C O W Y N A TO 7
Tegoroczny tydzień modlitwy o jedność chrześcijan, obchodzony od 18 do
25 stycznia pod hasłem „Usługujcie jedni drugim na chwałę Bożą" (I Ptr.
4:7— 11), zaznaczył się, przynajmniej w Warszawie, jakościową zmianą. Sze
reg lat temu do styczniowej modlitwy o jedność przyłączył się również
Kościół rzymskokatolicki, a delegowani księża i pewna liczba wiernych
zaczęli pokazywać się w świątyniach innowierczych. Dotąd jednak żaden
biskup nie przekroczył progu świątyni innego wyznania, choć uczestniczy
li w nabożeństwach wyznania własnego. Dopiero w tym roku zaistniała
możliwość podkreślenia partnerstwa, gdy ks. bp Jan Niewieczerzał prze
mawiał w rzymskokatolickim kościele księży redemptorystów przy ul. Karolkowej, natomiast ks. bp Władysław Miziołek tego samego dnia — w
kościele reformowanym na Świerczewskiego.
Czekaliśmy od dawna na takie wydarzenie, ponieważ dla rzymskich ka
tolików obecność biskupa ma jakościowo zupełnie inny charakter niż obecność zwykłego księdza. Od pewnego czasu gościmy w naszych kościo
łach księży rzymskokatolickich, którzy wygłaszają kazania, biorą udział
we wspólnej modlitwie, uczestniczą również w braterskich spotkaniach po
nabożeństwie. Cieszymy się z tego, bo zawsze jest to krok naprzód wobec
dawniejszej wzajemnej niechęci, a nawet ignorowania siebie. W tym wszy
stkim jednak czegoś brakowało, jakby wykończenia. Dawało się wyczuć
pewną rezerwę wywoływaną przez nieobecność biskupa na nabożeństwach
w kościołach nierzymskokatolickich. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że w
Kościele rzymskim liczy się dopiero słowo biskupa, dopiero jego obecność
można uważać za zobowiązanie. Tego dotąd brakowało.
Jeśli chodzi o Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej, to podtym względem od samego początku darzyły siebie pełną wzajemnością.
Obecność metropolity prawosławnego na nabożeństwie w kościele ewangelickim, biskupa ewangelickiego na nabożeństwie w kościele polskokatolickim ęzy baptystów — jest zjawiskiem n o r m a l n y m . Chcielibyś
my traktować się wzajemnie jako równoprawni partnerzy, łącznie z Koś
ciołem rzymskokatolickim, dlatego obecność biskupa Władysława Miziołka
na ekumenicznym nabożeństwie możemy uznać za wydarzenie dużej mia
ry, jakościowo zmieniające nasze stosunki. Jest rzeczą jasną, że z powodu
ogromnej dysproporcji ilościowej między naszymi Kościołami trudno po
równywać ich znaczenie. Tym niemniej chodzi tu o stosunki między K o ś 
c i o ł a m i , reprezentującymi określone wartości niezależnie od liczby wier
nych. Z tego punktu widzenia i tylko pod tym względem możemy nasze
wzajemne stosunki rozpatrywać jako równoprawne. Kościół reformowany
w Polsce, na przykład, z zaledwie kilkoma tysiącami członków nie ma tej
wagi, co Kościół rzymskokatolicki z kilkudziesięcioma milionami wiernych,
ale Jest on cząstką wielomilionowej rodziny reformowanej na świecie i
reprezentuje te same wartości historyczne i doktrynalne, co, powiedzmy,
w Szwajcarii, gdzie liczba reformowanych równa się mniej więcej liczbie
rzymskich katolików. Dlatego możemy mówić o spotkaniu Kościoła z Koś
ciołem.
Rok wcześniej biskup Kościoła reformowanego, ks. Jan Niewieczerzał,
przyjął zaproszenie do wzięcia udziału w ekumenicznym nabożeństwie w
warszawskim kościele św. Marcina, gdzie wygłosił kazanie. Droga więc
w jakimś sensie była już utorowana. Tym razem można mówić o pełnej
wzajemności, ponieważ na głównym nabożeństwie organizowanym przez
Kościół rzymskokatolicki przemawiał biskup ewangelicki, reprezentujący
jednocześnie Radę Ekumeniczną, a na nabożeństwie ewangelickim przema
wiał biskup rzymskokatolicki.
Chcielibyśmy jeszcze wypowiedzieć drobną uwagę pod adresem PRE. Koś
ciół rzymskokatolicki ma w Warszawie wiele parafii, jest więc rzeczą na
turalną, że wybiera jedną, aby tam odbyło się główne nabożeństwo eku
meniczne. Czy istnieje natomiast potrzeba wyróżniania w ten sposób ja
kiegokolwiek nabożeństwa organizowanego przez PRE? W jej skład wcho
dzi osiem równoprawnych Kościołów, odbywa się osiem nabożeństw i
k a ż d e z nich jest główne. W zasadzie wyrażenie o organizowaniu nabo
żeństw przez PRE jest skrótowo-umowne, bo to poszczególne Kościoły or
ganizują nabożeństwa, a Rada daje tylko płaszczyznę porozumienia i ko
ordynacji. Żadna rada na świecie nie reprezentuje Kościołów ani ich nie
zastępuje.
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Otwieramy bieżący zeszyt orędziem
prezydentów Światowej Rady Koś
ciołów na Dzień Zesłania Ducha
Świętego,
zatytułowanym
Bilans
nadziei (s. 3).
Do Święta Zesłania Ducha Święte
go, które przypada 3 czerwca, na
wiązujemy również modlitwą Cze
kamy na Ciebie (s. 4).
Dużą część zeszytu poświęcamy
materiałom z Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.
Spra
wozdanie z przebiegu sesji, zatytu
łowane Synod 1979, zamieszczamy
na s. 5 i uzupełniamy je Protokó
łem końcowym rozmów katolicko-reformowanyeh na temat wzajem
nego uznania chrztu (s. 9).
Referat synodalny pt.
słowem (s. 10), napisany
Bogdana Trandę, mówi o
ku, który „wybrał (Bóg
nikowania się z ludźmi,
wania im swojej woli i
o sobie".

Działanie
przez ks.
tym środ
do komu
przekazy
informacji

Dwa koreferaty podejmują ten sam
temat z punktu widzenia świeckie
go członka Kościoła. Barbara Stahlowa (s.' 13) ustosunkowuje się do
poszczególnych tez referatu, roze
słanych do zborów przed sesją, a
dr Dorota Niewieczerzałowa (s. 15)
podejmuje
sprawę
nabożeństwa,
krytycznie oceniając „letnie serca"
jego uczestników.
Garść informacji Z życia Kościoła
waldcnsów (s. 16), niewielkiej re
formowanej wspólnoty we Wło
szech, podajemy na s. 16.
W cyklu Dekalog (s. 17) omawiamy
Czwarte przykazanie o dniu odpo
czynku. Staramy się wykazać, że
choć jest ono związane z żydowską
kulturą rytualną, zawiera głębszą,
nieprzemijającą treść.
Numer zamykamy Listami do re
dakcji (s. 20) i Przeglądem ekume
nicznym (s. 22).

N A S Z A

O K ŁA D K A :

„Nic nie zastąpi osobistego konta
ktu między ludźmi, swobodnej wy
miany

myśli’’ (do

słowem" na s. 10).

art.

„Działanie

Bi l ans

nadziei

Pierwsi chrześcijanie byli zjednoczeni sercem i

już w naszym życiu możemy wykazać się zna

duszą (Dz. 4:32). Mieli wszystko wspólne: jedno

kami nowego stworzenia.

wyznanie, jedną wiarę,

Świętego udziela nam swej mocy i przewod

jeden chrzest, jedną

Bóg przez

Ducha

nadzieję i jednego Boga, Ojca ich wszystkich.

nictwa. Duch uwalnia

Wszyscy czuli się powołani do życia w jednej i

wzmacnia duchowo, roztacza wizje i marzenia,

tej samej

Żyć poza tą

pobudza do energicznego działania, kieruje na

wspólnotą oznaczało żyć w świecie bez nadziei

mi, gdy przełamując bariery wzniesione przez

i bez Boga (Ef. 2:19). Wierząc słowu swego Pa

grzech pracujemy nad

na i Mistrza, z nadzieją oczekiwali pełni zba

duchową.

wienia. Mimo trudów życia codziennego, z uf

napełnia nasze serc3. Nie ma prawdziwej na

nością spoglądali w przyszłość, w której ich na

dziei bez miłości. Działanie w nadziei jest moż

dzieja miała się spełnić.

liwe dla wszystkich: zarówno dla tych, którzy

nadziei i(Ef. 4:4—5).

nas od sił ciemności,

prawdziwą łącznością

Przez Ducha Świętego Boża miłość

Ptuch ekumeniczny naszych czasów odkrył zno

mogą pracować otwarcie i w widoczny sposób,

wu delikatną nić związku pomiędzy poszuki

jak i dla tych, których działanie i miłość wyra

waniem

naśladowców

żone są w cierpieniu i modlitwie. Ponieważ Bo

Chrystusa — jedności, którą znajdujemy w w ie

że obietnice dotyczą całej ludzkości, mamy na

rze — a potwierdzeniem chrześcijańskiej na

dzieję i modlimy się o to, aby Duch uzdolnił

dziei. Żyjemy w świecie, w którym wydaje się,

nas do głoszenia dobrej nowiny o zbawieniu i

że ludzie są coraz bardziej przygnieceni rozpa

umacniał dążenia do jej realizacji w życiu. Jed

czą i beznadziejnością przyszłości. Co może dać

no i to samo zadanie rysuje się dla Kościoła ja

Ewangelia współczesnemu człowiekowi, kiedy

ko zgromadzenia chrześcijan i dla pojedynczego

spogląda w przyszłość? Co naprawdę znaczą

człowieka” .

jedności

wszystkich

słowa o chrześcijańskiej nadziei?
W zeszłym roku Komisja Wiara i Ustrój ŚRK
w czasie obrad w Bangalore, Indie, sformuło

Wspólny bilans nadziei wykazał, że chrześcija
nie naszych czasów mogą wspólnie przemawiać

wała dokument zatytułowany „Wspólny bilans

do współczesnego świata niezależnie od jakich

nadziei” . Głosów nadziei wywodzących się ze

kolwiek podziałów. Im bliżej realizacji jedności,

wszystkich zakątków całego świata, ze wszy

którą mamy w Chrystusie, im bardziej czynimy

stkich środowisk wyznaniowych i z najróżniej

ją widoczną, tym bardziej przekonywające dla

szych sytuacji życiowych użyto

świata jest świadectwo

jako osnowy

podsumowania, które odsłoniło aktualność siły
Ewangelii, inspirującej wspólne świadectwo. To
przez moc Ducha Świętego, to w imieniu Jezu
sa Chrystusa ludzie byli zdolni zachować na
dzieję na przyszłość mimo nieszczęścia, ludzkiej
nędzy i trudów życia.
„Wspólny bilans nadziei” głosi:
„Dzięki Duchowi Świętemu mamy nadzieję, że

naszej wiary i nasze

zwrócenie się ku przyszłości.
W czasie uroczystości związanych z pamiątką
zesłania Ducha Świętego otwórzmy nasze ser
ca i umysły, pozwólmy, aby w nasze życie, do
domów i zborów, do Kościoła dotarła odnawia
jąca

i przetwarzająca moc

działania

Ducha

Świętego.
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Spróbujmy nawiązać kontakt z innymi chrześ

sach, możemy przynieść im nadzieję i zaufanie

cijanami w naszych

do przyszłości, których nigdzie w tym świecie

lokalnych środowiskach,

gdzie żyjemy, pracujemy i modlimy się, aby w

nie znajdą.

ten sposób poświadczyć istnienie pośród nas

,,Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką ra

nadziei. Tylko wspólne świadectwo wszystkich

dością i pokojem w wierze, abyście obfitowali

chrześcijan może spowodować, by świat uwie

w

rzył, że Chrystus jest wysłany przez Boga dla

(Rzym. 15:13).

nadzieję

przez

moc

Ducha

Świętego...”

zbawienia wszystkich ludzi, że On, i tylko On,
jest określoną i ostateczną nadzieją dla świata.
Tak działając możemy być zdolni dotrzeć do
ludzi rozpaczliwie zagubionych w naszych cza

Orędzie Prezydentów SRK
na Dzień Zesłania Ducha Świętego

Czekamy na Ciebie
Czekamy na Ciebie, Duchu odnowy,
na dar przyrzeczony tym, co uwierzą,
że Chrystus zmartwychwstał, wstąpił do nieba,
skąd przyjdzie raz jeszcze w chwale zwycięzcy.
Prosimy Cię, Mocy, spłyń t wysokości,
jak kiedyś na grono Bożych wybranych,
umocnij nam serca, rozgrzej miłością,
dodawaj odwagi, wiarę utwierdzaj.
Obdaruj nas światłem Tw ojej mądrości
i daj zrozumienie Dobrej Nowiny,
że nadszedł dla wszystkich dzień wyzwolenia
od grzechu, od życia w lęku przed śmiercią.
Niech płomień ogarnie naszą wspólnotę
skupioną w modlitwie oczekiwania
i niech w nas się zbudzi zapał do pracy,
gorliwość w niesieniu światła w ciemnościach.
Bez Ciebie na próżno stawiać będziemy
odwieczne pytanie, co to jest prawda,
na próżno będziemy dążyć do celu,
bo Chrystus jest celem życia i prawdą.
Ty dajesz nam prawo wiernie iść za Nim,
Choć wcale nie łatwe jest to zadanie,
przyznawać się jawnie, głośno do tego,
że Chrystus jest naszym Panem i Zbawcą.
Prosimy Cię, Duchu, Wietrze szumiący,
podtrzymaj w nas zapał, abyśmy mogli
na drodze Jezusa wytrwać do końca,
nie cofnąć się nigdy, nawet przed krzyżem.
Własnymi siłami nie potrafimy
niczego dokonać, ani odeprzeć
pokusy odejścia z drogi zbawienia,
więc czuwaj nad nami, Duchu wolności.
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SKIERSKA

Synod 1979
Doroczna zwyczajna sesja Syno
du Kościoła Ewangelicko-Re
formowanego odbyła się w
Warszawie w dniach 24 i 25
pnarca. W sobotę o godz. 15 w
sali parafialnej rozpoczęły się
obrady poprzedzone nabożeń
stwem odprawionym przez ks.
bp. Jana Niewieczerzała. Porzą
dek obrad obejmował dziewięt
naście punktów, z czego na
pierwszy dzień przypadło aż
piętnaście.
Zwyczajowo już pierwszy dzień
poświęcony jest sprawozdaw
czości oraz dyskusji nad tymi
sprawami. W drugim dniu prze
widziano zaledwie cztery punk
ty porządku, ale obejmujące
bardzo istotne sprawy: referat,
będący głównym tematem Sy
nodu, oraz dwa koreferaty
wprowadzające do dyskusji w
grupach i plenarnej. Ostatnim
punktem obrad są zwykle wnio
ski ddadane przez delegatów
oraz ustalenie terminu następ
nego Synodu.
Każdy Synod różni się od po
przedniego, choć pozornie ma
podobny układ i przebieg, każ
dy bowiem ma swoją specyfikę
i klimat. Postaram się uchwycić
te najistotniejsze dla ostatniego
Synodu momenty, choć nie jest
to łatwe. Ubiegłoroczny Synod
miał niejako charakter obra
chunkowy z przeszłością i był
zabarwiony smutkiem pożegna
nia z ustępującym biskupem.
Tegoroczny Synod był nato
miast
pierwszym
stopniem
wchodzenia w nowy etap.

wiele miesięcy przebywał za
granicą. Nowy biskup, ks. Zdzi
sław Tranda, objął swój urząd
dopiero 1 października ub.r. i
dotąd nie przeniósł się z Zelowa
do Warszawy. Podczas wyjątko
wo ciężkiej tegorocznej zimy
miał trudności z dojazdem do
Warszawy. Fakt ten zakłócał w
pewnym stopniu rytm pracy
Konsystorza, a na biskupa kładł
się dodatkowym ciężarem. ,.Siłą
rzeczy — powiedział prezes
(Baum — praca miała charakter
jak gdyby prowizoryczny, gdyż
trudno było planować coś dłu
gofalowo,
rozpoczynać nowe
sprawy, ustalać zakres zagad
nień do rozpracowania (...) czy
zająć się problemami koncep
cyjnymi. (...) Skoncentrowaliś
my się głównie na sprawach
bieżących” . Wśród nich poczes
ne miejsce zajęła analiza sytua
cji parafii w Strzelinie, rozwią
zanie kwestii prowadzenia Do
mu Opieki w Józefowie (do
tychczasowa długoletnia kie
rowniczka ,,Betanii” , Ludmiła
Skierska, przeszła na zasłużony
odpoczynek, a jej funkcję obję
ła Helena Ferfecka), polityka
wydawnicza Kościoła, sprawy
związane z pracą młodzieży,
bieżące sprawy poszczególnych

Sprawozdanie prezesa Konsystorza,
Jana Bauma

zborów wymagające pomocy ze
strony Konsystorza (remonty,
kosztorysy, wizytacje itp.), kon
takty z bratnimi i zagraniczny
mi Kościołami, udział w róż
nych uroczystościach ekume
nicznych, liczne wreszcie w y
jazdy za granicę przedstawicie
li Konsystorza oraz podejmowa
nie w Polsce indywidualnie lub
grupowo odwiedzających nasz

Jakie problemy zarysowały się
na wstępie? Bardzo wnikliwie i
ciekawie przedstawił te sprawy
w swoim sprawozdaniu prezes
Konsystorza, Jan Baum. Na
pracy Konsystorza, a szczegól
nie na tematyce i charakterze
zebrań, odbił się w sposób za
sadniczy fakt, iż jesienią nastą
piły zmiany na stanowisku bi
skupa i radcy duchownego, a je
den z radców świeckich przez
Nabożeństwo inauęuracyjn prowa
dził ks. bp Jan Niewieczerzał
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przebudzeniowe. Takie jest za
danie pierwszoplanowe na naj
bliższe lata.
Sprawozdanie finansowe i pre
liminarz budżetowy były wyło
żone, jak zawsze, do wglądu de
legatów. Zarówno wydatki, jak
i wpływy nie odbiegały od prze
widywanych norm. Wzrosły co
prawda koszty wydawnictw,
zwłaszcza .,Jednoty” , oraz sty
pendia dla studentów teologii,
ale zmalały inne pozycje, np.
dotacje na ,,Betanię” . W rezul
tacie bilans pozostał zrównowa
żony.

Delegaci podczas nabożeństwa w sali synodalnej

(Kościół braci z zagranicy. Utrzymywanie tych kontaktów
ma duże, wieloaspektowe zna
czenie dla naszej niewielkiej
(Społeczności w Polsce.
Sprawozdanie z życia religijne
go', wygłoszone przez ks. !bp. Z.
Trandę, nacechowane było głę
boką troską o przyszłość Koś
cioła.
Niektóre fakty .podane
lub poruszone przez prezesa
Konsystorza biskup naświetlił
jak gdyby z drugiej strony,
dzięki czemu obydwa sprawo

zdania dały pogłębiony, anali
tyczny obraz dnia dzisiejszego
w naszym Kościede. W wystą
pieniu ks. bp. Z. Trandy zary
sowały się wyraźnie priorytety
w prowadzeniu pracy wewnę
trznej i zewnętrznej. Specjalną
opieką i staraniem otoczyć na
leży działanie pośród dzieci i
.młodzieży oraz misję i ewange
lizację. W tym celu konieczne
jest przygotowanie odpowied
nich kadr i skierowanie życia
całego Kościoła na działanie

W dalszej kolejności złożone
zostały sprawozdania z prac
komisji problemowej i informacyjno-wydawniczej. Ta ostatnia poinformowała o uka
zaniu się książki ,,Naszym dzie
ciom o Biblii” , o czym wspomi
nał już w swoim sprawozdaniu
prezes Konsystorza. Tłumacze
nia z francuskiego dokonała
Wanda Trandowa, opracowanie
i ostateczna redakcja spoczywa
ły w rękach Barbary Stahlowej.
Na ostateczną redakcję czeka
Katechizm
Heidełberski.
W
centrum uwagi komisji pozosta
je zbiór modlitw oraz nowy
Śpiewnik. W bieżącym roku po
winny się ukazać dwa foldery
— w języku polskim, angielskim
i niemieckim — ,,0 Kościele Re
formowanym w Polsce” i „O
Parafii Warszawskiej” .
Ostatnie sprawozdanie złożyła
^Komisja Rewizyjna, która wnio
sła o udzielenie Konsystorzowi
absolutorium.
^Kończy się część sprawozdaw
cza Synodu i rozpoczyna dy
skusja, której przebieg świad
czy o wadze, jaką zebrani przy-8
wiązywali do faktów i zjawisk
przedstawionych we wszystkich
sprawo zdań i ach. Dysku to wan o
nad funkcją społeczną niewiel
kich grup ludzi wierzących,
nad możliwością i chęcią włą
czenia się ludzi świeckich do
pracy duszpasterskiej w zbo
rach reformowanych. Padły na
wet konkretne propozycje, 'któ
re bardzo przychylnie ocenili
iks. bp. J. Niewieczerzał i ks. bp
Z. Tranda. Jednakże warunkiem
zrealizowania tych projektów
musi być należyte, pogłębione
przygotowanie świeckich do tej
Sprawozdanie
z
życia
Kościoła
składa ks. bp Zdzisław Tranda
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odpowiedzialnej pracy. Dysku
towano także nad sprawami
.młodzieży. Jeden z obecnych na
Synodzie jej przedstawicieli za
proponował utworzenie Komisji
Synodalnej do spraw młodzieży.
Wniosek ten stanie się przed
miotem debaty w Konsystorzu.
Przedstawicielka zboru łódzkie
go
postulowała
konieczność
wznowienia corocznej akcji ko
lonijnej dla dzieci. Sprawy per
sonalne nie powinny w tym
wypadku stanowić problemu,
gdyż sama parafia łódzka daje
do dyspozycji trzy młode osoby,
które w ramach urlopu gotowe
są wykonać to zadanie. Wysu
nięto również propozycję orga
nizowania kolonii w mieście dla
dzieci z prowincji.
Zatwierdzenie bilansu, udziele
nie absolutorium Konsystorzowi oraz wybory uzupełniające
do Komisji Rewizyjnej są ostat
nimi sprawami pierwszego dnia
sesji.
Drugi dzień Synodu, niedziela.
Już o 9 rano delegaci zapełnia
ją salę. Najważniejszym punk
tem porządku dziennego był re
ferat, wygłoszony przez ks. B.
Trandę, na temat: ,,Działanie
słowem” . Uprzednio zostały ro
zesłane tezy referatu obejmują
ce 24 punkty. Referatu ani na(Stępujących po nim dwu koroferatów {Barbary Stahlowej i
Doroty Niewieczerzał) nie oma
wiamy bo zostają w całości za
mieszczone w tym samym ze
szycie ,,Jednoty” .
O godz. 11 wszyscy delegaci u\dali się do kościoła na nabożeń
stwo połączone z sakramentem
Wieczerzy Pańskiej. Kazanie
(tekst: II Tym. 3:14—17) wygło
sił ks. bp Zdzisław Tranda.

Prezydium Synodu: ks. bp Zdzisław Tranda, prezes Synodu, Jan Skierski,
prezes Konsystorza, Jan Baum

różnicowanie liturgii pod wa
runkiem zachowania pełnej po
wagi i godności nabożeństwa.
Wszyscy podkreślali ogromną
potrzebę muzyki, chórów i dob
rego śpiewu. Co do długości ka
zań — najczęściej wysuwano
propozycje 15—20-minutowych
przemówień, zastrzegając się
^wszakże, że dla dobrych kazań
nie istnieją żadne ograniczenia
w czasie. Wszyscy godzili się,
że najważniejszą sprawą w ka
janiu jest jego treść oraz duże
zaangażowanie osobiste kazno
dziei. Nie mniej ważną sprawą
jest rola duszpasterska duchow
nego, współpraca wzajemna z

członkami zboru. N ie pominię
to roli rodziców w kształtowa
niu nawyków chodzenia do koś
cioła i włączania się w życie
zborowe młodego pokolenia.
JCazania i prowadzenie nabo
żeństw przez świeckich człon
ków zboru
są praktykowane
prawie we wszystkich zborach
z wyjątkiem Warszawy,
gońcowym akcentem dyskusji
plenarnej są wypowiedzi obu
biskupów ks. J. Niewieczerzała
i ks. Z. Trandy. Pierwszy pod
kreślił, że każda praca świec
kich współwyznawców w zbo
rze jest służbą dla Boga, że na
kazem chwili jest pogłębienie

Po
przerwie
obiadowej,
o
godz. 14 Synod podjął dyskusję
pad referatem i koreferatami.
,W czterech grupach przez po
nad 2 godziny odbywała się żytwa wymiana zdań, po czym de
legaci powrócili na salę obrad,
gdzie liderzy grup zreferowali
wyniki pracy zespołów. Wszyst
kie grupy podjęły temat nabo
żeństwa i kazania. Postulowano,
aby nie usztywniać formy na
bożeństw i dopuszczać pewne

Delegaci na sali obrad
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Fragment dyskusji plenarnej

życia religijnego wewnątrz zbo
rów i intensywne przygotowy
wanie nowych ludzi do pracy
misyjnej, w czym pomocny bę
dzie Konsystorz, który nigdy
zresztą swej pomocy nie odma
wiał.
fKs. bp Z. Tranda, nawiązując
do koreferatu Barbary Stahlowej, wyakcentował i teologicz
nie uzasadnił jej sformułowanie
O współdziałaniu z łaską Bożą.
Podkreślił też ważką rolę lite
ratury kościelnej i zachęcił
współwyznawców do korzysta
nia z wydawnictw bratnich
Kościołów ewangelickich. Na

zakończenie podziękował synodującym za ich pełne zaangażo
wanie i wykazaną troskę o lo$sy i przyszłość Kościoła.
Prezes Synodu, Jan Skierski, za
myka dyskusję i przechodzi do
przedostatniego punktu porząd
ku obrad, którym są uchwały i
wnioski.
Jeden z wniosków dotyczy
przyjęcia do zatwierdzającej
wiadomości tekstu protokołu
rozmów, przeprowadzonych na
temat chrztu przez przedstawi
cieli Kościoła Ewangelicko-Re
formowanego i Kościoła Rzym
skokatolickiego. Oba Kościoły

wzajemnie
uznają
ważność
chrztu udzielanego w obu Koś
ciołach, natomiast kwestia ro
dziców chrzestnych będzie jesz
cze dyskutowana, prawdopodob
nie przez specjalną komisję Pol
skiej Rady Ekumenicznej i Epi
skopatu.
Należy jeszcze odnotować głosy
[domagające
się
wznowienia
świąt zborowych, a także po
dejmowaną przez niektórych
delegatów kwestię ewentualne
go liczniejszego udziału w Sy
nodzie członków Kościoła z
różnych stron kraju. Prezes
Konsystorza wyjaśnił, że cho
ciaż Synod jest oficjalnym zja
zdem delegatów i duchownych,
fo jednak każdy członek Koś
cioła może w nim uczestniczyć
w charakterze gościa. Mogłyby
jednak powstać trudności z za
kwaterowaniem i wyżywieniem
zbyt dużej liczby osób.
Ustalenie terminu i miejsca na
stępnej sesji Synod przekazał
Konsystorzowi.
Zamykając
obrady
prezes
Skierski wyraził serdeczne po
dziękowanie wszystkim, którzy
pomogli w zorganizowaniu Sy
nodu i przyjęciu gości. Również
,ks. bp Z. Tranda przyłączył się
do tych podziękowań.
Pgólne wrażenie z tego Synodu
jest optymistyczne, aczkolwiek
poruszane były sprawy trudne
j bolesne. Czuło się wzajemną
życzliwość i serdeczność oraz
prawdziwe zainteresowanie po
ruszanymi problemami. Dawno
nie wypowiadano swoich poglą
dów z takim zaangażowaniem i
przekonaniem, jak słyszało się
to w obu koreferatach. W przer
wie, podczas
drogi na obiad,
podsłuchiwałam, o czym mówio
no; najczęściej o
referacie i
tko^feratach. Czyż nie jest to
pajlepszy komentarz?
Zastanawiałam się, co nam daje
Synod. Kilka wniosków i postu
latów do realizacji, przegląd do
tychczasowej działalności? Na
pewno tak. Przede wszystkim
jednak daje nam pewien ładuрек energii i świadomość kopieczności działania czynem,
(zrodzonym ze Słowa Bożego.
Tak uzbrojeni wchodzimy w ży
cie, szukając właściwych drzwi
do dzisiejszej rzeczywistości.

•Jedna z grup dyskusyjnych
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Protokół końcowy roz
mów przedstawicieli
Kościoła Rzymskokato
lickiego i Kościoła
Ewangelicko-Reformo
wanego na temat
chrztu

Sekretariat Synodu: Maria Skierska i Dorota Nicwieczcrzałowa

1. Delegacja Kościoła Rzymskokato
lickiego w składzie:
ks. Andrzej
Zubcrbier, ks. Edward Majcher, O.
Aleksander Hauke-Ligowski i dele
gacja Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego w składzie: p. Jarosław
Swiderski, ks. Jerzy Stahl, ks. Bog
dan Tranda przeprowadziły rozmo
wy na temat chrztu św. w dniu 20
lutego 1979 w siedzibie Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformo
wanego w Warszawie przy al.
Świerczewskiego 76a.
2. Przedstawiciele obydwu Kościo
łów wyłożyli teologię i liturgię
chrztu w swoich Kościołach, a mia
nowicie:
sakramentalność
chrztu,
skutki chrztu,
konieczność chrztu,
podmiot chrztu, materia chrztu,
forma trynitarna, szafarz chrztu i
wystarczająca
intencja,
rodzice
chrzestni
(kwalifikacje,
funkcja
przy i po chrzcie, możliwość chrzest
nego z innego wyznania), niemożli
wość powtarzania chrztu i udziela
nie chrztu pod warunkiem, metryka
chrztu.

Delegatki Zelowa

3.
W wyniku przeprowadzonych roz
mów stwierdzono, że nie ma żad
nych wątpliwości co do ważności
| chrztu udzielanego w obu Kościo
łach. Obie delegacje zwrócą się do
swoich Władz kościelnych przedsta
wiając wyniki rozmów wraz z opi
nią, że nie widzą przeszkód w obo
pólnym uznaniu ważności chrztu i
] wzajemnym wydawaniu wiernym w
I razie potrzeby metryk chrztu.
Obie delegacje widzą potrzebę usta
lenia warunków dopuszczania rodzi
ców chrzestnych innego wyznania.
(—) O. ALEKSANDER
H A U K E -LIG O W SK I
(—) KS. EDWARD MAJCHER
<—) KS. ANDRZEJ ZUBERBIER
(—) JARO SŁAW SWIDERSKI
(— ) KS. JERZY S TA H L

Dyskusja w grupie

(—) KS. BOGDAN T R A N D A
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Ks. BOGDAN TRANDA

Działanie
Działanie słowem?
Czy to przypadkiem nić omyłka?
Czy można słoicem dźiałać?
Przecież mówi się, że ważą tylko czyny, a nie słowa.
Są takie ulotne — verba volant.
Tyle jest dookoła gadania, tyle pustych słów.
Niczego nie wyrażają, często coś zakrywają,

pusz

czają fałszywym tropem. Są zdewaluowane. Nie mają
znaczenia.

\

Francuska piosenkarka śpiewa melancholijnie: paro
les, paroles, paroles — słowa, słowa, słowa.
I jeszcze te publikatory. Rzeka słów, a wiadomo —
w rzekach dzisiaj

wiele

różnych rzeczy:

odpadów,

ścieków, trucizn, choć mimo wszystko najwięcej jesz
cze wody.
Gdy ktoś mówi długo a bez większego sensu, kwi
tuje się jego wystąpienie krótko: woda.
Jakże więc tu zastanawiać się nad działaniem słowa?
Czy jednak wątpliwości co do znaczenia, jakie ma
słowo, nie wynikają ze zbyt jednostronnej oceny
przez ludzi zagubionych i zawiedzionych? Gdyby nie
umiejętność posługiwania się słowami, nie byłoby po
rozumienia między ludźmi, a więc nie byłoby i roz
woju, mimo że istnieją jeszcze inne sposoby porozu
miewania się, na przykład język migowy głuchych
czy rozmaite umowne znaki informacyjne, ostrze
gawcze i inne. Można wysuwać wiele zastrzeżeń co
do ulotności, nadużywania i wręcz fałszowania słów,
ale ciągle pozostaje faktem, że słowa są najdoskonal
szym znanym nam sposobem przekazywania myśli
i porozumiewania się między ludźmi.
Nic więc dziwnego, że właśnie ten środek wybrał
Bóg do komunikowania się z ludźmi, przekazywania
im swojej woli i inform acji o sobie. Jak wszystko
co ludzkie, również słowo ma ograniczone m ożli
wości. A ni myślą, ani słowem nie jesteśmy w stanie
ogarnąć rzeczywistości Bożej, tym niemniej za po
mocą słowa przyswajamy sobie to, co możemy o Bo
gu wiedzieć, co jest nam na ziemi potrzebne do tego,
aby wierzyć i spełniać Jego wolę.
W Piśmie świętym słowo Boga oznacza jednocześnie
czyn. Nie rzuca On słów na wiatr. Już na samym po
czątku czytamy: rzekł Bóg... i stało się (I Mojż. 1).
Dobrze rozumieli to prorocy, jak Izajasz, który po
wiedział: „Tak jest z moim słowem... — nie wraca
do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia
pomyślnie to, z czym je wysłałem” (Iz. 55:11).
0 czynnej potędze słowa Bożego mówi Jeremiasz:
„Czy moje słowo nie jest jak ogień — mówi Pan —
1 jak młot, który kruszy skałę?” (Jer. 23 :29), albo
nowotestamentowy autor Listu do Hebrajczyków:
„Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż
wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do roz
dzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osą
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sł owem
dzić zamiary i myśli serca. Nie ma stworzenia, które
by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko
jest obnażone i odsłonięte przed oczami Tego, przed
którym musimy zdać spraioę” (Hebr. 4 :12— 13).
Podstawowym wskazaniem dla nas, dla Kościoła, jest
stwierdzenie, że w parze ze słowami musi iść nasze
postępowanie. O zgodności słów i czynów mówi wie
lokrotnie Jezus, na przykład w Kazaniu na Górze:
„Nie każdy, kto mówi do mnie: Panie, Panie, wej
dzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto spełnia
wolę Ojca mojego, który jest w niebie” (Mat. 7:21),
albo: „Błogosławieni są ci, którzy słuchają słowa
Bożego i przestrzegają go” (Łuk. 11:28).
Jak wielką wagę przywiązuje Bóg do swego słowa,
świadczy to, że postanowił je konkretnie i namacalnie
,,zmaterializować” w osobie swego Syna, którego dla
tego nazywamy ucieleśnionym Słowem Bożym. Mówi
0 tym św. Jan w prologu do swojej Ewangelii: „Na
początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem
było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko
przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało...
A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas”
(Jan 1 :1 —3. 14).
Przed ostatecznym rozstaniem się z uczniami dał im
Jezus polecenie głoszenia Ewangelii, napominania,
kazał im nauczać przestrzegania wszystkiego, co On
przykazał. Stosuje się to również do nas, jako do
Kościoła, a więc zdając sobie sprawę ze znaczenia
czynów, mamy działać słowem, „głosić słowo, być
w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny,
karcić, gromić, napominać z wszelką cierpliwością
1 pouczaniem” (I Tym. 4: 2) .
Mamy do dyspozycji wiele sposobów oddziaływania
słowem. Jednym z nich jest modlitwa, nieustanna,
oszczędna w słowach (Mat. 6: 5) . Niekiddy wydaje
się, że modlitwa może być ucieczką od działania, ale
w rzeczywistości jest akurat odwrotnie. Uważna lek
tura Ewangelii pokaże nam, że Jezus, kiedy się m o
dlił, zbierał siły do działania. Jest ona więc punktem
wyjścia do podejmowania działalności, co więcej, sa
ma jest już działalnością. Gdy powstał problem ule
czenia epileptyka, z czym uczniowie nie mogli sobie
poradzić, powiedział im Jezus: „Ten rodzaj nie wy
chodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę” (Mat. 17:21).
W modlitwie widzi Jezus sposób bronienia się przed
złymi wpływami: „Czuwajcie i módlcie się, abyście
nie popadli w pokuszenie” (Mat. 26:41). Tak więc
modlitwa nie jest czasem straconym. Mamy się
modlić osobiście i społecznie, we własnej „komórce”
i razem z innymi w kościele podczas nabożeństwa
i każdego zgromadzenia chrześcijan. Potrzebują tego
nasze rodziny i Kościół, nasze dzieci i rodzice, du
chowni i uczestnicy nabożeństw. Módlmy się więc
jedni za drugich, abyśmy m ieli dość siły do wypeł
niania leżących przed nami zadań.

Odrębną, specyficzną i rozległą dziedziną działania
słowa jest k a t e c h e z a , czyli lekcje religii i szkoły
niedzielnej. Sprawa ta nie jest dziedziną zastrzeżoną
wyłącznie dla duchownych. Wymaga wprawdzie spe
cjalnych zdolności i przygotowania, ale właśnie w
nauczaniu widzimy wielkie pole do działania dla
świeckich członków Kościoła. Specyficzną i nie do
zastąpienia rolę do spełnienia mają tutaj rodzice
przez odpowiednie wychowywanie dzieci, zwłaszcza
gdy będą służyli im osobistym przykładem. Najważ
niejsze postawy wiary kształtują się właśnie w do
mu. Nigdzie, tak jak w rodzinie, nie ujawnia się
dobitniej konieczność współpracy całego łudu Bożego,
nie ujawnia się dobitniej zasada powszechnego ka
płaństwa.
W ostatnim poleceniu dla uczniów nakłada na nas
Jezus obowiązek „czynienia uczniami wszystkich na
rodów i chrzczenia ich w imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego, głoszenia Ewangelii całemu stworzeniu”
(Mat. 28:19, Mk 16:15). Wyodrębniła się w związku
z tym specjalna dziedzina działalności Kościoła, na
zywana e w a n g e l i z a c j ą . Chodzi o docieranie z
Ewangelią do wszystkich ludzi, którzy nie znają
Ewangelii, bo albo nigdy o n)iej nie słyszeli, albo też
odeszli od wspólnoty chrześcijańskiej. Również na
tym polu, podobnie jak w przypadku katechizacji,
zarysowują się niezliczone możliwości działania tak
dla duchownego, jak i dla świeckich, a także, i to
szczególnie, dla całej wspólnoty wierzących. Ewange
lizacja to nie tylko wielkie zgromadzenie, jakie or
ganizuje, na przykład, Billy Graham czy inni ewan
geliści, ale nasze codzienne, przypadkowe i zwyczajne
spotkania z rozmaitymi ludźmti. Możemy i musimy
wobec nich odkrywać skarby Ewangelii, słowa po
twierdzać czynami, a czyny poświadczać słowami.
Nic nie zastąpi osobistego kontaktu między ludźmi,
swobodnej wymiany myśli w bezpośrednim spotkaniu
dwóch osób czy w małej grupie. Mało jest dziedzin
tak skutecznych, a tak zaniedbanych, jak to, co na
zywamy duszpasterstwem indywidualnym. Jest to
jeszcze jedna dziedzina, gdzie i duchowni, i świeccy
mogą rywalizować o lepsze.
Mamy do dyspozycji jeszcze jeden środek przekazy
wania myśli, a jest nim s ł o w o d r u k o w a n e . Ma
ono tę zaletę, że scripta manent — to, co napisane —
pozostaje. Do rzeczy napisanych można wracać, bez
pośpiechu nad nim i się zastanawiać, powielać je w
wielkiej liczbie egzemplarzy. Słowo drukowane sta
nowi niezastąpioną pomoc w pracy Kościoła zwłasz
cza w diasporze, która jest cechą charakterystyczną
naszej społeczności. Dlatego na prasę i książki mu
simy zwracać szczególną uwagę i dbać o ich właściwy
poziom.
Cokolwiek moglibyśmy powiedzieć o znaczeniu róż
nych sposobów działania słowem, jakiekolwiek m ogli
byśmy mieć zastrzeżenia co do przestarzałych form
n a b o ż e ń s t w a , jest ono i musi pozostać główną
formą działalności Kościoła. Od zarania dziejów ludu
Bożego zgromadzenie wiernych było i jest ośrodkiem
życia wspólnoty. Współczesne warunki życia, coraz
częstsze wyjazdy niedzielne „na świeże powietrze”
nie sprzyjają zgromadzeniom w kościele, to prawda.
Rozmaite formy czynnego wypoczynku niedzielnego,

mnogość rozrywek stanowią często skuteczną „kon
kurencję”, bo w porównaniu z różnymi imprezami
kulturalnymi i sportowymi nabożeństwo niedzielne
jest mało atrakcyjne. Można mieć wątpliwości, czy
wysiłki zmierzające do jego „uatrakcyjnienia” w po
staci „mszy beatowych” czy innych chwytów propa
gandowych osiągną coś więcej, niż efekt chwilowy.
Chyba jedyną i niezastąpioną przeciwwagą w tej sy
tuacji będzie poczucie znaczenia tego, co się dzieje
w Kościele podczas niedzielnego nabożeństwa. Jest
rzeczą oczywistą, że potrafimy z niejednej rzeczy
miłej i atrakcyjnej zrezygnować, że umiemy zdobyć
się nawet na najwyższy wysiłek, jeśli tylko mamy po
czucie wartości jakiejś sprawy. Zależy to jednak od
osobistego przekonania, a nie od samego tylko po
czucia obowiązku. Jak więc pobudzić w nas tę siłę
przekonania — oto jest pytanie.
Jest jeden dzień w tygodniu przeznaczony przez sa
mego Boga na odpoczynek, ale jest to dzień jedno
cześnie poświęcony, kiedy wspólnota wierzących zbie
ra się o oznaczonym czasie na jednym miejscu, aby
publicznie wyznać swoją wiarę, manifestować przy
należność do Stwórcy, razem z braćmi i siostrami
kierować do Niego swe prośby i dziękczynienia, ivysławiać Go i słuchać Jego słowa. Tam, gdzie w
k a ż A ą niedzielę nie odbywa się nabożeństwo, gdzie
s t a l e i o oznaczonej porze nie zbierają się wierni,
tam słabnie więź wspólnoty i zamiera je j żywotne tę
tno.
Nie powinniśmy jednak łatwo usprawiedliwiać się
'i zamykać oczu na rzeczy złe w formie i treści nabo
żeństwa. Wiele słusznych uwag kierują ludzie zwłasz
cza pod adresem duchownych. Niejednego można się
od nich nauczyć i wyciągnąć konieczne wnioski. Ra
cję mają ci, którzy mówią o przestarzałym, niezro
zumiałym czy sztucznym języku liturgicznym, o przy
długich, nieżyciowych, teoretycznych i nie trzyma
jących się kupy kazaniach, o przegadanych m odlit
wach i rozwlekłych, usypiających pieśniach. Sprawy
te wymagają przedyskutowania i podjęcia odpowied
nich decyzji.
Całe nabożeństwo, od początku do końca, korzysta ze
środka, jakim jest słowo. Występują w nim również
inne czynniki, jak gest (wstawanie, klękarńe, podnie
sienie rąk przy błogosławieństwie), muzyka, bicie w
dzwony, pewne znaki (chleb i wino, woda, krzyż),
a także pewne czynniki nieuchwytne, jak nastrój, po
czucie wspólnoty itd., to jednak zdecydowanie domi
nuje w nim słowo.
W pełnym nabożeństwie ewangelickim występują dwa
kulminacyjne punkty. Są nim i: czytanie i słuchanie
Pisma świętego z kazaniem oraz sakrament, czyli
słoiuo słuchane i słowo widziane.
Wpływ
kazania
na współczesnego człowieka
jest mniejszy niż w latach poprzedzających eksplo
zję publikatorów czy tak zwaną kulturę obrazkową.
Ludzie są rozleniwieni karmieniem się spreparowaną
do doraźnych potrzeb papką i nie trawią rzeczy do
gryzienia. Obrazki — różnego rodzaju komiksy, foto
grafie, filmy, telewizja są łatwiejsze w odbiorze, dzia
łają na zmysł wzroku, są bardziej namacalne niż
słowo. Idziemy więc po linii najmniejszego oporu.
Częściej więc słyszy się powtarzane slogany niż prze
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myślane i doświadczone w życiu konkluzje. Niestety,
również w Kościele. W naszym języku kościelnym,
zwłaszcza kaznodziejskim, aż roi się od powtarza
nych do znudzenia sloganów. Myślenie nie jest naszą
najsilniejszą stroną.
Większy wpływ mają dzisiaj d y s k u s j e
i roz
m o w y . Czy nie dzieje się tak dlatego, że w swo
bodnej wymianie myśli łatwiej schodzimy z utartych
ścieżek? Rozmowa nie znosi gotowych szablonów.
Dzięki temu nasze świadectwo nabiera cech auten
tyczności, a nie nauczonej i recytowanej lekcji. Kaza
nie jednak pozostaje nieodłączną częścią spotkań kul
towych i dlatego sposób jego wygłaszania jest sprawą
niesłychanie ważną.
Tu nasuwa się uwaga na temat wielkiej odpowie
dzialności kaznodziejów. Każdy człowiek, który w
wykonywaniu swojego zawodu posługuje się narzę
dziami, musi o nie dbać, a także rozwijać swoje um ie
jętności posługiwania się nimi. Pomijając tu sprawę
powołania, bez którego nie ma duchownego, musimy
stwierdzić, że każdy duchowny po prostu wykonuje
określony zawód. Do jego oczywistych obowiązków
należy dbanie o narzędzie pracy, jakim jest organ
głosu i szkolenie umiejętności posługiwania się nim,
tak w sensie formalnym, gdy chodzi o dykcję i po
prawność wysławiania się, jak w sensie rzeczowym,
gdy chodzi o treść tego, co ma słuchaczom powie
dzieć.
Wagę kazań w naszym Kościele podkreśla fakt, że
ta właśnie sprawa zajmowała i zajmuje wiele czasu
w dyskusjach grupowych Synodu. Jakie tematy ka
zań są nam najbardziej potrzebne? Czy powinny one
obejmować konkretne, współczesne problemy m oral
ne, nawiązywać do tego, co się dzieje w otaczającym
świecie, odnosić się do określonych przeżyć różnych
ludzi? Które słowa Jezusa i Apostołów wydają się
dziś najbardziej skierowane do nas, do specyficznych
współczesnych grup społecznych? Jakie formy kazań
są nam najbliższe, najbardziej dostępne, przemawia
jące (z kazalnicy czy sprzed ławek, w kościele czy
w sali przy wspólnym stole, albo w mieszkaniu)?
Przedstawiać treść Pisma świętego, wypowiedzi Je
zusa i Apostołów za pomocą współczesnych słów i po
jęć, czy też mówić o sprawach dnia dzisiejszego w
świetle zwiastowania biblijnego?

Jeszcze dzisiaj można czasem usłyszeć, że ktoś idzie
do kościoła „na kazanie”. Utarł się taki niedobry oby
czaj, dzisiaj już na szczęście przezwyciężony, że trze
ba być w kościele tylko na kazaniu. Bywało kiedyś
tak, że prawie cały zbór opuszczał kościół zaraz po
„życzeniu pokoju”, wygłaszanym na zakończenie ka
zania. Pozostawała tylko niewielka grupa osób, które
chciały przystąpić do Wieczerzy Pańskiej. Odbywało
się to już jakby poza nabożeństwem. Podobnie też,
wbrew wyraźnie określonemu przez obowiązującą nas
Agendę Gdańską przepisowi, udziela się chrztu prze
ważnie poza nabożeństwem, a nawet w domu. A prze
cież sakrament jest nieodłączną, wspólnotową częścią
nabożeństwa. Jak cały zbór słucha słów Pisma świę
tego i jego wykładu, tak też cały zbór, odpowiednio
przygotowany, powinien uczestniczyć w Wieczerzy
Pańskiej, a przez modlitwę i wyznanie wiary brać
udział w chrzcie nowego członka wspólnoty.
To samo odnosi się również do c z ę ś c i l i t u r g i 
c z n e j , która nie jest tylko „oprawą” kazania, ale
istotną częścią składową nabożeństwa jako wyraz
czci oddawanej Bogu. Liturgia powinna nam uświa
damiać, że stajemy w obliczu Boga, który jest wśród
nas obecny, bo wzywamy przecież Jego imienia.
Zbór powinien brać czynny udział w liturgii nie tylko
przez wygłaszanie ustalonych odpowiedzi i wspólne,
głośne wypowiadanie słów wyznania wiary i M odli
twy Pańskiej. Może to się odbywać, na przykład,
przez odczytanie tekstów biblijnych, przygotowanie
i wygłoszenie modlitwy, a nawet — w określonych
okolicznościach — podzielenia się ze zborem własny
m i przemyśleniami i przeżyciami w form ie przemó
wienia.
Ważną rolę w nabożeństwie odgrywa

pieśń,

rów

nież nie jako dodatek, ale jako integralna część na
bożeństwa, jako zbiorowa modlitwa i wyznanie wiary.
Niestety, przeważnie śpiewamy zbyt wolno, rozwlekle,
usypiająco. A pieśń ma nas pobudzać, mobilizować.
Dużo można by powiedzieć na temat monotonnych
nawet ponurych melodii, a zwłaszcza na temat te
kstów wielu pieśni w śpiewnikach. Rażą one kiepską
polszczyzną, naiwnymi sformułowaniami, pustką deklaratywnością, sentymentalnymi zwrotami, a nawet

Czy

kazania

wywołują

reakcję

słuchaczy,

czy

ich

treść stanowi przedmiot rozmów, czy wywołują dys
kusje?

Czy dzielimy się naszymi uwagami, wątpli

wościami i doświadczeniami z kaznodzieją? Czy te

błędami teologiczynmi w swej treści. A muzyka in 
strumentalna i śpiew chóru, to nie jest „ozdoba” arń
„upiększanie” nabożeństwa, tylko po prostu odmienny
sposób modlitwy i czci oddawanej Bogu.

sprawy wracają na kazalnicę? Czy bierzemy zbiorowy
udział

xo

rozmowy

Czy słowo jest rzeczywiście czymś tak ulotnym, jak

i dyskusje z kaznodzieją, przez proponowanie mu te

często sądzimy? Czy nie może jednak być formą dzia

matów

i

przygotowywaniu
przedstawianie

kazań

problemów

przez

współczesnego

łania? Niechże w Kościele przejawi się szacunek dla

człowieka? Żaden kaznodzieja nie ma takich m ożli

słowa,

wości obserwowania życia na gorąco, jak każdy prze

„nie”. Niechże słowa wyrażają to, co człowiek na

ciętny pracownik biura, fabryki czy uczeń w szkole.

prawdę myśli, niech nie brzęczą pustą deklaratyw-

Również

niech

„tak”

znaczy

„tak”,

a „nie”

znaczy

kazanie może i powinno być zespołowym

nością i nie zaciemniają rzeczywistej treści. Niech

działaniem całej wspólnoty. W żadnym jednak przy

pobudzają do myślenia i działania, niech uczestniczą

padku nie może być popisem krasomówczym, solo

w kształtowaniu naszych postaw w zgodzie z Ewan

wym występem przed publicznością, która potem bę

gelią, aby nasze życie i postępowanie mogło świad

dzie się zachwycać kaznodzieją albo go ganić.

czyć o prawdzie głoszonych przez nas słów.
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BARBARA STAHL

Działanie

słowem

Koreferat synodalny
Do tezy 2: „Bóg wybrał słowo ja 
ko środek porozumiewania się z
ludźmi. Za pomocą słów przekazu
je ludziom swą wolę. Za pomocą
słów przekazuje informacje o so
bie”.
Tezę lę należałoby chyba uzupełnić
następująco:
„... jako
jeden
ze
środków...” Bo czyż tylko przez
słowa przekazuje On nam swą w o
lę i informacje o -sobie? Czemu
więc służą znaki i cuda, i działanie
Ducha Świętego skierowane bezpo
średnio na wolę i serce człowieka,
sny i wizje, świat i zjawiska przy
rody, przez które daje się poznać
jako Stwórca i Pan; a wydarze
nia z naszego osobistego życia i
wydarzenia historyczne, w których
On działa?
Bóg przemawia do człowieka także
bez słów, przez same fakty i w y 
darzenia. Rzecz w tym, byśmy umieli te znaki, dziś do nas kiero
wane, odczytywać i wyciągać z
nich prawidłowe wnioski.
Do tezy 5: „Żegnając się z ucznia
mi, Jezus polecił im działać »czyń
cie uczniami«, »uczcie przestrzegać
przykazań«,
»głoście
Ewangelię«,
»upominajcie«, »wskażcie drogę ra
tunku«, »bądźcie moimi świadka
mi«. Nie umniejszają niezbędnego
poparcia słów czynem, wszystkie
te określenia wzywają do działania
słowem”.
Zanim ustosunkuję się do tej tezy,
najpierw kilka informacji wstępnowyjaśniających. Ciekawa rzecz, że
wyraz „słowo” pochodzi z tego sa
mego pnia językowego, co „sława” ,
„sławić” , „słynąć” . W
językach
słowiańskich oznacza również mo
wę. W przeszłości do wyrazu „sło
w o” musiało być przywiązane w
polszczyżnie pojęcie sławy, chwały,
honoru. Coś z tego 'pojmowania
przetrwało do dziś. Na przykład,
dać komu słowo, tzn. postawić na
szali swoją sławę, dobre imię.
Człowiek słowny to taki, który
słynie
z dotrzymywania słowa,
człowiek, na którego można liczyć,
gdyż to, co mówi, zawsze popiera
czynem.

Już z tej pobieżnej analizy etymo
logicznej wynika, że o ile za sło
wem 'nie stał współbrzmiący z nim
czyn — samo słowo traciło w od
czuciu ludzi moc oddziaływania, a
osoba posługująca się nim traciła
sławę, przestawała być godna w ia
ry, czyli zaufania.
/
W tym kontekście spójrzmy na te
ksty biblijne mówiące o tym, że
Bóg jest wierny, że zawsze dotrzy
muje słowa, czyli że 'to, co mówi,
popiera czynem. Bo Jego Słowo —
to Jego sława, chwała, dobre Imię.
Skoro Jego Słowu można zaufać,
tzn. że do końca można zaufać sa
mej Osobie. „Na słowo Tw oje za
rzucę sieci” — mówi Piotr do Je
zusa, i choć przez całą noc nic nie
złowili, teraz, w samo południe,
wyciągają sieci rwące się od ryb.
Barnaba i Paweł przebywali w Ikonium dłuższy czas, „mówiąc od
ważnie, w
ufności
ku Panu,
który słowo łaski swojej
p otwierdzał
cudami i znakami,
jakich
dokonywał
przez ich
ręce” (Dz. 14 : 1— 3). Tekstów o po
dobnej wym owie przytoczyć można
wiele.
Jeżeli więc Jezus Chrystus żąda od
tych, którzy są Jego, aby naślado
wali Go we wszystkim, to także w
zgodności słów z czynami. Bo dla
Niego słowo i czyn ‘to jedność. Jeśli
więc w zywa: „bądźcie moimi świa
dkami” , „uczcie przestrzegać przyka
zań” itd., itd., to w takim samym
stopniu w zyw a do działania sło
wem, co dobrym przykładem. Za
stanawiam się nawet, czy nie bar
dziej ^przykładem...
Oczywista, że człowiek w swej sła
bości i grzeszności nie jest w sta
nie naśladować swego Pana w
100 procentach, ale przecież całe
nasze życie na ziemi ma być drogą
— zostańmy już przy tym nie bar
dzo fortunnym określeniu procen
towym — ma być nieustannym dą
żeniem do zwiększania liczby tych
procent, czyli posuwaniem się ku
doskonałości.
Jeżeli więc w jakimś środowisku
chrześcijańskim
następuje
mniej

lub bardziej jaskrawy przypadek
rozbieżności między słowami i czy
nami — podważamy wtedy u wielu
ludzi zaufanie nie tylko do nas sa
mych, ale i do 'tego, co głosimy, i
do Kościoła (bo ludzie z zewnątrz
takim widzą Kościół, jakim są jego
członkowie), i wreszcie do podmio
tu zwiastowania, czyli do Boga. Są
dzę, że o czymś takim myślał Ja
kub, gdy napominał: „Nie osądzaj
my jedni drugich, ale raczej ba
czmy, aby nie dawać bratu powodu
do upadku i zgorszenia” .
Jedną z różnic między chrześcijań
stwem i religiami jest m.in. to,
że praktykowanie chrześcijaństwa
na codzień jest rzeczą trudną, cho
ciaż Pan Jezus obiecał nam, że
Jego jarzmo będzie lekkie. Nieła
two bowiem przychodzi nam porzu
cać szerokie i wygodne drogi, po
których poruszamy się komforto
wo, by pchać się na wąskie ścieżki,
wciskać się w ciasne bramy i żyć
każdego dnia tak, jakby to miał
być dzień ostatni. Nigdy nie było
łatwo i nigdy nie będzie. A jednak
Jezus Chrystus tego właśnie od nas
oczekuje, tak postępował sam i te
go od nas wymaga.
Z drugiej strony, mądrość i do
świadczenie
wierzących
pokoleń,
czyli Kościoła, uczą, że do nawró
cenia ludzi nie starczą same argu
menty — choćby najpiękniejszymi
poparte słowami i czynami. Niez
Boża
będna jest jeszcze ł a s k a
współdziałająca z wierzącym we
wszystkim ku dobremu. Dodam
jednak, że chyba równie ważne
jest i nasze z tą łaską w s p ó ł 
działanie.
Nasza
praktyczna
odpowiedź. Jak potężnie moglibyś
my zaważyć na szali dobra, gdyby
każdy z milionów ludzi, przyznają
cych się do Jezusa, był Jego gorą
cym naśladowcą. Czy uświadamia
my sobie rozmiary tej mocy, która
jest w nas? Czy rozumiemy, w co
nas Bóg wyposażył? Czy ktoś z
nas analizował kiedyś swoje postę
powanie w tej perspektywie, że po
stępując tak, jak postępuje, żyjąc
tak, jak żyje — opóźnia tryumf
Kościoła Chrystusowego?
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Z przedstawionych powyżej w zglę
dów proponuję więc, by w naszej
dyskusji synodalnej wokół tezy 5
z tym samym naciskiem i uwagą
potraktować głoszenie Słowa mo
wą, co przykładem życia.
Do tez 15, 19 i 22:
Czyli język i forma kazań.

wiadomo już, o co chodziło na po
czątku. Pod koniec kazania słu
chacz nie jest w stanie powtórzyć
tego, co słyszał. Nie pamięta.
3. Nadmiar cytatów biblijnych użytych w kazaniu zamiast rozjaś
niać obraz — zaciemnia go, w gło
wie powstaje mętlik.

którego padną trudne pytania, ta
kie

pytania,

które

ludzi

poruszą,

zmuszą do myślenia, do wchodze
nia

w

głąb

obraźnię,

siebie,

tak

pobudzą

abyśmy

przez

w y
ty

dzień mieli nad czym myśleć, aby
śmy musieli o tym rozmawiać w
naszych domach, w kręgach przy
jaciół i kolegów.

Jest rzeczą niewątpliwą, że słowa
padające z kazalnicy w pięknej,
bogatej i barwnej polszczyźnie słu
chane są przez nas z przyjemnoś
cią, łatwiej torują sobie drogę do
umysłów. Istnieje wszakże obawa,
aby perfekcja retoryczna, by język
i efektowne chwyty stylistyczne nie
stały się grobem S ł o w a . Jestem
przekonana, że zbór daruje swemu
kaznodziei pewne braki w tej mie
rze, o ile pod mniej elegancką for
mą wypowiedzi odnajdzie pestkę
owocu, to, co najważniejsze, jeśli
odnajdzie gorącość serca, pewność
i głębię. Jeżeli natomiast piękna
polszczyzna miałaby pokrywać pu
stkę serca i myśli — ludzie odczu
ją niedosyt, potraktują takie kaza
nie jako sztukę dla sztuki, gdyż
zabrakło w nim słów najważniej
szych. Dlatego ktoś kiedyś powie
dział, że kaznodzieje powinni pisać
kazania nie zdanie po zdaniu, ale
słowo po słowie.
Czynnikiem skuteczniejszym od efektownej polszczyzny w skutecz
nym, komunikatywnym przekazie
jest — moim zdaniem — polszczy
zna zrozumiała, czyli wyrażanie
myśli w prostym, zrozumiałym dla
wszystkich języku. Stare odwiecz
ne iprawdy potrzebują potwierdze
nia i wyrażenia w e współczesnej
potocznej polszczyźnie. Prawda Ewangelii jest prosta, bezkompromi
sowa i jednoznaczna. Czemu więc
nie wyrażać jej dziś prosto, bez
kompromisowo i jednoznacznie?
Tyle na temat języka. Jeżeli zaś
chodzi o f o r m ę k a z a ń , chcia
łabym przekazać Synodowi nastę
pujące opinie, z jakimi się zetknę
łam:
1. Najbardziej przykuwają uwagę
te kazania, które skupiają się na
jednym temacie, rozwijają go i
prowadzą do punktu kulminacyjne
go. Wtedy można się zasłuchać i
śledzić z głęboką uwagą konsek
wentną myśl kaznodziei.
2. Najtrudniejsze w odbiorze są
kazania wielowątkowe, z licznymi
dygresjami. W środku nie bardzo
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4. Kazania, które przenoszą tylko
w przeszłość — niewiele słucha
czowi dają. Słucha się ich na tej
samej zasadzie, jak np. ogląda w
telewizji film historyczny, czyli z
pewnym dystansem, nie traktując
tych spraw jak swoje.
W tym miejscu dotykamy już
s p r a w t r e ś c i , które zazębiają
się jednak z formą.
Dzisiaj zalewani jesteśmy potoka
mi słów i prawie wszyscy zanadto
polegamy na utartych frazesach.
Myśli swoje ubieramy w znoszone
ubrania słów, które powtarzane
przez wszystkich po milion razy, w
tysiącach bezmyślnych powtórzeń
właściwie n i c już nie znaczą. Na
wet te najpiękniejsze odarły się nie
tylko z piękna, ale i z sensu. Po
spolitość słów, monotonia wciąż
tych samych następstw dźwięków
i skojarzeń powoduje otępienie i
obojętność. Tak przyzwyczailiśmy
się już do pewnych zdań, zbitek
słownych i zwrotów, że możemy
ich słuchać nieporuszeni. Coś po
dobnego dzieje się z nami nie tylko
wtedy, gdy słuchamy np. dziennika
telewizyjnego, ale również i kaza
nia. Co gorsza, przywykamy po
trochu do tego, że wszędzie naoko
ło — w telewizji, w radio, w pra
sie, na zebraniach takich czy in
nych — otrzymujemy gotową, prze
żutą już papkę. Tylko połknąć,
strawić i wydalić. Tzw. świat nie
jest wcale zainteresowany w tym,
byśmy gryźli problemy, byśmy ła
mali sobie na nich zęby, byśmy
stawiali trudne pytania — światu
i samym sobie. Wyobraźnia obu
miera, mózg przestaje samodzielnie
pracować, brak wysiłku psychicz
nego otępia nasze dusze.
Kościół musi nam pomóc wyjść z
tego stanu. Kościół nie jest m iej
scem — przynajmniej nie powi
nien być — gdzie podaje się go
tową, przeżutą papkę. Ponieważ
coraz mniej słychać ludzkich py
tań, za to coraz więcej gotowych,
na wszystko dobrych odpowiedzi,
niech kazalnica będzie miejscem, z

Nasi pastorzy nie muszą znać od
powiedzi
na wszystkie
pytania,
które postawią. Może w kazaniu
poruszą właśnie to, z czym sami
nie mogą się uporać... Może to lu
dzie świeccy będą umieli znaleźć
czasem właściwe słowo, a może
sam Bóg da nam w te d y . tę jedyną
prawdziwą odpowiedź...
Część z nas tu obecnych na pewno
chciałaby takie niepokojące kaza
nie usłyszeć. Ale zapewne druga
część tak ma dość niepokojów na
codzień, że od kazania oczekuje ra
czej pociechy, uciszenia, balsamu
dla skołatanej duszy. Takie kazania
też są więc konieczne. Bo każdy z
nas raz znajdzie się w pierwszej
grupie słuchaczy, a raz w drugiej.
A le niezależnie od tego, w której
z tych grup się w danej chwili
znajdujemy — zawsze chcemy w
Kościele znaleźć siły i moc w ta
kim zapasie, aby starczyło go nam
na aktywne, pozbawione lęku ży
cie w świecie przynajmniej przez
jeden tydzień, tj. od czasu kolejne
go spotkania na nabożeństwie.
Do tezy 16: „Pozorny czy rzeczy
wisty

dylemat:

mówić

o Jezusie

dzisiejszymi słowami i przy pomo
cy dzisiejszych pojęć, czy też mó
wić
w

o sprawach dnia dzisiejszego
świetle

zwiastowania

biblijne

go".
Nie jest to w ogóle żaden dylemat.
Nie jest to kwestia alternatywy:
albo...albo. Jest to kwestia mówie
nia i tak, i tak, z uwzględnieniem
nie 'tylko przeżyć ludzkich i kon
kretnych postaw negatywnych i
pozytywnych, ale również proble
mów, pośród których przebywamy,
o które się naokoło ocieramy w
kontaktach z innymi środowiska
mi. Nawet jeśli tamte problemy nie
są naszymi własnymi, to gdy ma
my je przemyślane — wtedy mo
żemy stać się pomocni tym lu
dziom, którzy w takich sytuacjach
bezpośrednio tkwią.

W tym momencie przerwałam pi
sanie i przeczytałam tekst, z któ
rym Synodujących przed chwilą
zapoznałam. I zatrwożyłam się...
Iluż to rzeczy wymagamy od tych,
którzy stają przed nami, by gło
sić Słowo... Z jaką pewnością sie
bie krytykujemy, stawiamy żąda
nia, podnosimy poprzeczki wyżej i
wyżej. Czy sami potrafimy skoczyć
na taką wysokość? Czy jesteśmy
świadomi wysiłku i zmagań czło
wieka, który przygotowuje kaza
nie i m u s i
je wygłosić nieza
leżnie od tego, czy jest danego dnia
duchowo predysponowany, czy też
nie, niezależnie od tego, jakie nim
targają smutki, niepokoje, kłopoty,
nawet zwątpienia... Z jaką odpo
wiedzialnością staje on przed Bo
giem i nami za słowa, które za

chwilę wypowie. A my siedzimy
sobie w ławkach i spokojnie cze
kamy, jakie to też będzie dzisiaj to
kazanie. Ilu z nas w tym momen
cie modli się za człowieka, który
wstępuje na kazalnicę, ilu powie
rza go łasce Bożej? To nie jest py
tanie retoryczne. Niech każdy słu
chający mnie spróbuje teraz sobie
na nie odpowiedzieć. Ilu z nas w o
ła tak, jak zbór w Jerozolimie:
„A teraz, Panie, dozwól sługom
Twoim, aby głosili z całą odwagą
Słowo Twoje, gdy Ty wyciągasz
rękę, aby uzdrawiać i aby się dzia
ły znaki i cuda przez imię świętego
Syna Twego, Jezusa” (Dz. 4 : 29. 30).
Gdy oni tam, w Jerozolimie, skoń
czyli się modlić, zatrzęsło się m iej
sce, na którym byli się zebrali i
napełnieni zostali w s z y s c y Du

chem Świętym, i głosili z odwagą
Słowo Boże. A le to było już tak
dawno temu, tak dawno, że nie
którzy ludzie sądzą, że nie wyda
rzyło się nigdy...
*

*

Na zakończenie chciałam wszyst
kim głosicielom Słowa zadedyko
wać ten tekst, który tak samo skie
rowany jest do nich dzisiaj, jak
wypowiedziany został przed dwu
dziestoma wiekami do apostoła Pa 
wła w Koryncie:
„Nie bój się, lecz mów, i nie milcz,
bo JA jestem z tobą, i nikt nie
targnie się na ciebie, aby uczynić
ci coś złego. Mam bowiem wiele
ludu w 'tym mieście” .

DOROTA NIEWIECZERZAŁ

Działanie

słowem

Korełerat synodalny
Wszystkie ważne sprawy dotyczące
tematu referatu synodalnego zosta
ły już poruszone. Powiedziane już
zostało wiele, i to powiedziane zna
komicie, przez fachowców. Dorzu
cenie czegokolwiek jest więc nie
celowe. Ograniczę się zatem do
bardzo osobistej refleksji.
Czytając po raz pierwszy tezy re
feratu czułam, jak powoli wytra
cam zainteresowanie dla tekstu,
który czytam. Próbowałam sama
sobie sformułować, co właściwie
było
te’go
przyczyną.
Pierwsza
część referatu
zawiera
przecież
prawdy bezsporne, a druga polega
na postawieniu konkretnych pytań
na tematy nas wszystkich doty
czące. I doszłam do wniosku, który
zabrzmi tu pewnie jak herezja, że
te pytania mnie po prostu nie po
ruszają i że poszukiwanie na nie
odpowiedzi nie bardzo mnie inte
resuje. Spróbuję się wytłumaczyć
z tego ostatniego zdania.
Nawet największe przeżycie reli
gijne nie wymaga specjalnej opra
wy i może stać się naszym udzia
łem w każdej sytuacji. Fakt, czy
liturgia ijeśt dłuższa czy krótsza,
czy koncepcja kazania jest taka
czy inna, nie ma, według mnie,
większego znaczenia. Mam niejasne
podejrzenie, że nie jesteśmy go
towi do przeżycia społeczności z
Bogiem, więc formułujemy różne
postulaty, które rzekomo powin
ny być spełnione, aby to przeżycie

umożliwić czy ułatwić. Pozwala to
nam zsunąć z siebie odpowiedzial
ność na kogoś innego, np. na du
chownego, na władze kościelne itd.
Nie chcę przez to powiedzieć, że?
nie należy rozmawiać o kształcie
nabożeństwa. Pamiętać jednak trze
ba, że z punktu widzenia celu, dla
jakiego tu, na ziemi, pędzimy na
sze życie, są to sprawy peryferyj
ne. Sami przed sobą nie chcemy się
przyznać, że Ewangelia zamiast
jedynego drogowskazu w naszym
życiu jest jednym z wielu. Często
np. posługujemy się kryterium tzw.
zdrowego rozsądku, który w prze
ciwieństwie do Ewangelii uwzględ
nia poprawkę na parametry czasu
i przestrzeni, w których żyjemy. I
tak, godząc postawy z istoty swej
nie do pogodzenia, żeglujemy po
świecie bez większych katastrof, w
pozornej zgodzie z sobą, Bogiem i
światem. Rafy wym ijam y ostrożnie
i zawszę w porę, choćby wymagało
to chwilowego wyrzucania za bur
tę balastu, jakim jest Biblia. I co
ciekawe i nawet zabawne, nasze
dobre wyobrażenie o sobie niewie
le na tym cierpi. Prawo Boże -jest
czasem niewygodne, 'trzeba je więc
na swój sposób „poprawić” . W
niedzielę przychodzimy do kościoła
na nabożeństwo i przynosimy swo
je letnie serca. Nie można się przy
,nich nawzajem ogrzać, nie pomoże
tu najlepsze kazanie i najładniej
sze pieśni. Nic się więc nie zda

rza, ale wychodzimy z kościoła w
poczuciu spełnionego na ten ty
dzień obowiązku dobrego chrześci
janina.
,W tym kontekście do rangi pierw
szoplanowej urasta reżyseria nabo
żeństwa. Jeśli ktoś przychodzi na
jakiekolwiek zebranie o charakte
rze religijnym z głębokiej potrzeby,
w gotowości rozliczenia się przed
,Bogiem ze swych odstępstw i nie
udolności, w prawdziwej pokorze,
to nie przeszkadza mu nieprzewi
dziana chwila ciszy, na którą po
zwolił sobie duchowny, a kontro
wersyjne kazanie zastanowi zapiiast oburzyć. To przecież my ma
my coś z sobą przynieść, gdy scho
dzimy się razem, aby poczuć się
społecznością poprzez zjednoczenie
z Bogiem. Jest to jednak możliwe
tylko wtedy, gdy na codzień nasze
życie jest świadectwem o Bogu po
przez tożsamość myśli, mowy i uczynku. Nie ma tu miejsca na
kompromisy, ale tego wymaga od
nas Bóg. Kw alifikacji do sprosta
nia temu zadaniu należy szukać
głęboko w sobie i to jest trudne.
Jeżeli znajdziemy w sobie żarli
wość w wypełnianiu woli Boga, to
pozorne przeszkody przestaną ist
nieć, pozornie ważne problemy zni
kną, tak jak przestaną nam być
potrzebne różne formy pozornej
aktywności, sprowadzające się na
ogół do czegoś, co określiłabym
wspólnym mianem wielosłowia.
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Z życia Kościoła waldensów
0 włoskim Kościele waldensów, przyznającym się do nauki i tra
dycji reformowanej, ale z historią ruchów odnowy życia i reformy
w duchu Ewangelii starszą o ponad 3 wieki od wydarzeń Re
formacji — „Jednota“ pisała niejednokrotnie. Ostatnio w krót
kiej notatce ,,Przeglądu ekumenicznego“ informowaliśmy o po
wstaniu we Włoszech federacji dwu Kościołów: metodystycznego
1 waldensów. W tym numerze przedstawiamy nieco więcej da
nych o życiu i aktualnych problemach tego środowiska, które jest
nam bliskie nie tylko ze względu na wspólne dziedzictwo Reforma
cji i poczucie konfesyjnego braterstwa, ale również ze względu na
bardzo podobną sytuację wyznania mniejszościowego i rozpro
szonego w masie rzymskiego katolicyzmu.

0 Wśród spraw, do których Koś
ciół waldensów przywiązuje duże
znaczenie, jest praca fakultetu te
ologicznego w Rzymie, działające
go od 124 lat. W bieżącym roku akademickim 6 słuchaczy przygoto
wuje się do dyplomu, a 10 zapisało
się na I rok studiów.
0 Dużą uwagę poświęca Kościół
waldensów
zapewnieniu
opieki
duszpasterskiej rodzinom opuszcza
jącym w poszukiwaniu pracy rejo
ny tradycyjnie zamieszkałe przez
waldensów. Za przykład niech po
służy parafia w Prarostino, która
obchodźiła ostatnio 150 rocznicę
zbudowania kościoła. Doliny W al
densów od czasu II wojny świato
wej były rejonem typowo ip ln iczym. Po wojnie w niżej położo
nych częściach doliny, w okolicy
Pinerolo rozwinął się przemysł i
wiele waldeńskich rodzin przeniosło
się tam w poszukiwaniu zatrudnie
nia. Podążając za osiedleńcami, ma
cierzysty zbór w Prarostino zbudo
wał w 1948 roku kaplicę, położoną
niżej w dolinie, w dziesięć lat póź
niej, jeszcze niżej — w miejsco
wości San Secondo — nowy koś
ciół. Tak to macierzysta parafia w
Prarostino stała się zalążkiem i
czynnie wspomogła dwa nowe zbo
ry waldensów.
% W Brindisi, położonym w regio
nie Puglii w południowych W ło
szech, waldensi wraz z metodysta
mi przygotowali tzw. Dzień Świa
dectwa, czyli rodzaj ewangelizacji.
Ewangelizacja przebiegała w dwóch
etapach. Rano nawiązano bezpo
średnie kontakty z uczestnikami,
przeprowadzając z nimi rozmowy,
rozdając okolicznościowe materia
ły, prasę, prospekty i
sprzedając
książki. Po południu wysłuchano
przemówienia pastora Ricciardi, za
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tytułowanego „Obowiązki chrześ
cijanina w służbie dla wolności”.
Dzień
Świadectwa
wykorzystano
również jako okazję do wyjaśnie
nia, czym jest i w co wierzy Koś
ciół waldensów oraz na czym pole
ga misja Kościoła: głoszenie zba
wienia i wyzwolenia nie jako ro
dzaj „ubezpieczenia na wypadek
śmierci ’, ale jako daru Boga, który
dając nam życie chce, abyśmy żyli
tu i teraz zgodnie nie z zasadami
współczesnego stylu myślenia, ale
wyłącznie w zgodzie z wymagania
mi Słowa.
# W Vallecrosia, w Piemoncie, dy
skutowano nad katechizmem, pod
ręcznikami i jednolitym progra
mem nauczania we wszystkich zbo
rach tego okręgu. Uznano, że zaję
cia n.t. czasów Starego i Nowego
Testamentu,
prowadzone
przez
pierwsze dwa lata nauczania, odpo
wiadają
współczesnym
wymaga
niom. Uzupełnienia wymagają pro
gramy i materiały dla dwu ostat
nich lat nauczania, w czasie któ
rych omawiane są zagadnienia ety
ki i dogmatyki z uwzględnieniem
postępu współczesnej wiedzy.
# Pewne fakty związane z dwu
krotnym wyborem papieża odbija
ją się wciąż jeszcze w publikacjach
prasowych i wystąpieniach przed
stawicieli Kościoła waldensów. U dział w tych uroczystościach przed
stawicieli Kościołów niekatolickich
nie dla wszystkich, jak się okazuje,
jest oczywisty i nie przez wszyst
kich akceptowany. I tak oto w
„Biuletynie informacyjnym Kościo
ła Waldensów we Włoszech” (sty
czeń 1979) ukazał się następujący
komentarz:
„Udział
sekretarza
Światowego
Aliansu

generalnego
Kościołów

Reformowanych, ks. Edmonda Perreta (w pastorskiej todze), i sekreta
rza generalnego Światowej Rady
Kościołów, ks. Filipa Pottera, w uroczystościach inauguracji pontyfifikatu Jana Pawła I wywołał silne
wzburzenie w środowiskach włos
kich protestantów. Pastor E. Perret był także obecny na uroczysto
ści intronizacji papieża Jana Pa
wła II. Jakkolwiek rozumiemy ekumenicznego ducha, który pody
ktował taką decyzję, zastanawiamy
się, czy w zaistniałych warunkach
nie
można
było
wybrać
bar
dziej autentycznych form wyraże
nia
ewangelickiego
świadectwa,
zwłaszcza
przez
przedstawiciela
Kościołów reformowanych. W cza
sie gdy papież wydaje się oferować
swój urząd jako znak jedności
wszystkich chrześcijańskich Kościo
łów, oficjalne uczestnictwo przed
stawicieli tych Kościołów na uro
czystościach w Rzymie może być
poczytane jako pogodzenie się z ty
mi — niesłusznymi w naszej opinii
— ambicjami. O ile uznajemy za
pożyteczne i niezbędne organizowa
nie ekumenicznych spotkań o cha
rakterze porównawczym, pomaga
jącym w wyjaśnianiu sobie wzaje
mnie pozycji i celu jedności, o tyle
uczestnictwo w oficjalnych ceremo
niach i uroczystościach odczuwamy
jako nieproduktywne; zamiast po
wodować
rozjaśnienie
pewnych
spraw, niesie ono z sobą ryzyko nie
porozumień i zamieszania”.
0 W Kościele waldensów poddano
szczegółowej analizie projekt nowe
go konkordatu pomiędzy Państwem
włoskim i Kościołem katolickim.
Za istotne uznano dwa punkty:
pierwszy głosi całkowity rozdział
Kościoła od Państwa, a drugi znosi
pozycję Kościoła katolickiego jako
wyznania uprzywilejowanego. W al
densi podkreślają, że z tych tak
ważnych sformułowań nie wycią
gnięto jednak wszystkich wniosków,
gdyż inne artykuły zostały sformu
łowane w niezupełnej zgodzie z po
wyższymi dwoma zasadami. Na
przykład: w projekcie znalazło się
co najmniej kilka sformułowań wy
raźnie faworyzujących Kościół ka
tolicki jeżeli chodzi o status praw
ny duchownych, o budynki użytko
wane przez Kościoły, o szkoły pod
opieką
związków
wyznaniowych.
Omawiając 6 grudnia 1978 roku
projekt konkordatu w parlamencie
włoskim premier Giulio Andreotti
uczynił wzmiankę na temat poro
zumienia zawartego między Pań

stwem
a Kościołem
waldensów
i metody stycznym,
porozumienia,
które normuje sytuację tych wy
znań we Włoszech.
0 W północnych Włoszech Kościół
waldensów utrzymuje i prowadzi
znane szeroko w Europie centrum
młodzieży „A g a p e S ł u ż y ono jako
miejsce spotkań, wymiany poglą
dów i wspólnych prac młodzieży z
różnych
krajów
i
kontynentów.
Właśnie tam w październiku 1978
roku odbyło się X walne zgroma
dzenie Ekumenicznej Rady M ło
dzieży w Europie, które przebiega
ło pod hasłem „Składać świadect
wo o nadziei, która jest w nas”.
W zgromadzeniu wzięło udział 90
delegatów z 20 krajów. Głównymi
zagadnieniami, którym poświęcono
czas, były: sprawa angażowania się
młodych w akcję obozów roboczych,
problematyka rozbrojenia, walka z
dyskryminacją rasową, pomoc uchodźcom politycznym i robotnikom
migracyjnym w krajach Europy Za
chodniej, szczególnie w dziedzinie
poradnictwa prawnego.
# Do 1848 roku waldensi nie m ieli
prawa drukować żadnych publika
cji. Całą literaturę religijną spro
wadzali, z najwyższymi czasem tru 

dnościami, z zagranicy. Prawo dru
ku uzyskali dopiero w edykcie o
emancypacji wyznań. W 1855 roku
założyli w Turynie wydawnictwo
pod nazwą „Claudiana” . Już wybór
nazwy był rodzajem programu, bo
wiem Claudio, biskup Turynu w IX
wieku, podejmował nieustanne wy
siłki
na rzecz
ewangelizowania
swej diecezji. Napisał szereg ko
mentarzy biblijnych i walczył z za
bobonem i przesądem szerzącymi
się pośród wiernych. Sięgnąwszy do
jego imienia, waldensi pragnęli po
kazać, że inspiruje ich praca tego
człowieka, którego celem było sze
rzenie znajomości Pisma świętego
i oczyszczenie życia chrześcijańskie
go w Italii.
Wydawnictwo
przeżywało okresy
sukcesów i trudności. W okresie
panowania faszyzmu we Włoszech
podzieliło los całego Kościoła. Po
I I Soborze Watykańskim gwałto
wnie wzrosło zainteresowanie pu
blikacjami wydawnictwa „Claudia
na” w środowisku katolickim. Dnia
16 października 1978 roku w Me
diolanie otwarto protestanckie cen
trum kulturalne, w którym znala
zło się też stoisko wydawnictwa.
Wydawnictwo drukuje Biblię i po-

poszczególne księgi Starego i N o
wego Testamentu, serię studiów te
ologicznych autorstwa znanych te
ologów protestanckich, serię ksią
żek z zagadnień współczesnej filo 
zofii i etyki. Przewiduje się, że w
bieżącym roku obok studiów b ib lij
nych wydana zostanie specjalna
praca poświęcona cudom opisanym
w Ewangeliach, trzeci tom „Historii
waldensów” prof. Valdo Vinaya oraz praca przygotowana pod auspi
cjami ŚRK a dotycząca zagadnień
wykorzystania energii nuklearnej.
„Claudiana” drukuje w specjalnej
serii prace przygotowane przez pra
cowników Fakultetu Teologicznego
w Rzymie. Ukazała się biografia
reformatora zuryskiego — U. Zw ingliego, pióra F. Schmidta-Clausinga, zawierająca
również
wybór
pism.
W
niedalekiej • przyszłości
planuje się przygotowanie specjal
nej edycji 25 niewielkich tomików,
zawierających antologię myśli pro
testanckiej. Znajdą się tam m.in.:
praca Marcina Lutra ó chrześci
jaństwie i społeczeństwie, wydanie
krytyczne tekstów historyków Koś
cioła waldensów i wreszcie wybór
klasycznej średniowiecznej litera
tury waldeńskiej.
Oprać. R. L.

DEKALOG

Czwarte przykazanie
„ P a m ię ta j o d n iu o d p o c z y n k u , a b y go św ięcić. P rz e z sześć d n i
b ędziesz p ra c o w a ł i w y k o n y w a ł w s z e lk ą s w o ją p ra cę , a le d n ia
siódm ego je s t o d p o c z y n e k P a n a , B oga tw e g o . N ie b ędziesz w y 
k o n y w a ł ż a d n e j p ra c y , a n i ty , a n i t w ó j syn, a n i tw o ja có rka ,
a n i t w ó j sługa, a n i tw o ja słu żeb n ic a, a n i tw o je b y d ło , a n i o b cy
p rz y b y s z , k tó r y m ie s z k a w tw o ic h b ra m a c h . G d y ż w sześć d n i
s tw o rz y ł P a n n ie b o i z ie m ię , m o rz e i w s z y s tk o , co w n ic h je s t,
a siódm ego d n ia o dpoczął. D la te g o P a n p o b ło g o s ła w ił d zie ń o d 
p o c z y n k u i p o ś w ię c ił go” .
II Mojż. 20:8— 11
Czwarte przykazanie mówi o dwóch -rzeczach: o .pra
cy i o dhiu Pańskim. 'Wydaije się, że należałaby za
cząć .nasze rozważanie od pra-cy. -Byłoby to całkiem
naturalne, ponieważ odpoczynek nabiera sensu dopie
ro po pracy. Czytając z uwagą tekst przykazania
stwierdzamy, że akcent pada w mim na uświęcenie
dnia odpoczynku, a nie na wykonywanie codziennych
obowiązków. .Biblia ukazuje pracę w świetle sabatu,
a nie sabat w świetle pracy. „Norm alny” porządek
rzeczy został tu odwrócony. Zastanówmy się więc
przede wszystkim, czym jest sabat i co nam to mówi.
Ważne miejsce sabatu w Dekalogu, uroczysty ton

czwartego przykazania i w iele powtórzeń w księgach
Starego Testamentu wskazuje, że chodzi tu o sprawę
bardzo istotną dla ludu Bożego. Przestrzeganie saba
tu jest traktowane bardzo serio. Posłuchajmy: „Prze
strzegajcie więc sabatu, bo jest dla was święty. !Kto
go znieważy, poniesie śmierć, igdyż każdy, kto w yko
nuje weń jakąkolwiek pracę, będzie wytracony spo
śród swego ludu. Przez sześć dni będzie się praco
wać, ale w dniu siódmym będzie sabat, dzień całko
witego odpoczynku, poświęcony 'Panu. Każdy, kto w
dniu sabatu
wykona jakąkolwiek pracę,
poniesie
śmierć” (II Mojż. 31 : 14— 15). Nie bez słuszności zau
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waża Kalwin: „Nigdy Bóg nie wymagał w sposób
bardziej zdecydowany posłuszeństwa dla jakiegokol
wiek innego przepisu” .
Przestrzeganie sabatu zawsze ibyło, i jest do dzisiaj,
.najbardziej widoczną cechą charakterystyczną naro
du żydowskiego. Powstaje pytanie, czy również dla
nas czwarte przykazanie ima takie samo znaczenie.
Nie jesteśmy Żydami i nie musimy wyróżniać się
(święceniem specjalnych dni, zwłaszcza, że mamy o
wiele skuteczniejsze sposoby odróżniania się od świa
ta. Kościół chrześcijański
zastąpił sabat niedzielą,
przez co podkreśla, że nie czuje się związany dosłow
nie i formalnie z czwartym przykazaniem. W niedzie
lę święcimy zmartwychwstanie naszego Pana, nie ma
więc konieczności trzymać się ściśle litery prawa sy
na jskieg o. (Po cóż więc trwać przy przebrzmiałym
znaczeniu sabatu, który raczej spełnił już swoją w aż
ną rolę w dziejach starożytnego narodu? (Podobny
stosunek mamy przecież do różnych przepisów doty
czących rytualnej czystości, zawartych w II I Księdze
Mojżeszowej. Inne przykazania Dekalogu nie są tak
ściśle związane z żydowską kulturą, zawierają o w ie
le większy ładunek ponadczasowej trwałości.
Nie jesteśmy związani tym przykazaniem o tyle, o
ile odnosi się ono do specyfiki religijnego i społeczne
go życia narodu żydowskiego. Byłoby jednak błędem
sądzić, że nic innego ono- nie zawiera. Poza -czynni
kiem przebrzmiałym
dostrzegałby w nim wartości
nieprzemijające. Nieprzypadkowo przecież znalazło się
ono w Dekalogu, który jest podsumowaniem treści
przymierza, jakie Bóg zawart 'nie tylko z samym Izra
elem, ale i z jego- następcami,--czyii z Kościołem. (Mu
simy więc określić, co w treści tego przykazania zo
stało skierowane do nas, a co tylko do Żydów. Posłu
gując się językiem reformatorów powiedzielibyśmy,
że .należy odróżniać w nim treść „ceremonialną” od
„duchowej” .
Wiele tekstów Starego Testamentu jasno wyraża głęb
szy sens sabatu, np.: „Synowie izraelscy Ibędą prze
strzegać sabatu, zachowując sabat w pokoleniach swo
ich jako p r z y m i e r z e wieczne. Między mną a sy
nami izraelskimi będzie on z n a k i e m na. wieki...”
(II M-ojż. 31:16—17) albo „Święćcie moje sabaty, i
niech będą z n a k i e m
między mną a wami, aby
wiedziano., że ja, Pan, jestem Bogiem waszym” !(Ez.
20 : 20).

Sabat jest znakiem przymierza Boga z Jego ludem.
Przestrzegając sabatu lud wybrany wyznaje konkret
nym czynem, że należy do Boga. Bilblia nie pomija
społecznego, znaczenia przykazania, które polega na
odpoczynku od pracy, ale szczególnie podkreśla rzecz
najważniejszą — jest to dzień przez Boga i dla łBoga
oddzielony od innych dni. Jest on znakiem przymie
rza, a więc znakiem, że lud 'Boży nie został zostawio
ny samemu sobie, opuszczony, lecz że należy do Bo
ga i że Bóg chce, aby Go czcić i służyć iMu.
Dzień poświęcony Bogu? Czy nie trzeba Mu poświę
cić całego życia? 'Pytanie abstrakcyjne, bo to, czego
nie wyrażamy jasno i konkretnie, tylko ogólnikowo
i mętnie, jest pustym słowem.. Co jest wszędzie, tego
nie ma nigdzie. Właśnie dlatego, że mam całe życie
poświęcić Bogu, muszę Jemu poświęcić jeden dzień
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specjalny. Bóg nie działa -ogólnikowo i mętnie, więc
nasza odpowiedź nie może być również ani mętna, ani
ogólnikowa. Przymierze Boże staje się -czymś konkret
nym, wkracza w rzeczywistość naszego życia wtedy,
gdy przybiera formę określonych znaków.
Dzień, który święcimy, jest dniem Pańskim. Chodzi
tu więc o coś dużo ważniejszego niż praktyczne roz
wiązanie: o publiczne pokazanie panowania Bożego.
Jest to dzień sądu, o czym mówią zwłaszcza prorocy,
ale jest to przede wszystkim dzień zbawienia jako
dzień iPana, Jezusa Chrystusa. Istotny sens sabatu po
lega na głoszeniu zwycięstwa Boga, a najjaśniejszy
wyraz tego zwycięstwa znajdujemy w zmartwychwsta
niu Jezusa Chrystusa. Od. tej chwiili lud Boży pow i
nien święcić dzień zmartwychwstania, a sabat — znak
przymierza synajs kiego — musi ustąpić miejsca nie
dzieli — znakowi wielkanocnemu, iNie ma w tym zer
wania tradycji, obietnica związana z sabatem nie zo
stała zniesiona, lecz potwierdzona jeszcze dobitniej.
Kościół nie zapomina, że dziedziczy tradycję ludu izraelskiego.
,i:Nasuwa się pytanie, dlaczego mamy święcić Dzień
Pański przez odpoczynek. Bez trudu przyjmujemy, że
jeden -dzień w tygodniu powinien być poświęcony czci
Boga, ale czemu służą te zakazy poparte groźbami
wobec osób do nich się nie stosujących? Skoro prze
znaczamy -część tego dnia na nabożeństwo, to po co
jeszcze powstrzymywać się od
pracy przez resztę
dnia? Czy zakazy nie dotyczą jedynie narodu żydow
skiego, a nas nie powinny specjalnie interesować?
W znalezieniu odpowiedzi na te pytania pomoże nam
wspomniana już zasada, że do nas odnosi się ducho
wa treść prawa, natomiast jego treść ceremonialna
już nie ma dla -nas znaczenia. 'Zapytamy więc -krót
ko, czy niedzielny odpoczynek ma znaczenie .ponad
czasowe, czy przemijające, czy jest on również zna
kiem przymierza między Bogiem a Kościołem.
Odpowiedź znajdujemy u proroka Ezechiela: O d d a 
łem im również m oje sabaty, aby były znakami m ię
dzy mną a nimi, aby wiedzieli, że ja, ’Pan, jestem tym,
który ich uświęca” i(Ez. 20:12). Człowiek sam siebie
uświęcić nie może, Ibo tym, który uświęca,, jest tylko
Bóg. Przez niedzielny 'Odpoczynek człowiek uznaje, że
jego zbawienie zależy od Boga, a- nie od niego same
go. Trafnie ujął to Jan Kalwin: „Nasze uświęcenie
polega na wyrzeczeniu się własnej woli., w czym ujawnia się podobieństwo między znakiem zewnętrz
nym i samą rzeczą, którą on oznacza. Trzeba cd wszy
stkiego odpocząć, aby Bóg działał w nas. Trzeba się
wyzbyć własnej woli, serca, porzucić pożądanie cia
ła;, krótko mówiąc, odciąć się -od tego, co pochodzi z
naszego rozumu, aby pozwolić .Bogu w nas działać” .
Dzień Pański ukazuje, że potrzeba nam Boga, ibo sa
mi nie potrafimy siebie ocalić. Potwierdza naszą po
trzebę szukania ratunku u Kogoś innego, a nie w sa
mych sobie. Nie potrafimy wyrazić w sposób jasny
d przekonujący, że*B óg jest Bogiem żywym, działa
jącym, naszym Stwórcą i (Zbawcą, jeśli jednocześnie
nie wyrazimy tego-, że sami z siebie nie potrafimy ani
czynić dobra, ani siebie zbawić.
Sprawa jest całkiem prosta, choć może wydawać się
niejasna. Tylu ludzi gorączkowo s.ię miota na lewo i

.prawo, stara się mnożyć .swój majątek, układa pro
jekty na przyszłość, głosi mowę idee, walczy o utrzy
manie stanu posiadania, wszystko po to, żeby znaleźć
sens życia. Można zdwoić wysiłki, pracować jeszcze
ciężej, zarabiać więcej, myśleć i żyć w jeszcze więk
szym tempie, żeby tylko dojść do czegoś konkretnego,
opędzić się przed rozpaczą, uciec przed nicością, ko
niecznie znaleźć jakiś «rytm życia.
W tym całym chaosie .-rozlega się 'jednak głos Boga:
stop, zatrzymaj s.ię! (Przestań się miotać, przestań krę
cić się .w kółko, ibo nigdy nie uda ci się w ten sposób
trafić w cel i znaleźć sensu życia. (Pamiętaj, że życie
jest darem, który ode mnie otrzymałeś i tylko ja m o
gę mu .nadać jakieś sensowne znaczenie. Tw oja pra
ca nie nabierze sensu, dopóki nie nauczysz się s ł u 
c h a ć , dopóki nie nauczysz się ib r a ć to, co ja daję.
Naucz się odpoczywać .razem ze mną, w mojej obec
ności.
Dzień Pański jest dla nas znakiem ostrzegawczym, aibyś-my nie starali się przebić wyłącznie własnymi si
łami do prawdziwego sensu życia, Ibo trzeba go szukać
zupełnie gdzie indziej, u Tego, który obdarza życiem.
Spróbujmy teraz wyciągnąć praktyczne wnioski z na
szych dotychczasowych rozważań. Czwarte przykaza
nie mówi O' zwycięstwie Boga i przypomina, o tym, że
całkowicie od (Boga zależymy, mówi o sprawach rów
nie ważnych dla nas, jak dla narodu żydowskiego.
Trzeba więc do niego się stosować. Ale jak? Czy ma
my podporządkować się dosłownie przepisom sabato
wym i odgrzewać przestarzałe dyskusje na -temat np.
posługiwania się w niedzielę rowerem?
Kiedy zastanawiamy się nad znaczeniem prawa, mu
simy stale pamiętać, żeby na nie spoglądać z punktu
widzenia Ewangelii, to znaczy jako wolni chrześcija
nie, którzy -idą za swoim iPanem, władcą również sa
batu. iNie litera prawa jest dla nas ważna, lecz w iel
kie orędzie zawarte w tym przykazaniu i odpowiedź,
jaką dajemy naszym sposobem życia.
Jakże więc mamy święcić niedzielę? Oddając Bogu,
co jest Boskie. Co znaczy przede wszystkim., że nie
dziela jest dniem poświęconym -czci Boga. Na oczach
wszystkich zbiera s.ię zgromadzenie wierzących i w
ten sposób demonstruje, że Bóg ma 'na ziemi swój lud
i że ten lud czuje się iz Nim związany. Niektórzy uważają, że zupełnie wystarczy, jeśli — zgodnie z w y 
powiedzią Jezusa o- modleniu się w komórce — spędzą
parę chwil na samotnej modlitwie i lekturze Pisma
świętego czy też na łonie natury przeżyją chwile uniesienia i uwielbienia dla Boga.
N ic podobnego!
Wspomniane słowa Jezusa odnoszą się do zupełnie
innej sytuacji i bywają, niestety, wykorzystywane ja
ko wymówka. Nabożeństwo niedzielne nie ma się od
bywać prywatnie i w ukryciu, tylko we wspólnocie
i publicznie. Co więcej, jego zadanie nie polega tylko
na pocieszaniu zmartwionych .i podnoszeniu na duchu
smutnych, lecz na uroczystym akcie uwielbienia dla
Boga, na zbiorowym oddaniu Mu należnego hołdu. I
pociechy, i
podniesienia na duchu doznamy,
gdy
przyjdziemy do kościoła i spotkamy się tam z naszy
mi siostrami i braćmi, by wspólnie sławić -Boga.
A co z odpoczynkiem? Chyba nie bez powodu mówi
Biblia o odpoczynku. Przerwać pracę i odpocząć —
to znaczy zaufać Bogu, pomyśleć o tym, że sens ży
cia nie polega na nieustannej pogoni za sukcesem.
Więcej, szybciej, lepiej — nic nam nie pomoże. 1 jesz-

-cze coś, co wcale nie jest mniej ważne. Skoro Bóg -mó
wi: zatrzymaj się, odpocznij, to znaczy, że myśli o
tobie, że o ciebie się troszczy, że zależy Mu na tym,
abyś naprawdę, a nie -tylko pozornie był szczęśliwy.
-Oczywiście, możesz gwizdać sobie na to, co Bóg ci
radzi, na Jego miłość, która wyraża się w konkret
nych sprawach. Nie dziw się jednak, jeśli tak jak ty
lu innych znajdziesz się w szpitalu z zawałem serca,
jeśli będziesz musiał udać się do
psychiatry, jeśli
twój dom zacznie się rozpadać, jeśli stwierdzisz, że
twoje dzieci są obcymi- 'ludźmi. 'Pamiętaj, że są to
sprawy bardzo poważne, a Bóg nie da się z siebie na(śmiewać. Cokolwiek siejesz, to będziesz i żął.
P rze rw ij więc swoją codzienną pracę, przeczytaj in
teresującą lekturę, chociaż raz w tygodniu spokojnie
spotkaj się z całą rodziną przy stole, porozmawiaj z
dziećmi o ich sprawach, idźcie irazem na spacer, pod
trzymajcie kontakty rodzinne i przyjacielskie przez
odwiedziny. A może jest ktoś chory, samotny, kto
czeka na twoją, właśnie twoją, wizytę? I nie. na tym
polega niedzielny odpoczynek, żeby .spać do południa,
a potem łazić po domu w przydeptanych kapciach, na
pół rozebranym i ze znudzoną miną. A przede wszyst
kim nie na tym, żeby sobie w dobrym towarzystwie
tęgo popić. Są naprawdę ciekawsze i więcej warte
rzeczy do zrobienia. Pamiętaj, niedziela 'jest dniem
Pana.
Spróbujmy teraz, po tym wszystkim, co dotąd sobie
powiedzieliśmy, spojrzeć na naszą pracę z punktu w i
dzenia dnia Pańskiego.
Czymże jest praca? Normalnym sposobem życia czło
wieka. Już w ogrodzie Eden -człowiek otrzymał pole
cenie uprawiania go i strzeżenia. Jego praca była w te
dy radosną służbą Bogu, udziałem w dziele stworzenia.
Charakter pracy zmienił się dopiero po upadku. P ra 
ca stała się walką o byt. Dopiero wtedy -usłyszał Adam te twarde słowa: „W moz-ole 'będziesz zbierał z
ziemi żywność po wszystkie dni twego życia... !W po
cie oblicza twego będziesz jadł chleb” i(I Mojż. 3:17.19).
Praca pozostała cechą
charakterystyczną ludzkiego
życia, jednak już nie jako czynność radosna-, w spo
sób naturalny wykonywana na cześć Boga, lecz jako
mozolne zadacie' i ciężkie brzemię. Po upadku już
nie rozumie -człowiek, na -czym pollega sens pracy, nie
służy Bogu swoją pracą, lecz usiłuje stworzyć sobie
swój własny świat, który by konkurował z porząd
kiem ustanowionym przez Boga.
Więcej światła! Światła z góry, które nadałoby blasku
naszej pracy. W naszych gorączkowych zabiegach
powinniśmy się zetknąć ze spokojnym działaniem Bo
ga. T-o dlatego mówi nam On: pamiętaj o dniu od
poczynku! Ostatnie słowo nie należy do pracy. Szukaj
ratunku na innej drodze niż nieustanny wysiłek, go
rączkowe zabiegi. Pozwól Bogu zmienić twój niedo
rzeczny trud na pracę prawdziwą, to znaczy wykony
waną jako służbę na cześć Boga.
2 chwilą kiedy posłuchamy skierowanego d-o nas orę
dzia-, które jest zawarte w czwartym przykazaniu, na
sza praca zmieni swój sens. Nie będzie to już bez
płodne usiłowanie, aby ten świat urządzić lepiej -niż
Pan Bóg, lecz raczej posłuszne i spokojne wykonywa
nie zadań ku Jego chwale. 'Nie będzie to już praca bez
wytchnienia, bo nauczymy się odpoczywać razem z
Bogiem i w Jego obecności. Przestaniemy Ibyć niewol
nikami p-racy, a nasza praca zyska prawdziwą głębię.
Oprać. B. Tr.
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LISTY DO REDAKCJI • LISTY DO REDAKCJI
W numerze 7—8 „Jednoty” z 1978 ro
ku, poświęconym w całości sprawom
ekumenii, na stronach końcowych
zamieszczono listę Kościołów człon
kowskich Światowej Rady Kościo
łów. W przypadku Polski zamiesz
czono tam tylko 4 Kościoły wcho
dzące w skład PRE. M.in. brak jest
również Kościoła Ewangelicko-Re
formowanego. Proszę o odpowiedź w
„Jednocie”, dlaczego na liście tej
zabrakło paru Kościołów.
A.S.
(nazwisko i adres znane redakcji)

★
Według Statutu Światowej Rady
Kościołów o członkostwo może się
ubiegać Kościół liczący oo najmniej
20 tysięcy wiernych (do .niedawna
wystarczyło 10 tysięcy). Spośród oś
miu Kościołów zrzeszonych w Pol
skiej Radzie Ekumenicznej tylko
cztery odpowiadają itym wymogom.
Są to: Poilski Autokefaliczny Koś
ciół Prawosławny, Kościół Boisk okatolicki, Kościół Starokatolicki M a
riaw itów i Kościół EwangelickoAugsburski. Pozostałe — tj. Kościół
Ew angel ie ko-R ef o rmow any , Kość iół
Metodysty czny,
Polski
Kościół
Chrześcijan Baptystów i Zjednoczo
ny Kościół Ewangeliczny — są re
prezentowane w ŚRK pośrednio,
czyli przez PRE, która posiada sta
tus rady stowarzyszonej.
;
Bronisław

★

Szewczyk

z

Katowic

przysłał obszerny list, którego frag
menty przytaczamy:
„Członkowie Kościoła rzymskokato
lickiego usiłują mnie przekonywać,
że inicjatorem ruchu ekumeniczne
go jest Kościół rzymskokatolicki. Od
dawna wiedziałem, że tak przecież
nie jest (...), bo pamiętam czasy,
kiedy to papież (...) zabraniał człon
kom Kościoła rzymskokatolickiego
brać udział przed 1939 r. w jakim
kolwiek ruchu ekumenicznym, pod
sankcją oczywiście kar kościelnych.
Przeczytałem Wasz pięknie wydany
numer „Jednoty’* 7—8/78, ale tam te
go zagadnienia nie znalazłem i dla
tego moich rozmówców nie udało
mi się przekonać, że nie mają racji.
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Są jednak wśród nich i tacy, któ
rych można
przekonać, ale tylko
faktami. Dlatego proszę o poinfor
mowanie mnie:
1) Jaki dokument papieski (...) za
braniał katolikom oraz duchownym
katolickim brania udziału w ruchu
ekumenicznym
przed 1939 r.?
2) Proszę ten dokument dokładnie
określić...’’

★
Poruszony przez Czytelnika z K a
towic problem
zasługuje w imię
prawdy historycznej na szersze omówienie. Nie po .raz pierwszy .bo
wiem spotykamy się z szerzonym
przez środowiska katolickie poglą
dem, że inicjatorem ruchu ekume
nicznego był Kościół Rzymskokato
licki, a konkretnie papież Jan
X X III. W rzeczywistości jednak ten
niewątpliwie w ielki papież był po
prostu pierwszym, który zdecydo
wał się podjąć kontakty z rozw ija
jącym się cd kilku dziesięcioleci ru
chem ekumenicznym.
Przypomnijmy na wstępie, że histo
rycy ekumenizmu, z katolickimi
włącznie, przyjmują zgodnie, że mo
mentem narodzin współczesnego ru
chu ekumenicznego była Światowa
Konferencja Misyjna w Edynburgu
<1910), która powołała do życia K o 
mitet Kontynuacji Pracy, pierwszy
organ ekumeniczny, przekształcony
w 1921 r. w Międzynarodową Radę
Misyjną. Najwybitniejszy mi przed
stawicielami misyjnego nurtu w ekumenii byli: John Mott — metody
sta i Joseph Oldham — anglikanin.
Drugim nurtem,
który zaczął się
tworzyć bezpośrednio po zakończe
niu Konferencji Edynburskiej, był
ruch Wiara i Ustrój Kościoła. Jego
inicjatorem ibył Charles ©rent —
biskup Kościoła episk opalnego (an
glikańskiego) w USA. Nurt ten sta
wiał sobie za główny cel doktrynal
ne zbliżenie Kościołów.
Wreszcie nurt
trzeci, czyli ruch
Praktycznego Chrześcijaństwa, któ
ry z inicjatywy luterańskiego ar
cybiskupa Uppsali, Nathana Soderbloma, zaczął się konsolidować w
okresie pierwszej wojny światowej.
Chodziło przede
wszystkim o to,
aby chrześcijanie różnych wyznań,

nie bacząc na przynależność wyzna
niową, angażowali się wspólnie w
sprawy międzynarodowe, społeczne,
ekonomiczne i pokojowe.
Chociaż inicjatorami wszystkich po
wyższych nurtów ruchu ekumenicz
nego -byli protestanci, to jednak
wkrótce przyłączyli
się także do
współpracy prawosławni i starokatolicy. Pionierzy ekumenizmu od po
czątku czynili starania o pozyska
nie dla wspólnej działalności także
Kościoła rzymskokatolickiego, lecz
wszelkie próby w tym kierunku, aż
do pontyfikatu Jana X X III, kończy
ły się odmową.
W 1919 r., po- dłuższych staraniach,
papież Benedykt X V przyjął dele
gację działaczy protestanckich z Ameryki Północnej, którzy przygoto
w yw ali I Światową Konferencję do
spraw W iary i
Ustroju Kościoła.
Dla planu tego pragnęli pozyskać
także Kościół katolicki. Członkowie
delegacji informowali
później, że
stosunek papieża do nich ibył pry
watnie bardzo serdeczny, lecz w y 
czuwało się „bardzo wyraźną róż
nicę między jego prywatną posta
wą wobec nas, a jego oficjalną po
stawą wobec konferencji. Pierwsza
była zdecydowanie przychylna, dru
ga zdecydowanie nieugięta” . P o au
diencji przekazano delegacji nastę
pujące oświadczenie: „Ojciec Świę
ty, dziękując za wizytę, stwierdził,
iż największym jego życzeniem ja 
ko następcy św. Piotra 1 zastępcy
Chrystusa jest to,
by była jedna
owczarnia i jeden pasterz. Jego
Świętobliwość dodał,
że nauka i
praktyka Kościoła rzymskokatolic
kiego w
odniesieniu do jedności
jednego Kościoła Chrystusowego są
dobrze znane każdemu, przeto Koś
ciół katolicki nie może uczestniczyć
w
proponowanym kongresie. W
żadnym wypadku jednak Jego Świętobliwcść nie chce wyrazić dezapro
baty dla zapowiedzianego kongresu,
zwłaszcza gdy ograniczy się on do
uczestników nie związanych ze Sto
licą Piotrową; przeciwnie, pragnie
i modli się, by \— o ile dojdzie do
zwołania kongresu — jego uczestni
cy oświeceni zostali łaską Bożą i
zjednoczeni ponownie z widzialną
głową Kościoła, która, przyjmie ich
z otwartymi ramionami” .

W lutym 1921 r. prymasi Kościołów
lut er ańs kich Skandynawii, zajmują
cy się przygotowaniami do I Świa
towej Konferencji Kościołów do
spraw Praktycznego Chrześcijańst
wa w Sztokholmie (1925), wystoso
wali do papieża lisit, w którym pod
kreślili, że współpraca Kościołów,
do jakiej dążą, w niczyim nie naru
szy zasad wiary, rytu lub dogmatów
jakiegokolwiek Kościoła. Pragną je 
dynie wezwać wszystkich uczniów
Chrystusa, niezależnie od ich w y 
znania, do naśladowania (Mistrza w
czynach miłości — we wspólnocie
działania i we wspólnocie ducha —
gdyż cierpienie świata woła o mi
łość chrześcijańską i wzywa chrześ
cijan do wspólnego działania.
W kwietniu 1921 r. w imieniu pa
pieża odpowiedział .na list kardynałsekretarz stanu Erorico Gasparri, pi
sząc, iż papież dziękuje za infor
macje i dołączone do mich protoko
ły (posiedzenia przygotowawczego w
Genewie. Odpowiedź ma zaproszenie
do udziału w
Konferencji Sztok
holmskiej w 1925 r. była negatyw
na.
Dwa lata wcześniej, 4 lipca 1919 r.,
wyszedł d e k r e t Ś w i ę t e g o O ff i c j u m zakazujący jakiegokolwiek
udziału '— bez specjalnego zezwole
nia Stolicy Apostolskiej 1
— w kon
gresach organizowanych przez od
dzielonych chrześcijan, a poświęco
nych sprawom chrześcijańskiej jed
ności. Dnia 8 ilipca 4927 r., czyli w
miesiąc przed rozpoczęciem I Świa
towej Konferencji Wiara i Ustrój
Kościoła w Lozannie, Święte Officjum w y d a ł o z a k a z uczestnict
wa katolików w zgromadzeniach ekumenicznych. Było to potwierdze
nie dekretu z 1919 r. iPo Konferencji
Lozańskiej, 6 stycznia 1929 r. pa
pież P i u s X I wydał e n c y k l i k ę
„ M o r t a l r u m a n i m o s” , w któ
rej ostro skrytykował ruch ekume
niczny, zarzucając imu, iż zmierza
do panchrystianizmu, który
co
prawda — opiera się na miłości
wzajemnej, ale wierze
przynosi
szkodę. Nie ma jedności bez jed
ności w wierze. „Skoro więc miłość
może rozwijać się tylko na podło
żu czystej i niesfałszowanej wiary,
zatem uczniowie
Chrystusa mogą
być związani ze sobą tylko przez
edność w iary stanowiącą najdosko
nalszy węzeł” .
Encyklika stwierdzała, że chrześci
janie
anglikańscy i
protestanccy
różnią się między sobą w takich za
sadach, jak:
autorytet
tradycji,

znaczenie episkopatu i kapłaństwa,
modlitwa do świętych i Marii. (Pa
pież wyciągał stąd
następujący
wniosek: „Nie możemy dojrzeć, jak
przy takich różnicach poglądów
można znaleźć
drogę do jedności
Kościoła, jako że jedność może pow
stać tylko z jedności urzędu nau
czającego, jedności dogmatów i jed
ności wiary w całym chrześcijańst
w ie (...)
W tych warunkach jest
rzeczą jasną, że Stolica Apostolska
w żadnej form ie nie może uczest
niczyć w tych konferencjach, a ka
tolikom nie wolno tych prób popie
rać ani z nimi współpracować. Czy
niąc to, podkreślaliby znaczenie fa ł
szywej religii chrześcijańskiej, któ
ra różni: się zasadniczo od jedyne
go Kościoła Chrystusowego” .
Encyklika zawierała
zobowiązanie
do traktowania na równi wszystkich
dogmatów
zdefiniowanych
przez
Rzym, bowiem opierają się one na
autorytecie
Chrystusa:
„Dlatego
wszyscy prawdziwi wyznawcy Chry
stusa muszą z tą samą wiarą przyj
mować dogmat
o Niepokalanym
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny,
co tajemnicę Trójcy Przenajświęt
szej, a we wcielenie naszego Pana
nie wolno im inaczej wierzyć niż w
nieomylny urząd nauczający papie
ża, i to w znaczeniu ustalonym na
ekumenicznym Soborze Watykań
skim” .
Encyklika kończyła się
apelem o
.powrót do
Kościoła'—.matki:
„Z
powyższego, czcigodni bracia, w yni
ka, z jakich powodów Stolica Apo
stolska nie pozwalała nigdy swym
wiernym uczestniczyć w konferen
cjach niekatolików. Nie ma bowiem
innej drogi zjednoczeniai wszystkich
chrześcijan, jak popieranie powrotu
wszystkich odłączonych
braci do
jednego prawdziwego Kościoła Chry
stusowego, od którego odłączyli się
niegdyś w nieszczęsny sposób” .
Zrozumiałe, że encyklika „Mortalium
animos” wywołała
wśród
chrześcijan—niekatolików
rozcza
rowanie i rozgoryczenie.
Odmowa Watykanu nie oznaczała,
oczywiście, że ze strony Kościoła
rzymskokatolickiego
nie
istniało
zainteresowanie ruchem ekumenicz
nym. Jednakże wszelkie kontakty
katolików z chrześcijanami innych
wyznań mogły mieć charakter je 
dynie nieoficjalny.
Po zakończeniu drugiej wojny świa
towej przystąpiono do ostatecznego
połączenia różnych
nurtów ruchu
ekumenicznego ,i do utworzenia z

nich Światowej Rady Kościołów. Ustalo.no, że oficjalne powołanie jej
do życia nastąpi w sierpniu 1948 r.
w Amsterdamie. Chciano zaprosić
do Amsterdamu 10
katolików w
charakterze nieoficjalnych obser
watorów. Nic jednak z tego nie w y 
szło: 5 czerwca 1948 r. Święte Officjurn opublikowało m o n i t u m
„ C u m c o m p e r t u m” , powołujące
się na kanon 1325 CIII) — zabrania
jący „mieszanych zgromadzeń” bez
uprzedniej zgody Stolicy Apostol
skiej oraz na kanony 1258 i 731 (II)
— zakazujące „communio in sacris” .
Pierwszym dokumentem, w którym
Watykan zezwalał wyraźnie, choć
z
pewnymi
ograniczeniami,
na
wspólne
modlitwy
katolików
i
Chrześcijan .innych wyznań, jak i na
spotkania międzywyznaniowe po
święcone zagadnieniom społecznym,
była I n s t r u k c j a
„E c c i es i a
c a t h o l i c a” , opublikowana przez
Święte Officjuim 20 grudnia 1949 r.
Zaznaczała ona jednak, że spotka
nia ekumeniczne między katolikami
i innymi chrześcijanami nie mogą
się odbywać ,;bez uprzedniej apro
baty odpowiedniego autorytetu koś
cielnego” , przy czym dla konferencji
lokalnych autorytetem tym są lo 
kalni ordynariusze, a dla konferen
cji ponaddiecezjalnych i międzyna
rodowych — Stolica Apostolska.
W 1952 r. dwaj Holendrzy, o. Jan
Willebrands,
obecny
arcybiskup
Utrechtu i przewodniczący watykań
skiego Sekretariatu do spraw Jed
ności Chrześcijan,
oraz o. Frans
Thijsen założyli Katolicką K onfe
rencję do spraw Ekumenizmu', któ
rej celem miało być gromadzenie
katolickich ekumenistów na regu
larne dyskusje. W rok później na
wiązała ona bezpośredni kontakt ze
Światową Radą Kościołów. K on fe
rencja postanowiła wnieść własny
wkład do I I Zgromadzenia Ogólnego
ŚRK w Evanston (1954). W Zgroma
dzeniu nie wziął jednak udział ża
den katolik, bowiem bezpośrednio
przed -rozpoczęciem obrad zakazał
tego kardynał Samuel Striteh, arcy
biskup Chicago, powołując się na
Instrukcję Świętego Officjuim
z
1949 r.
Postawa Kościoła rzymskokatolickie
go wobec ruchu ekumenicznego
zmieniła się radykalnie, gdy po zgo
nie Piusa X II papieżem został Jan
X X III. Zaraz po objęciu pontyfika
tu zapowiedział on zwołanie soboru
i utworzenie Sekretariatu do spraw
Jedności1 Chrześcijan. Na III Zg.ro-

21

mad zen i u Ogólnym
ŚRK w New
Delhi (1061)
pojawili się po raz
pierwszy
oficjalni
•obserwatorzy
Koś-ciola rzymskokatolickiego. Z ko
lei Watykan zaprosił na rozpoczyna
jący się w 1962 r. II Sobór W aty
kański oficjalnych obserwatorów z
ramienia Światowej Rady Kościołów
i różnych Kościołów chrześcijań
skich. Dnia 21 listopada 1964 r. so
bór przyjął trzy teksty o szczegól
nym znaczeniu dla ruchu ekume
nicznego. Są to: Konstytucja dog
matyczna „O K o ś c i e 1e” , dekret
„O e k u m e n i z m i e ” i dekret „O
Kościołach
Wschodnich
K a t o l i c k i c h” . W tekstach tych
sobór dokładnie sformułował swoje
rozumienie istoty ruchu ekumenicz
nego. W 1965 r. doszło do zinstytuc
jonalizowania stosunków pomiędzy
Światową Radą Kościołów a Kościo
łem rzymskokatolickim dzięki powo-

PRZEGLĄD

łaniu do życia wspólnej Grupy Ro
boczej. Jednocześnie 'Watykan pod
jął dialog dwustronny na tematy
dogmatyczne z różnymi światowymi
rodzinami (chrześcijańskimi, np. ze
Wspólnotą Kościołów Anglikańskich,
Światową
Federacją
Luterańską,
Światowym
Aliansem
Kościołów
Reformowanych
Światową
Radą
Metody styczną.
(Mimo że Kościół
rzymskokatolicki nie został człon
kiem Światowej
Rady Kościołów,
uczestniczy on dzisiaj aktywnie we
wszystkich inicjatywach ekumenicz
nych podejmowanyęih na świecie.
Jest jednak faktem, że w porówna
niu z Kościoła mii ewangelickimi czy
prawosławnymi Kościół: ten stosun
kowo późno przyłączył się do wspól
nych dążeń o przywrócenie jedności
całego chrześcijaństwa.
Karol Karski

EKUMENICZNY

Z Z A G R A N IC Y
# Ataki na sztab genewski Świa
towej Rady Kościołów w związku
z Programem Zwalczania Rasizmu
są niezrozumiałe, ponieważ centra
la w Genewie jest w ipełni zależna
od uchwał Kościołów członkow
skich. Sztab nie ma uprawnień do
podejmowania decyzji, stoi jedynie
w służbie „wybitnie demokratycz
nej instytucji” . Program Zwalcza
nia Rasizmu jest próbą przejścia od
głoszenia, iż rasizm jest grzechem,
do realizowania w praktyce posłu
szeństwa chrześcijańskiego. Oświad
czenie takie złożył dyrektor W y
działu Wychowania ŚRK, prof. dr
Ulrich Becker.
# Po poparciu finansowym, udzie
lonym przez Światową Radę Koś
ciołów Frontowi Patriotycznemu w
Zimbabwe, w RFN wzmogły się
głosy żądające wystąpienia nie
mieckich Kościołów ewangelickich
z Rady. Z opinią tą polemizował
ostatnio bp Eduard Lohse, zwierz
chnik Kościoła Laterańskiego Ha
noweru. W liście skierowanym do
wszystkich duchownych swego K o
ścioła bp Lohse napisał: „Jeśli ulegniemy żądaniu wystąpienia ze
Światowej Rady Kościołów, stra
cimy wszelką możliwość w yw iera
nia wpływu na współpracę świato
wego chrześcijaństwa. Musimy na
uczyć się przyjmować decyzje wię-
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kszości, podjęte po długich deba
tach w Światowej Radzie Kościo
łów, także wówczas, gdy osobiście
życzylibyśmy sobie, aby były one
inne” .
# Grupy protestanckie' w jedena
stu krajach Europy, zrzeszone w
Europejskiej Konferencji Wspólnot
Wyznających, domagają się, aby
ich Kościoły wystąpiły ze Świato
wej Rady Kościołów. Dotychczaso
we
formy
ekumenii
stosowane
przez Genewę pragną one zastąpić
inną formą, polegającą na „ducho
wym braterstwie między chrześci
janami w całym świecie” . Grupy
te odbyły ostatnio we Frankfurcie
n. M. (RFN) kongres, na którym uchwalono poselstwo do wszystkich
chrześcijan w Europie. W posels
twie zarzucono ŚRK, że daje „nie
zliczonej licżbie chrześcijan fałszy
wą orientację, gdyż odrzuca lub
fałszuje normy biblijne” .
#

Światowa

trzebuje w

Rada

Kościołów

po

tym roku miliona do

larów, aby zrealizować swoje pro
jekty w ramach Programu Zw al
czania Rasizmu.

Dwa

najważniej

sze projekty dotyczą rasizmu w te
ologii

i

rasizmu

wychowaniu.

w

kształceniu i

# Sekretarz generalny ŚRK, dr
Filip Potter, złożył wizytę w W a
tykanie,' przeprowadzając szczegó
łowe rozmowy z papieżem Janem
Pawłem II, z przedstawicielami Se
kretariatu do spraw Jedności oraz
Wydziału do spraw Sprawiedliwo
ści i Pokoju. Była to jego pierwsza
wizyta u Jana Pawła II. Filipowi
Potterowi towarzyszył jego zastęp
ca, dr Konrad Raiser.
O Papież Jan Paweł (II w orędziu
skierowanym do Wspólnej Grupy
Roboczej Światowej Rady Kościo
łów i Kościoła Rzymskokatolickie
go wyraził pragnienie, aby nastąpi
ła ściślejsza współpraca między obyd wierna
organizacjami
i aby
wzrosły ich wysiłki zmierzające do
przywrócenia jedności wszystkich
chrześcijan.
Ostatnie
posiedzenie
Wspólnej Grupy Rdboczej (na prze
łomie lutego i marca tor.) było pier
wszym od czasu wyboru nowego
papieża.
# Wspólnemu
Komitetowi
do
spraw Społeczeństwa, Rozwoju i
Pokoju (SODEPAX) Światowej Ra
dy Kościołów i Kościoła Rzymsko
katolickiego
przedłużono
mandat
na trzy lata, tij. do końca 1981. Od
powiednią decyzję podjęły jedno
cześnie Watykan i Genewa. SO
D EPAX istnieje od 1967. Sekreta
rzem generalnym jest obecnie amerykański jezuita — o. John Lucal.
# Metropolita Damaskinos Papan
dreou, dyrektor Centrum Prawo
sławnego w Chambesy k. Genewy,
skrytykował Filipa Pottera, który
w wywiadzie prasowym powiedział,
że prawosławni dlatego czują się
w Radzie nie dowartościowani, że
„katolicy i protestanci «posiadają
wspólną mentalność łacińską, a
prawosławnych cechuje mentalność
grecka” . Zdaniem metropolity ta
wypowiedź Pottera dowodzi, że
myśli on w kategoriach „teolo
gicznego apartheidu” .
# Z udziałem przedstawicieli 16
Kościołów Światowy Alians Refor
mowany zorganizował w Pretorii
konferencję
na temat odpowie
dzialności Kościoła w A fryce Po
łudniowej.
Rozpatrywano
takie
problemy, jak: powiązanie Kościo
ła ze strukturami politycznymi, sy
tuacja ekonomiczna, położenie ro
dziny, wychowanie. Reprezentowa
ne były zarówno te Kościoły, które
popierają apartheid, jak i te, któ

re zrzeszają dyskryminowaną lud
ność. Na obrady zaproszono anglikan6w, metodystów i luteran.
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„Kuch ekumeniczny może wiele
oczekiwać od papieża Jana Pawła
II; ekumenizm może liczyć na po
stęp”
— oświadczył arcybiskup
Wiednia, kard. Franciszek König,
podczas spotkania z przedstawicie
lami
Kościołów
prawosławnych
Wiednia i z członkami ekumenicz
nej fundacji „Pro Oriente” . Kard.
König zwrócił uwagę, że przy róż
nych okazjach — (także itakich, któ
re 'nie mają (bezpośredniego zw iąz
ku z ekumenią — papież nawiązuje
do tematyki ekumenicznej.

0 Ks.

Bertold o Weber z Brazylii,
protestancki obserwator
na I I I
Konferencji
Biskupów
Am eryki
Łacińskiej, dał wyraz zadowoleniu,
że w Puebli postawiono w centrum
postać Chrystusa i dopiero w ta
kim odniesieniu próbowano roz
wiązać problem ewangelizacji. Ks.
Wóber wyraził nadzieję, że fakt
ten przyczyni się do zapłodnienia
dialogu ekumenicznego w Ameryce
Łacińskiej.

0

Przedstawiciele Kościołów luterańskiago i apiskopalnego w U SA
na szóstym posiedzeniu w drugiej
turze rozmów przystąpili do opra
cowania wspólnej deklaracji na t e 
mat apostolskości Kościoła. Pod
pojęciem tym obie strony rozumie
ją
kontynuację
wiary,
nauki,
wspólnoty, misji i urzędu kościel
nego od czasów apostolskich.

0 Synod Generalny Kościoła A n 
glikańskiego W' Anglii zaaprobował
niedawno deklarację Katolicko-An
glikańskiej Komisji Teologicznej na
■ema:t Eucharystii, urzędu, ordyna
cji oraz autorytetu w Kościele. W
naju, w imieniu całej Wspólnoty
Kościołów Anglikańskich, wypowie
się na ten temat Anglikańska Ra
da Konsultatywna.
0 Międzynarodowa Komisja Katolicko-Metodystyczna
doszła
do
wniosku, że w poglądzie na działa
nie Ducha Świętego w życiu jed
nostek i wspólnot chrześcijańskich
— między katolikami i metodysta
mi
istnieje
więcej
elementów
wspólnych niż rozbieżnych. Pod
czas kolejnego spotkania w listo
padzie br. omawiany będzie temat:
„Działanie Ducha Świętego w Koś
ciele i w sakramentach” . Przew i
duje się, że w .1981 opracowany
zostanie wspólny dokument.

0

Profesor socjologii z USA, Da
vid Moberg, skrytykował amery
kańskiego kaznodzieję baptystycznego i ewangelistę B illy Grahama.
Zdaniem Moberga, Graham winien
okazywać więcej zainteresowania
problemami społecznymi. Zarzucił
mu, że uchodzi (bardziej za przyja
ciela bogatych niż biednych. M o
berg, sam 'będąc baptystą, radzi
Grahamowi, aby zrezygnował z używania słowa „krucjata” , którego
militarny wydźwięk nie pasuje do
Chrystusa jako Księcia Pokoju.

0

„Ewangelizacja a polityka” —
pod takim hasłem odbyło się w
Matanzas na Kubie spotkanie teo
logów zorganizowane przez Ewan
gelickie Seminarium Teologiczne oraz
Chrześcijańską
Konferencję
Pokojową Ameryki Łacińskiej i re
gionu karaibskiego. W iele uwagi
poświęcono problematyce związa
nej z tzw. teologią wyzwolenia. W
spotkaniu uczestniczyło 76 teolo
gów protestanckich, katolickich i
prawosławnych z pięciu kontynen
tów. Środowisko polskie reprezen
tował ks. prof. dr Witold Benedyktowicz, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

0

Związek Kościołów Ewangelic
kich w NRD wydał (broszurę za
tytułowaną: „O pojednaniu kon
kretnie” . Jest ona poświęcona akcji
zbierania darów na Centrum Zdro
wia Dziecka w Warszawie. Broszu
ra informuje o inicjatywach Koś
ciołów ewangelickich w NRD na
rzecz budowy CZD, który będzie
pomnikiem wszystkich dzieci, ja
kie zginęły podczas drugiej wojny
światowej.
Kościoły ewangelickie
w NRD przekazały dotąd 1 377 560
marek na ten cel.
0 Jak informuje Brytyjskie Towa
rzystwo Biblijne w Londynie, licz
ba języków, na które przetłuma
czono choćby
fragmenty
Pisma
świętego, wzrosła w ubiegłym roku
o dalsze 29 I osiągnęła łącznie 1660
języków. Po raz pierwszy dokona
no pełnego przekładu Nowego Tes
tamentu na 36 nowych języków m.
in. na język gamit, którym mówi się
w .niektórych regionach Indii, i na
język jareba, który jest starym
dialektem meksykańskim. Komple
tne przekłady Biblii zostały doko
nane na języki kate i mofa, który
mi posługuje się ludność Papua w
Nowej Gwinei i w Kamerunie.

0

Po dziesięcioletniej pracy biblistów katolickich, protestanckich i
koptyjskich z różnych krajów ara
bskich ukazał się w Bejrucie prze
kład Nowego Testamentu na współ
czesny język arabski.

0

Prezydium Synodu Kościoła R e
formowanego na Węgrzech miano
wało pierwszą kobietę na stanowi
sko profesora teologii. , Jest nią
Klara Lenkey-Semsey, która do
tychczas pełniła funkcję referenta
Wydziału Studiów Kancelarii Sy
nodalnej Kościoła Reformowanego.
Nowa pani profesor objęta katedrę
wiedzy nowotestamentowej w Re
formowanej Akademii Teologicznej
w Debreczynie.

0 Ekumenicznym

nabożeństwem,
odprawionym w kaplicy Pałacu
Lamibeth — londyńskiej siedzibie
arcybiskupa Canterbury — rozpo
częła się narodowa kampania ewangelizacyjna w W ielkiej Bry
tanii. W całej akcji chodzi o ogólne
ożywienie życia religijnego w zbo
rach. Inicjatywę anglikańską po
parły Kościoły metodystyczny i ka
tolicki, a także Brytyjska Rada
Kościołów, Alians Ewangelicki i
Towarzystwo Biblijne.

0 Nowym
przewodniczącym
Wspólnoty
Roboczej
Kościołów
Chrześcijańskich w RFN został w y 
brany na okres trzech lat kato
licki biskup-sufragan z Paderbornu
— Paul-Werner Scheele. Wspólno
ta Robocza istnieje od 1948 i po
czątkowo zrzeszała Kościoły ewan
gelickie, wolne i starokatolicki. W
1974 przystąpiły do niej Kościoły
rzymskokatolicki
i
prawosławny.
Bp Scheele jest pierwszym katoli
kiem, któremu powierzono kiero
wanie tą organizacją.
0 Statystyki

kościelne w Norwe
gii wykazują, że w ubiegłym roku
z Kościoła luterańskiego, do które
go należy przytłaczająca większość
Norwegów, wystąpiło dwa razy
więcej osób niż w 1977, ale ogółem
ich liczba (11 755) stanowi zaledwie
trzy promile wszystkich członków
Kościoła. Wzrosła natomiast liczba
osób przystępujących do Komunii
św. i wysokość kolekt zbieranych
podczas nabożeństw.

0

Kościół
luterański
i
Kościół
rzymskokatolicki w Norwegii po
stanowiły utworzyć komisję konta
któw. Głównym ijej zadaniem ma
być ocena międzynarodowych roz-

mów, jakie prowadzą ze
sobą
Światowa Federacja Luterańska i
watykański Sekretariat do spraw
Jedności Chrześcijan.
# W stolicy Kenii, Nairobi, za
czął wychodzić kościelny biuletyn
prasowy przeznaczony dla całej
Afryki. Do jego powstania przyczy
niły się: Ggólnoafrykańska K on fe
rencja Kościołów, Światowa Fede
racja Luterańska, Światowa Rada
Kościołów i Światowe Stowarzy
szenie Informacji Chrześcijańskiej.
Biuletyn ma prowadzić do po
prawy wzajemnych kon'taktow m ię
dzy Kościołami afrykańskimi i mię
dzy nimi a Kościołami na innych
kontynentach.
0 W najbliższej przyszłości nie
przewiduje się nawiązania pełnych
stosunków dyplomatycznych mię* dzy Wielką Brytanią a Watykanem.
Minister spraw zagranicznych rzą
du brytyjskiego, David Owen, na
pytanie
anglikańskiego
biskupa
Mervyna Stockwooda odpowiedział,
że nic nie wskazuje na to, aby
Watyka'n pragnął podnieść swego
apostolskiego legata w Londynie do
rangi nuncjusza. Inni członkowie
Brytyjskiej
Wspólnoty
Narodów,
rip. Australia i Kanada, utrzymują
pełne stosunki dyplomatyczne z
Państwem Watykańskim.
# Patriarcha Kościoła Koptyjskiego w Egipcie, Szenuda III, dokonał
poświęcenia
pierwszego
kościoła
koptyjskiego w Anglii.
0 Kościół Prawosławny Grecji z
okazji 1600 rocznicy zgonu Bazyle
go Wielkiego ogłosił rok 1979 ro
kiem pamięci tego wielkiego Ojca
Kościoła. Utworzony przez abp. Se
rafima z Aten komitet, w skład
którego weszli bliskupi i profeso
rowie, opublikuje informacje, któ
re przybliżą wiernym postać i
dzieło św. Bazylego.
# W ostatnich rozmowach między
przedstawicielami Kościołów pra
wosławnych i wschodnich (nie uznających uchwał Soboru w Chal
cedonie w 451 r.) w Chambesy k.
Genewy zdołano osiągnąć godny

uwagi postęp. Po 8-letnich przygo
towaniach wkrótce podejmie pracę
oficjalna wspólna komisja.
# Zdaniem
katolickiego
teologa,
prof. dr. Heinza Schütte z Bonn, w
dotychczasowych oficjalnych roz
mowach między Kościołem rzym 
skokatolickim a Kościołami ewan
gelickimi osiągnięto „godny uwagi
stopień porozumienia” w kwestiach
istotnych, zwłaszcza w kwestii poj
mowania urzędu kościelnego. Zary
sowujące się porozumienie winno
stworzyć mocne podstawy do za
warcia interkomunii.
Z KRAJU
# Działająca od końca 1977 r.
Podkomisja do Spraw Dialogu zwo
łała 1 marca br. kolejne posiedze
nie poświęcone dyskusji nad doku
mentem o chrzcie, opracowanym
przez komisję ŚRK Wiara i Ustrój
Kościoła,
której
pełnoprawnymi
członkami są także teolodzy kato
liccy. W spotkaniu uczestniczyli
teologowie rzymskokatoliccy, pra
wosławni, ewangelicko-augsburscy,
baptystyczni i ewangeliczni. Obra
dujących odwiedził ks. bp W ła
dysław
Miziołek, przewodniczący
Komisji Episkopatu do spraw Eku
menizmu. Ustalono, że dyskusja

nad dokumentem o chrzcie będzie
kontynuowana podczas spotkania
w dniu 25 maja br. i zakończona
opracowaniem uwag i ewentual
nych zastrzeżeń, które przesłane
zostaną do Światowej Rady Koś
ciołów w Genewie. Ustalony też
będzie oficjalny polski przekład
dokumentu i udostępniony zaanga
żowanym w dialogu Kościołom.
W związku z prowadzonym przez
Podkomisję dialogiem wielostron
nym Komisja Episkopatu do spraw
Ekumenizmu podjęła dialogi dwu
stronne z przedstawicielami Koś
ciołów członkowskich Polskiej Ra
dy Ekumenicznej na temat wza
jemnego
uznania
sakramentu
chrztu.
Przedstawiciele
Kościoła
Rzymskokatolickiego podpisali do
tychczas protokoły z reprezentanta
mi Autokefalicznego Kościoła Pra
wosławnego, Starokatolickiego K o 
ścioła Mariawitów. Kościoła Ewan
gelicko-Reformowanego i Kościoła
Metodystycznego, które wyrażają
ich wspólne stanowisko. Przewidu
je się, że wkrótce podjęte zostaną
rozmowy dwustronne z przedsta
wicielami pozostałych czterech K o 
ściołów zrzeszonych w PRE. Jesienią br. Podkomisja do spraw Dia
logu pragnie podjąć serię rozmów
poświęconych
problemowi
mał
żeństw mieszanych.

OFIARY NA WYDAWNICTWO
Zbigniew Ligęza — zł 100, Włodzimierz Zuzga — zł 110,
inż. Janusz Sas-Szymański — zł 100, Ruth Engelhardt —
zł 500, Matylda Kamińska — zł 200, ks. Rudolf Otto ■
—
zł 500, Florentyna Krentz — zł 108.
Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Przypo
minamy, że ofiary na wydawnictwo „Jednota” przekazywać
można na konto P K O V III OM Warszawa, N r 1586-3854-136 bądź przesyłać przekazem pieniężnym pod adresem:
Administracja miesięcznika „Jednota” , al. Świerczewskie
go 76a, 00— 145 Warszawa.
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