościołów jest w arte  rozważenia, 
ale nie należy spodziewać się zbyt 
wiele po takim  kroku. Pogląd ten 
wyraził biskup katolicki M onasty
ru, Heinrich Tenhum berg. Jego zda
niem, zwykła „rada Kościołów”, 
nie będąca „pełnomocnym zgrom a
dzeniem jednego Kościoła C hrystu
sowego”, nie likw iduje rozłamu 
chrześcijaństw a. W końcowym e ta
pie ruchu ekum enicznego musi 
dojść do jedności organicznej i za
początkowania nowej wspólnej tra 
dycji chrześcijańskiej. Organiczne 
zjednoczenie musi też dotyczyć 
wspólnoty Wieczerzy Pańskiej. W e
dług opinii katolickiej sto ją  tem u 
na przeszkodzie niedostatki — po 
stronie Kościołów ewangelickich — 
w pojm ow aniu roli urzędu kościel
nego i Eucharystii. Bp Tenhum berg 
stw ierdził też, że zarówno w kw e
stii pojm ow ania urzędu, jak  i w ią
żącej się z nim  problem atyki suk
cesji apostolskiej osiągnięto w  o- 
statnich latach postępy.

#  Światow a R ada Kościołów 
zwróciła się do Kościołów człon
kowskich z apelem  o zebranie 
330 000 dolarów  na pomoc d la  o- 
fiar w ojny domowej w  Libanie. Od 
sierpnia 1975 jest to już czw arty 
tego rodzaju apel.

#  Po śm ierci papieża Ja n a  X X III, 
patriarchy  A thenagorasa i arcybis
kupa C anterbury Ram seya panuje 
w ruchu ekum enicznym  zastój. T a
kiego zdania jest przeor Ekum e
nicznej W spólnoty Zakonnej w 
Taize, Roger Schütz. W yraził je  w 
wywiadzie udzielonym katolickie
mu tygodnikowi „La Croix”. Schütz 
m a nadzieję, że papież Paw eł VI 
wprowadzi ożywienie do ruchu e- 
kumenicznego.

#  Dr W illem A. V isser’t Hooft, 
w ieloletni sekretarz generalny a o- 
becnie honorowy prezydent Św iato
wej Rady Kościołów, otrzym ał w 
H am burgu nagrodę im. Goethego. 
W przyznaniu nagrody kierowano 
się jego zasługami jako pośrednika 
między Kościołami i narodam i. W

okolicznościowym przem ówieniu 
V isser’t Hooft polemizował z poglą
dem, jakoby SRK zajm ow ała się 
głównie polityką. Wykazał, że za
ledwie dziesiąta część w spółpra
cowników Rady m a do czynienia z 
problem am i politycznymi. Stosunki 
między Kościołem katolickim  a R a
dą scharakteryzow ał następująco: 
„Oficjalnie nie dzieje się wiele, ale 
za to więcej dzieje się nieoficjal
n ie”. Między Kościołami istnieje 
interkom unia, przy czym w ierni nie 
pytają, jakie stanowisko w tej 
spraw ie zajm ują oficjalne władze 
kościelne.

#  Obecny am basador USA przy 
ONZ, czarnoskóry dyplom ata A nd
rew  Young, był w latach 1955—70 
duchownym  Kościoła Kongregacjo- 
nalnego i bliskim  w spółpracowni
kiem pastora M artina L uthera K in
ga, zam ordowanego w 1968.

#  W dniach 21—26 m arca br. w 
Rzymie po raz ostatni spotkali się 
na rozmowach członkowie w spólne
go K om itetu Światowego Aliansu 
Reformowanego i watykańskiego 
Sekretariatu  do Spraw  Jedności 
Chrześcijan. Kom itet utworzono 
przed sześciu laty, a w  jego skład 
weszło po sześciu przedstawicieli 
każdej strony. Rozmowami kiero
w ali: prof. David W illie (reform o
wany) i o. K ilian McDonnell (kato
lik). G łówny tem at dialogu brzm iał: 
„Obecność Chrystusa w Kościele i 
świecie”. Omówiono takie ważne 
zagadnienia, jak : stosunek C hrystu
sa do Kościoła, autorytet nauczają
cy w  Kościele, sakram ent Wiecze
rzy Pańskiej, rola urzędu duchow 
nego. W yniki rozmów przedstaw io
ne zostaną w połowie tego roku 
właściwym organom Światowego 
Aliansu Reform owanego i Kościoła 
Rzymskokatolickiego.

#  Tzw. K lub 10 zarzucił Światowej 
Radzie Kościołów, że pośrednio po
nosi odpowiedzialność za zam ordo
w anie siedm iu kapłanów  i sióstr 
zakonnych w Rodezji (o fakcie tym  
inform ow ała Jednota 1977, n r 5). 
K lub zamieścił w niektórych dzien
nikach zachodnioniem ieckich i b ry 
tyjskich ogrom ne ogłoszenia, w
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których sugeruje, jakoby mordercy, 
należący do jednej z organizacji 
wyzwoleńczych w Zimbabwe, „o- 
trzymali- zapłatę, wyżywienie i 
broń” z Funduszu Zw alczania R a
sizmu SRK. Jak  wiadomo, Fundusz 
udziela pomocy finansow ej ruchom  
wyzwoleńczym wyłącznie na  cele 
hum anitarne, ale zarazem  nie kon
troluje, jak  pieniądze faktycznie 
zostały wydane. SRK odrzuciła s ta 
wiane jej zarzuty. W niektórych ko
łach przypuszcza się, że „Klub 10” 
tw orzą przemysłowcy i handlowcy 
angielscy oraz południow oafrykań
scy.

^  Ks. prof. dr Witold Benedykto- 
wicz, zw ierzchnik Kościoła Metody- 
stycznego i prezes Polskiej Rady Ę- 
kumenicznej, ks. m etropolita Bazy
li, zw ierzchnik Kościoła P raw o
sławnego, ks. bp Stanisław  K ow al
ski, zw ierzchnik Starokatolickiego 
Kościoła M ariaw itów  — wzięli u- 
dział w spotkaniu kierow nictw a 
Światowej Rady Kościołów z przed-, 
staw icielam i Kościołów w europej
skich k rajach  socjalistycznych, k tó 
re odbywało się od 29 do 31 m arca 
w Budapeszcie. Z ram ienia Św iato
wej Rady Kościołów w  spotkaniu 
uczestniczyli: ks. abp Edw ard Scott
— przewodniczący K om itetu N a
czelnego SRK, ks. d r Filip P otter
— sekretarz generalny, ks. d r K on
rad Raiser — zastępca sekretarza 
generalnego. Z 7 krajów  socjali
stycznych przybyli do Budapesztu 
przedstaw iciele 27 Kościołów. Było 
to jedno z serii spotkań, jak ie k ie
rownictwo SRK organizuje w róż
nych rejonach św iata. Poruszono 
na nim spraw ę bliższej współpracy 
Kościołów członkowskich Rady oraz 
omówiono program y Rady w  św iet
le uchw ał V Zgrom adzenia Ogólne
go w Nairobi. Poruszono również 
wiele spraw  społecznych i m iędzy
narodowych oraz dotyczących praw  
człowieka. G łówny akcent położono 
na zagadnienia teologiczne.

#  Światowa Rada Kościołów zwo
ła ła  w Szw ajcarii nieoficjalną kon
sultację poświęconą rozbrojeniu o- 
raz walc^ z m ilitaryzm em  i w ielo
narodowymi koncernam i.
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