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C O  W Y  N A  T O ?

Czy w sprawach dotyczących całego narodu ma jakieś znaczenie głos jego 
bardzo nielicznej cząstki? Czy Kościoły mniejszościowe mają coś do po
wiedzenia, a zwłaszcza do zdziałania dla dobra ogółu? Najczęściej można 
się spotkać z opinią, żc to niemożliwe, bo za nami nie stoją wielom ilio
nowe masy ludzi. Okazuje się jednak, żc rację mają ludzie, którzy są 
odmiennego zdania. Przykładem niech będzie układ o podstawach norma
lizacji wzajemnych stosunków między Polską Rzeczpospolitą Ludową 
a Republiką Federalną Niemiec. W stworzeniu klimatu umożliwiającego 
zawarcie porozumienia swoją cząstkę mają właśnie polscy protestanci. 
Kościół Ewangelicki w RFN (EKD) wpłynął poważnie na zmianę opinii 
społeczeństwa zachodnioniemieckiego i w ten sposób przygotował grunt 
pod negocjacje polityczne, sfinalizowane podpisaniem układu między oby
dwoma państwami w dniu 7 grudnia 1970. Nic bez znaczenia dla ukształ
towania się stanowiska EKD były od dawna utrzymywane stosunki m ię
dzy tym Kościołem a Kościołami ewangelickimi w naszym kraju i Polską 
Radą Ekumeniczną. Notujemy jednak niezrozumiały fakt przemilczania 
udziału w tych sprawach PRE i Kościołów mniejszościowych.

W związku z 10 rocznicą psdpisania układu odbyło się w Loccum k. Hano
weru sympozjum polsko-zachodnioniemieckie, zwołane z inicjatywy Pol
skiej Rady Ekumenicznej i Rady Kościoła Ewangelickiego w RFN na 
21—23 listopada ub. r. O sympozjum pisano w naszej prasie, ale nie 
wspomniano o polskich kościelnych uczestnikach i c roli, jaką tam ode
grali. Prezes PRE, ks. prof. dr Witold Benedyktowicz, wygłosił re
ferat związany z tematem normalizacji stosunków między Polską a RFN.

2 grudnia 1980 przekazano prasie w Polsce i RFN oświadczenie wydane 
z tej samej okazji przez PRE i Radę EKD. Niestety, w polskiej prasie nic 
ukazała się nawet wzmianka o tym dokumencie (tekst oświadczenia dru
kujemy osobno na s. 23). Stawia to nas w dwuznacznym świetle wobec 
zachodnioniemieckich partnerów. Przede wszystkim jednak chodzi © to, że 
opinia publiczna w Polsce nie została poinformowana o sprawie dla nas 
wszystkich dość istotnej. Warto byłoby, aby przeciętni obywatele dowie
dzieli się o tym, żc istnieją w Polsce chrześcijanie innych wyznań, któ
rym sprawa Ojczyzny jest równic jak im droga i którzy, choć tak nie
liczni, potrafią coś konkretnego dla niej zrobić. Kościoły mniejszościowe 
zaś widziałyby w tym dowód, że się je dostrzega i nie lekceważy ich 
dorobku. Doskonale rozumiemy, żc katolicyzm jest u nas wyznaniem do
minującym i pod względem liczebności craz wpływów nic możemy się 
z nim porównywać. Tym bardziej więc wydaje się rzeczą konieczną, aby 
nie pomijać milczeniem takich wydarzeń, jak udział wybitnych przedsta
wicieli Kościołów mniejszościowych w sympozjum w Loccum ani oświad
czenia PRE i Rady EKD.

Prezydium PRE wyraziło swe ubolewanie na posiedzeniu w dniu 
10 grudnia ub. r., ale wydaje się, że nic dotrze ono tam, gdzie trzeba, aby 
na przyszłość nie powtarzały się już podobne sprawy.

Kościoły członkowskie PRE i Rada EKD od szeregu lat, a zwłaszcza 
w ostatniej dekadzie, czynnie uczestniczyły w procesie normalizacji wza
jemnych stosunków między obydwoma krajami i wpływały na swe społe
czeństwa w celu kształtowania w nich postaw wzajemnego szacunku, 
przełamywania uprzedzeń i niechęci a nawet wrogości wywołanej przez 
tragiczne wydarzenia, jakie zaszły między narodem polskim a niem iec
kim. Działania podjęte przez Kościoły odbywały się zgodnie z treścią 
i duchem układu o podstawach normalizacji.

W ciągu dziesięciolecia Kościoły prowadziły intensywny dialog ekume
niczny, organizowały wicie sympozjów. Od 1974 działa wspólna Komisja 
Kontaktów PRE i Rady EKD, która pracuje nad zacieśnieniem wzajem
nych stosunków kościelnych i ekumenicznych, nad właściwym informowa
niem społeczeństwa o realiach, w jakich żyją obydwa narody i oceną 
wdrażania procesów normalizacji.

O tym wszystkim trzeba by głośno mówić, bo to też jest element nor
malizacji.

C O  W N U M E R Z E ?
Rozpoczyna się rok 1981. Wchodzi
my w nieznaną, niepokojącą przy
szłość. Kazanie Bóg jest z nami (s. 3) 
mówi więc o odwadze, radości 
i pokoju, albownem zaczynamy ten 
rek z Jezusem.

Modlitwa Na długiej drodze (s. 4),
została napisana przez austriackie
go pastora; pochodzi cna z m ater ia 
łów zebranych do numeru austriac
kiego (10/80).

Pozostałe artykuły dotyczą zagad
nień ekumenicznych, albowiem 
styczeń odczuwamy jako miesiąc 
szczególnie ekumeniczny z powodu 
Tygodnia Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan. Tak więc ks. bp Zdzi
sław Tranda pisze o Ekumenizmie 
w dobie sekularyzacji (s. 5).

Były długoletni sekretarz general
ny ŚRK, dr W. A. Visser’t Hooft 
dokonuje przeglądu początków ru 
chu ekumenicznego w art. Ekume- 
nii potrzebne są Kościoły (s. 9).

Ludzie modlitwy (s. 12) — to syl
wetki trzech osób, które odcisnęły  ̂
swoje piętno na ruchu ekumenicz
nym: Dietrich Bonhoeffera, Paula 
Couturiera i Martina Luthera K in
ga. Litanię o jedność napisaną 
przez Paula Couturiera, zamiesz
czamy na s. 14.

O wspólnocie Jerozolimskiej w P a
ryżu i problemie modlitwy pisze 
s. Kinga Strzelecka, osu. w Rozmo
wach przy studni (s. 15).

Andrzej Kemp.fi przedstawia K we
stie chrześcijańskiego ekumenizmu 
(5. 17).

Czarna skrzynka na parafialnym 
biurku to Telefon (s. 19). który
przekazuje różne ludzkie problemy. 
O jednym z nich opowiada Alek
sandra Sękowska.

Przeglądem ekumenicznym (s. 20) i 
działem Z prasy (s. 24) zamykamy 
numer.

N A S Z A  O K Ł A D K A
Kiedy przychodzi na świat dziecko, 
przynosi ze sobą wielką radość. My, 
rodzice, wiążemy z nim wielkie na
dzieje, choć jego przyszłość jest 
przed nami zasłonięta. Podobnie 
myślimy u progu Nowego Roku. Ra
dość, nadzieje i niepewność. Co 
nam przyniesie rok 1981?



KS. BOGDAN TRANDA

Bóg jest z nami
Nie bójcie się! Przynoszę wam dobrą wiadomość, która ucieszy 
wszystkich ludzi. Dzisiaj w mieście Dawida urodził się wasz 
Zbawca, jest to Mesjasz, Pan, a oto znak dla was — znajdziecie 
niemowie w pieluszkach, leżące w żłobie. W jednej chwili u boku 
anioła zjawiły się hufce anielskie, które tak sławiły Boga:

Łukaszowy tekst o przyjściu na św iat Jezusa i o anio
łach przynoszących tę wiadomość pasterzom  na pola 
betlejem skie, związany jest że św iętam i Narodzenia 
Pańskiego. Raczej nie oczekujemy go na Nowy Rok. 
Są w nim  jednak zaw arte treści, k tóre w arto  odczy
tać w naszym., polskim, Nowym Roku 1981.
Urodziny Jezusa wówczas, w Betlejem ie, oznaczały 
początek nowego. Nie cd razu ludzie zdali sobie 
spraw ę, jak  bardzo ten fak t zaważy na dziejach 
św iata. Trudno zresztą tem u się dziwić. Ani k ra j 
— daleka Palestyna, ani miejscowość — m ałe zapa
dłe miasteczko, ani miejsce — opuszczona stajn ia , 
nie wskazyw ały na to, że stało się coś wielkiego. 
Dziecko też takie, jakich wiele rodzi się w każdej 
chwili na całym  świecie. Dopiero później zaczęto 
liczyć la ta  od tego w ydarzenia i tak wypadło, że 
rok,* który w łaśnie rozpoczęliśmy, nosi num er 1981 
po narodzeniu Chrystusa. Przyjście n a  św iat Dziecka 
M arii stało się cezurą oddzielającą dwie ery — przed 
Chrystusem  i po Chrystusie. Już w naszych czasach, 
trudno powiedzieć czy z chęci odsakralizow ania h i
storii, czy dla ukrycia albo zatarcia im ienia C hrys
tusa w świadomości ogółu, zaczęto posługiwać się 
term inem  „nasza e ra”. N iektórzy z przekąsem  w y
rażają się o tej zmianie, dopatru jąc się w n iej ro 
dzaju obrazy dla Jezusa. Chyba jednak nie trzeba 
do tej spraw y podchodzić nazbyt serio, a raczej spoj
rzeć na nią z odrobiną poczucia hum oru, co nigdy 
nie zaszkodzi. A w tedy spostrzeżemy, że w w y ra 
żeniu „nasza era” brzmi mimowolny hołd złożony 
betlejem skiem u Niemowlęciu. Nasza era — to era 
Chrystusow a, albo odwrotnie, era C hrystusow a — to 
era nasza.
Zaczynamy więc ten Nowy Rok z Jezusem . Poprze
dzające go św ięta Narodzenia rzucają swój blask na 
dni następne, a my — chcemy czy nie chcemy — 
przeżywamy je pod znakiem przyjścia Syna Bożego. 
Jak  wtedy, u początku naszej ery Chrystusowej, 
praw ie n ikt nie zdawał sobie spraw y z niezwykłości 
wydarzenia, tak i dzisiaj bardzo wielu ludzi nie 
przyw iązuje wagi do fak tu  rozpoczynania roku z J e 
zusem. Niezależnie jednak od naszej świadomości 
On jest obiektywnie obecny. Szczęśliwi byli pasterze, 
gdy znaleźli w sta jn i Niemowlę w pieluszkach, po
łożone w żłobie. Szczęśliwy, kto dzisiaj znajdzie 
Jezusa — jak  Leopold S taff — ,,w jeszcze podlej
szej stajni, w sercu swoim”.
Szczęśliwy, bo w tedy wezwanie „nie bój się” prze
sta je  być dla niego pustym  dźwiękiem, fragm entem

Chwała na wysokościach Bogu, 
a na ziemi pokój ludziom, 
których Bóg darzy miłością.*

Łuk. 2:10—11

opisu dawno przebrzmiałego w ydarzenia, przeciwnie, 
budzi rezonans w jego sercu i umyśle. Zaczyna od
nosić się do konkretnej sytuacji, do niebezpieczeń
stwa, jakie mu zagraża, do spraw, na które nie ma 
wpływu, a od których w sposób dram atyczny zależy. 
W itając nasz polski Nowy Rok, patrzym y w p rzy
szłość z niepokojem, niepewni, co on nam  przy
niesie. Raczej bez żalu żegnamy rok 1980, dla kogoś 
osobiście może naw et bardzo szczęśliwy, ale dla 
ogółu społeczeństwa bardzo niemiły, rok załam ania 
się gospodarki, odsłonięcia praw dy nagiej i szpet
nej, zagrożenia narodowego bezpieczeństwa, w ielkich 
napięć społecznych i politycznych, rek  balrnsow ania 
na linie. Jak i będzie następny, 1981?
Przyszłość jest szczelnie zakryta zasłoną niewiedzy. 
Chcielibyśmy przez nią przeniknąć i dlatego wielkim 
powodzeniem cieszą się rozm aite wróżby a zwłasz
cza horoskopy. Dobrze jednak jest tak, jak  jest. 
Gdybyśmy mogli uchylić zasłony, ogarnęłoby nas 
zapewne przerażenie i stracilibyśm y odwagę do ży
cia. A Bóg nie chce nam odwagi odbierać, przeciw 
nie. chce nam jej dodać i dlatego przez swego po
słańca mówi do nas: nie bójcie się! Kiedy przeży
wamy wielkie napięcie, gdy boimy się zagrażającego 
niebezpieczeństwa, w tedy mamy szansę nie tylko 
uchem usłyszeć, ale do samych siebie odnieść to 
wezwanie: nie bójcie się — i., przestać się bać. 
Dlaczego w łaściw ie mielibyśm y przestać się bać? 
Nic konkretnego przecież się nie zmienia, napięcie 
trw a, niebezpieczeństwo wisi nadal, chaos nie minął, 
półki w sklepach wciąż puste... A jednak zmienia 
się coś całkiem istotnego, bo otrzym ujem y dobrą 
wiadomość, że urodził się nasz Zbawca, Mesjasz, k tó 
ry w proroctw ie Izajasza nosi im ię Immamuel, co 
znaczy Bóg jest z nami. Jeśli więc Bóg jest z nami, 
to któż może być przeciw nam? Któż może nam n a
praw dę zagrozić? Nie m a w tym stworzonym  święcie 
siły zdolnej odłączyć nas cd miłości Boga, k tóra 
ujaw niła się w Jego Synu. a naszym Panu, Jezusie 
Chrystusie (por. Rzym. 8:31—39).
Nie bardzo nam dzisiaj do radości, ale dobra w ia
domość zawsze jest pożądana, a ta z Betlejem u ma 
ucieszyć wszystkich ludzi. Dotyczy ona zupełnie in 
nego zakresu spraw, nie zapewnia nadzwyczajnego 
urodzaju, bezzwrotnej i bezprocentowej pożyczki na 
pokrycie wszystkich długów, ani nie zw iastuje na
głej zm iany w układzie polityczno-gospodarczym.

* Cytat  z: „C ztery  E w an ge l ie ,  w sp ó łc ze s n y  przek ład  z j ę 
zyka  g r e c k i e g o ” BiZTB, W arszaw a,  1978.
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Chodzi w niej po prostu o to, że Bóg jest z nami 
w każdej sytuacji, nawet wtedy, gdy znajdziemy się 
na samym dnie. Jakież inne znaczenie może mieć 
fakt, że Jego Syn urodził się w opuszczonej stajni, 
wśród gnoju i smrodu, bo nie było dla Niego m ie j
sca wśród ludzi? Właśnie na samo dno ludzkiej 
egzystencji zstępuje Zbawca-Immanuel. Bóg mówi 
o radości z tego powodu. A my staramy się, mimo 
wybitnie nie sprzyjających okoliczności, nadać tej 
radości jakiś uchwytny kształt za pomocą choinki, 
świateł, prezentów, melodii, specjalnych potraw. Czy 
jest jakiś dom, gdzie by nie było choinki, wieczerzy 
wigilijnej, kolęd — śpiewanych albo przynajmniej 
słuchanych?
Zdarza się, że ktoś ma za złe, gdy również ludzie 
obojętni czy niewierzący zasiadają do wieczerzy wi
gilijnej. łamią się opłatkiem, śpiewają kolędy przy 
rozświetlonej choince. Zinowu powiemy — spojrzyj
my na to z pewnego dystansu i z odrobiną poczucia 
humoru, a wtedy z pewnością zauważymy, że Bóg 
chce sprawić radość wszystkim ludziom. Jezus nie 
przyszedł ratować garstki wybranych. On przyszedł 
do wszystkich, bo Bóg umiłował świat i posłał swego 
Syna nie po to, aby świat osądzić, lecz aby przez 
Niego świat uratować. Spośród tych wszystkich ludzi 
tylko niewielu wie o tym, dlaczego się cieszą. I dla 
nich radość, zabawa, nie jest formą zagłuszania nie
pokoju, lecz wyrazem wewnętrznego stanu, który 
uzyskali przyjmując ' z w iarą zapewnienie o Bożej 
wśród nas obecności.
Urodzony w betlejemskiej stajni Mesjasz nazwany 
został na długo przedtem Księciem Pokoju. Jego na
rodziny stały się też proklamacją pokoju na całej 
ziemi — pokój ludziom, których Bóg darzy miłością. 
Bóg swoją miłością ogarnia wszystkich ludzi, nie 
tylko jakąś ich część, i dlatego ta proklamacja od

nosi się do wszystkich ludzi na całym świecie. To 
jest też szczególny powód do radości. Znowu m usi
my powtórzyć, że wprawdzie pokój jest dla wszyst
kich ludzi, ale tylko nieliczni wiedzą, że to On jest 
naszym pokojem i On sprawił, że odwieczni wrogo
wie stali się jednym ludem Bożym. On w swoim 
ciele obalił dzielący ich mur wrogości (por. Ef. 2:14). 
Nieliczni umieją z tego skorzystać i wyciągnąć w łaś
ciwe wnioski. Większość lekceważy sobie Jego Ew an
gelię, a potem się dziwi, że nie ma pokoju, choć 
został tak uroczyście zapowiedziany. 
Starotcstamentowe. hebrajskie słowo „szalom'’, t łu 
maczone przez nas jako ,.pokój", ma znaczenie o w ie
le szersze niż stan bez wojny. Mieści się w tym po
jęciu właściwy stosunek do Boga i do ludzi, ogólna 
pomyślność, życzliwość, dobry stan ciała i ducha, 
stosunków społecznych, ekonomicznych i politycz
nych, życie z Bożym błogosławieństwem. Dobrze dzi
siaj wiemy, że pokój jako stan bez wojny nie może 
wystarczyć. Stwarza on nie mniejsze problemy niż 
wojna. Inne wprawdzie, ale wcale nie mniejsze. 
Próbkę tego przeżyliśmy na własnej skórze, gdy 
w warunkach pokpjowych załamała się gospodarka, 
a nicość moralna wielu ludzi pokazała swoje p raw 
dziwe oblicze. Jeszcze ostrzej te problemy występują 
na całym świecie w postaci bezwzględnego wyzysku, 
zimnej kalkulacji, nierówności społecznej, dyskry
minacji rasowej, głodu i przesytu, terroru.
Na rozpoczynający się rok. rek nowy, Bóg daje nam 
swego Syna, którego narodziny zapoczątkowały nową 
erę. Bóg mówi do nas: nie bójcie się! Ja  jestem 
z wami. On pozwala nam cieszyć się swoją wśród 
nas obecnością. On proklamuje na całej ziemi pokój, 
Boży pokój, który nie mieści się w ludzkiej głowie, 
ale dla ludzi przeznaczony.
Immanuel — Bóg jest z nami!

Panic, Boże mój,
Ty towarzyszysz mi w długiej drodze, 
k tó rej jeszcze nie znam,
Ty rozpatru jesz myśli,
k tóre się dopiero we mnie zrodzą,
Ty wyprzedzasz mnie o krok, 
który dopiero zrobię.
Proszę Cię o nadchodzący dzień 
i o moje przyszłe drogi: 
daj pewność Twego Ducha.
Daj mi kroczyć z podniesioną głową,
jak  przystoi człowiekowi,
który jest pewny swego Boga,
by nie mogła mnie odstraszyć przyszłość
a to, co ukryte, wywołać we mnie bojaźni.
Spraw, by io . co dzisiaj planuję,
a ju tro  mam zrealizować,
zostało zrealizowane właściwie.
Pomóż mi zrozumieć lepiej tego, 
z kim  będę rozmawiał, 
uniknąć gniewu tam, gdzie mi on grozi, 
okazywać pomoc, gdzie jest potrzebna, 
wypowiadać właściwe słowa 
we właściwym miejscu.
Spraw, by Twoje ju tro  było także moim. 
Twoja kolejna myśl także moją, 
i prowadź mnie długą drogą 
w przyszłość Twojego Królestwa.

Erich Ilultsch
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KS. BP ZDZISŁAW TRANDA

Ekumenizm w dobie sekularyzacji

Nie jest łatw o mówić o «ekumenizmie i sekularyzacji, 
gdy panują tak  różne opinie — zarówno w świecie 
jak  i w Polsce — n a  tem at roli i przydatności ruchu  
ekumenicznego, a także ma tem at n iektórych poczy
nań Światowej Rady Kościołów, zwłaszcza w zakresie 
form  realizacji P rogram u Zwalczania Rasizm u oraz 
niektórych 'posunięć personalnych^

W artykule tym  chcę zająć się spraw am i nam bliż
szymi, mianowicie polskim  ruchem  ekum enicznym  
i jego perspektyw am i, a także nadziejam i, jakie po
w inniśm y z nim  wiązać. Poniew aż w  tem acie mowa 
jest także o sekularyzacji, i to w  sensie tła dla dzi
siejszego ekum enizmu, nie sposób pom inąć tego pro
blemu, tym  więcej, że w dobie sekularyzacji pow sta ją  
szczególne perspektyw y dla ruchu ekumenicznego, 
a jeśli perspektyw y, to także nadzieje.

Zacznijmy zatem od tła, czyli od sekularyzacji. Mógł
bym w tym  m iejscu zająć się szczegółową analizą 
pojęcia „sekularyzacja” czy „sekularyzm ”, m ógłbym 
zreferować skom plikow ane wywody k ilku  teologów 
na tem at negatyw nych i pozytywnych stron sekulary
zacji (Gogarten, Bonhoeffer, M ax We'ber), ale w tedy 
problem ten stałby się motywem przew odnim  re fe 
ra tu  zam iast jego tłem. Dlatego zajm ę się tylko nie
którym i przejaw am i sekularyzacji.
Jeśli D ietrich Bonhoeffer — a za nim  także inni teo 
lodzy — zauw ażają pozytyw ne strony sekularyzacji, 
to dobrze. P rzede wszystkim  dlatego, że w życiu 
św iata spo tykają się co najm niej dw ie siły: ta, k tó ra  
reprezentuje świeckość, i ta  k tó ra  reprezen tu je k ie ru 
nek odmienny. Uważam, że siły świeckie w najlepszej 
woli dążąc do osiągnięcia w ielkich i ważnych celów 
na drodze sekularyzacji lub przez sekularyzację m ają 
po sw ojej stronie duże osiągnięcia. Spotkanie się ich 
z drugą siłą  n ie m usi i n ie powinno oznaczać zderze
nia i walki, lecz w zajem ne respektow anie się i p o 
szanowanie we w szechstronnych kontaktach, a  naw et 
w spółdziałanie w wielu dziedzinach życia. A le gdy 
teolodzy dochodzą do przekonania, że św iat dojrzał 
do sekularyzacji, to obaw iam  się, że albo się mylą, 
albo ich n ie rozumiem. Być może jest to związane 
z faktem , że przez pojęcie „sekularyzacja”, „zeświec
czenie” — rozum ie się zjaw isko ujem ne, próbę uw ol
nienia człowieka z pojęć, m yśli i jakiegokolwiek 
związku z Bogiem i zależności od Boga. A le nie tylko 
to. W potocznym rozum ieniu „zeświecczenie”, czyli 
sekularyzacja, oznacza także zły w pływ  na codzienne 
życie — życie bez hamulców, ibez norm  m oralnych, 
bez autorytetu.
Nie odpow iada mi pojęcie dojrzałości św iata do se
kularyzacji m.in. i dlatego, że już 28 la t p racu ję  jako 
pastor w m ałym  m iasteczku, k tó re  pod niejednym  
względem cieszy się złą sławą, i że przez te długie 
la ta  m iałem  możność obserwować zależności, często 
bardzo wyraźne, między procesem świecczenia ludzi,

w potocznym tego słowa znaczeniu, a ich codzien
nym życiem. ,

O bserw acje byw ały przerażające.

K rytyczna sy tuacja św iata pod względem m oralnym , 
duchowym a naw et ekonomicznym i politycznym jest 
produktem  sekularyzacji w ujem nym  tego słowa zn a
czeniu. Nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszym 
świecie jesteśm y św iadkam i w ielu im ponujących 
i niezw ykłych zjaw isk w dziedzinie rozwoju nauk, 
wiedzy w najróżniejszych dziedzinach, techniki, k tóra 
w kracza w  niegdyś niedostępne dla niej regiony — 
nie tylko wszechświata, ale także naszej Ziemi — np. 
w dziedzinę medycyny. Jesteśm y św iadkam i ruchów  
wyzwoleńczych w różnych częściach św iata i wyzwo
lenia w ielu narodów, możemy więc żywić nadzieję, iż 
przyjdzie dzień, gdy -pod Słońcem nie będzie narodu, 
k tóry  nie cieszyłby się niepodległością i niezależno
ścią. Jesteśm y św iadkam i ważnych przem ian społecz
nych dokonujących się w wielu krajach . Jest to za
powiedź, że przyjdziie tak i czas, gdy tyrańskie, n ie 
ludzkie system y przestaną istnieć. Jesteśm y także 
św iadkam i solidarnego działania ludzi w chwilach 
katastro f żywiołowych. To ;są niew ątpliw ie pozytyw 
ne przejaw y życia w dzisiejszym świecie. Ma w nich 
swój wielki udział zsekularyzow ana część św iatow e
go społeczeństwa. Ale oprócz pozytywów  m am y do 
czynienia z czymś, co nazwałem  produktem  w u lg ar
nej sekularyzacji. W tej dziedzinie jest w iele żenu
jących zjawisk, jak  na  przykład  zalew pornografii w 
filmie, literaturze, p rasie  — w czym celuje Zachód. 
Do skrajnych  i najobrzydliw szych znam ion należy 
pornograficzny film, którego bohaterem  m iał !być J e 
zus. Film, o ile wiem, nie doczekał się realizacji, ale 
autorzy nie usta ją  w wysiłkach, aby przeprowadzić 
swoje zamierzenia. W Szw ajcarii oglądałem francus- 
ko-niem:;ecki film  pt. „Blaszany bębenek” z udziałem 
kilku polskich aktorów. Odznaczający się oryginalną 
koncepcją spojrzenia oczami dziecka na w ydarzenia 
w Trzeciej Rzeszy, bardzo dobrze zrobiony technicz
nie, zaw iera jednak tyle scen gwałtów, stosunków sek
sualnych, w ulgarnych zalotów, że p su ją  one korzyst
ne w rażenie i pozostawiają niesmak.

Inne żenujące zjawisko, to  seksualizm  w  skrajny  spo
sób pojm ow any i praktykow any. Gwałty, nierzadko 
zbiorowe, połączone z okrucieństw em  — to ty lko  je 
den z przejawów zła w tej dziedzinie. Do lekarki w 
Łodzi zgłosiła sdię przed parom a laty  14 czy 15-letnia 
dziewczyna w  ciąży. Zapytana, k to  jest ojcem dziec
ka, odpowiedziała 'bez zażenowani a: nie wiem, bo to 
dziecko gwiazdy (taki specjalny rodzaj zabawy sek
sualnej). W zrastający n ieustannie alkoholizm we 
wszystkich chyba k rajach  Europy, od zachodu do

A rtykuł podaje treść w ykładu w ygłoszonego przez A utora  
na zebraniu Polskiej Rady Ekum enicznej w listop. 1979.
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wschodu, il to w zrastający w .sposób przerażający, 
także narkom ania, dająca o sobie znać i u .nas, roz
kład rodziny ii nieuczciwość — oto następne rażące 
zjaw iska w dzisiejszym świecie. Chciałbym jeszcze 
zwrócić uwagę na inny przejaw  .sekularyzacji, tym 
razem pozytywny: sekularyzacja oznacza mianowicie 
koniec dominacji Kościoła w życiu społeczeństw. Jeśli 
Kościół uświadomi sobie 'to w -odpowiednim m omen
cie, będzie m usiał n a  nowo przemyśleć swoje p raw 
dziwe powołanie. Ma on być Kościołem Jezusa C hry
stusa, a więc trudno jego posłannictw o rozumieć ina
czej, jak tylko w kategoriach służby człowiekowi. Nie 
św iat dla Kościoła, lecz Kościół dla świata. Nad tym 
problem em dyskutow ano podczas zgromadzenia KEK 
na Krecie w październiku 1979, w isekcjii, k tóra ob ra
dowała na tem at zw iastow ania i służby. Służebna 
rola — to (istotne zadanie Kościołów w świecie.
W Ewangelii M arka 10:45 są zapisane następujące 
słowa Chrystusa: „...Syn Człowieczy nie przyszedł, 
aby Mu służono, ale aby służyć i oddać swe życie 
na okup za w ielu”. A w liście ap. Paw ła do Rzym. 
12:1 czytam y: „Wzywam was tedy, bracia, przez m i
łosierdzie Boże, abyście składali samych siebie jako 
ofiarę żywą, świętą, m iłą Bogu, bo taka w inna być 
wasza rozum na służba Boża”. To tylko dwa spośród 
wielu tekstów  biblijnych ukazujących zadania Koś
cioła, jego rolę służebną w świecie. Dlatego szcze
gólnie bliskie są mi pojęcia ziboru m isyjnego i zboru 
diakonijnego, zespolone w pojęciu trzecim: zboru 
służącego, działającego dla ludzi.
W m ateriałach przygotowawczych do zgromadzenia 
KEK znalazło się następujące zdanie: „W wyniku 
sekularyzacji poznano n a  nowo, że zw iastow ane sło
wo tylko wtedy okazuje się prawdziwym  Słowem 
Chrystusa, jeśli pociąga za sobą owoce działającej 
m iłości”. W dzisiejszym chrześcijaństw ie mccno pod
kreśla się w eryfikację zwiastowanego Słowa przez 
cwcce chrześcijańskiego życia.
Na tak zarysowanym  tle zechciejmy spojrzeć na na
szą działalność ekum eniczną, k tó rą rozumiem jako 
ekum eniczną odpowiedzialność i ekum eniczną służbę. 
Najpierw  należy podkreślić, że nasza współpraca 
ekum eniczna jest koniecznością. Nie możemy iść od
dzielnie, każdy sobie, dla siebie i za siebie. Potrzebna 
jest nam  wspólnota i wspólne świadectwo: św iadec
two w spólnoty i miłości wobec zsekularyzowanego 
św iata i wobec zsekularyzow anej części naszych spo
łeczności. Rozbicie chrześcijaństw a jest zgorszeniem, 
ale jeszcze większym zgorszeniem jest życie w nie
zgodzie. N atom iast każdy przejaw  współpracy i dob
rego współżycia budzi nadzieję i optymizm.

Gdy patrzym y na drogę przebytą od początku ist
nienia współpracy ekum enicznej w Polsce, musimy 
stw ierdzić, że pew ne osiągnięcia istnieją: jesteśm y 
sobie bliżsi aniżeli niegdyś, lepiej się rozumiemy, 
przezwyciężyliśm y wiele wzajem nych uprzedzeń, po
trafim y na siebie z miłością spoglądać i w  razie po
trzeby sobie pomagać. Nie chcę powiedzieć, że zro-- 
biliśmy wszystko, co mogliśmy; przeciwnie, zrobiliś
my zbyt mało. Wiemy jednak, że droga do praw dzi
wej jedności jest trudna. Łatw iejsze są rozłamy an i
żeli jednoczenie, ła tw iej jest burzyć niż budować. 
Różnice pomiędzy poszczególnymi Kościołami ufor
mowały się przez stulecia odrębnej egzystencji, przez 
różne tradycje, z którym i tak bardzo jesteśm y zwią

zani, przez bardzo subtelne nieraz różnice dok trynal
ne, przez specyficzne cechy pobożności. Z całą pew
nością wiele spośród istniejących różnic już nie 
uspraw iedliw ia dzisiaj .podziałów. Z biegiem lat jedne 
się zatrą, inne staną się nieistotne, a jeszcze iinne zo
staną w zajem nie uznane za uprawnione.
Na drodze do jedności duchowej niezm iernie ważny 
jest e tap  poznaw ania się, zbliżania, pragnienie zrozu
m ienia jednych przez drugich i... po prostu w zajem 
nego uczenia się czy naw et przejm ow ania od siebie 
tego co dobre i słuszne. Potem  następuje etap drugi, 
też -niezmiernie ważny, etap współpracy i współżycia. 
Rozwija on to wszystko, co osiągnięto na pierwszym 
etapie. Przez współpracę pogłębia się teraz poznanie 
i w zajem ne zrozumienie. Ośmielę się powiedzieć, że 
my znajdujem y się, przynajm niej jedną nogą, na 
tym drugim  etapie, e tap ie współpracy i podejm ow a
nia wspólnych działań. Tak spogląda optym ista. 
Pesym ista natom iast spojrzy nieco inaczej. Co roku 
od w ielu la t odbyw a się Tydzień M odlitwy o Jedność 
Chrześcijan, ruch ekum eniczny istnieje już stosun
kowo długo, a jedności nie widać. Jeśli stanęlibyśm y 
na stanow isku, że celem jest pełna jedność organiza
cyjna i doktrynalna, to m usielibyśm y uznać, że rezu l
taty dotychczasowych w ysiłków są znikome. Zachodzi 
jednak pytanie, czy organizacyjna i doktrynalna jed
ność nie jest utopią, a gdyby naw et była osiągalna, 
to czy mie byłaby jednością pozorną, szczególnie w 
dzisiejszym, tak rozczłonkowanym świecie. Przy jed 
ności organizacyjnej i doktrynalnej może brakować 
prawdziwej jedności, jedności ducha.
Powiedziałem przed chwilą, że nasza w spółpraca eku
meniczna jest koniecznością. Teraz chcę dodać, że -na
sza praca i postaw a ekum eniczna nie mogą wynikać 
z poczucia konieczności, zwłaszcza konieczności uw a
runkow anej zagrożeniem czy to ze strony zsekulary
zowanego św iata, .czy to ze strony ateizmu, czy też 
ze strony własnego rozbicia wewnętrznego i płynącej 
stąd  niemocy. M usimy stawiać sobie pytanie, czy sie
bie naw zajem  potrzebujem y. Czy ja, jako reform o
wany, potrzebuję baptysty, lu teran ina lub praw o
sławnego, i odw rotnie, czy cni mnie potrzebują. M u
simy sobie także staw iać pytanie, czy mamy czym 
sobie służyć i pomagać oraz czy chcemy i możemy 
to robić.
Jest rzeczą niewątpliwą, że do jedności ducha m usi
m y dojrzeć, że musi wśród nas powstać pewnego ro 
dzaju zapotrzebowanie n a  jedność. Mimo wszelkich 
osiągnięć i pozytywów, jakie zapisaliśm y na swoim 
koncie w dziiedzinde współpracy ekum enicznej, jedną 
z trudności w obecnych usiłowaniach jest chyba to, 
że w jakiejś mierze jesteśm y zadowoleni ze stanu, 
jak i istnieje, że zbyt słabo odczuwamy w ew nętrzną 
potrzebę dążenia do jedności ducha.
Inną słabą stroną dążeń ekum enicznych jest to, że za 
bardzo ograniczają się one do oficjalnych kontaktów  
przedstawicieli Kościołów, a za mało jest akcji w pro
w adzających ekum enię i ducha ekum enicznego po
między lud kościelny. Zbyt m ała jest aktywność od
działów terenowych PRE.
Jesteśm y w pewnej mierze odpowiedzialni za kształt 
chrześcijaństw a w przyszłości. Prawdziw a jedność to, 
oczywiście, nie nasze ludzkie dzieło, lecz Boże dzieło 
Ducha Świętego. Nie może jedność nastąpić dcpóty, 
dopóki wszystko do niej nie dojrzało. Nie wyniknie



ona z jakichś umów, kom prom isów czy zarządzeń. 
Ale Bóg działa przez ludzi i dlatego, w jakiejś m ie
rze, i na nas spoczywa odpowiedzialność za wszystko, 
co zrobimy z tym, do czego Bóg nas prowadzi.

Ekumenizm oznacza Więc również dialog dok trynalny  
Lukas Vischer, jeszcze przed laty, gdy narodził s it 
ekum enizm w Kościele Rzymskokatolickim, pisał
0 nim w artykule opublikow anym  w 1968 r. n a  ła 
mach „Jednoty” : „Problem  jedności w yłania się kon
k retn ie w stosunkach pomiędzy Kcśaiołami i może 
być tylko w tedy rozwiązany, gdy Kościoły te, przez 
konkretne spotkania i układy, będą żyły w społecz
ności danej im przez Chrystusa. W określonym  m o
mencie histerii oddzieliły się one cd siebie, a dzisiaj 
muszą szukać pojednania. Ogólny dialog ekum enicz
ny nie jest w stanie usunąć trudności, jakie istnieją 
pomiędzy poszczególnymi Kościołami (...), niezbędne 
są bezpośrednie rozmowy pomiędzy Kościołami (...). 
Kościoły muszą uświadomić sobie, że ekum eniczne 
zadanie nie cierpi zwłoki. Sporne problemy, jakie 
od stuleci narasta ły  między Kościołami, nie mogą 
być omawiane w powierzchowny sposób i nie mogą 
pozostać bez w yjaśnienia, gdyż w przeciwnym  razie 
w przyszłości wyłonią się ich ujem ne następstw a. 
Kościoły muszą mieć odwagę w yrażania jedności, 
jaka jest im już darow ana. Oczywiście, istnieją 
sprawy w ym agające większej cierpliwości. Wszak 
ruch ekum eniczny istnieje dopiero niewiele la t (...). 
Konieczność (wypełniania zadań ekum enicznych) 
znajduje swe uzasadnienie w Ewangelii i im lepiej 
ją poznamy, tym m niejszy dystans zaistn ieje pom ię
dzy oficjalnym i i nieoficjalnym i kontak tam i ekum e
nicznymi. Jedności nie można wymusić. Różnice po
siadają swoje znaczenie. Ale czy mimo istniejących
1 długo jeszcze nie dających się rozwiązać różnic, 
Kościoły nie mogłyby się zdobyć w szerszym niż do
tąd zakresie na złożenie wspólnego św iadectw a? Czk
nie m ogłyby znaleźć ram  pozwalających na w spólne 
przem aw ianie i działanie, a zarazem  pracowanie nad 
przezwyciężeniem różnic? Dopiero gdy dojdzie do 
takiego współżycia, można będzie mówić z całym  
przekonaniem  o symfonii dialogu”.

Nie da się ukryć, że dialog doktrynalny jest nie
zm iernie trudny. Wszyscy sobie z tego zdajem y sp ra 
wę, tym więcej że nie u ła tw iają tego dialogu tradycje 
poszczególnych Kościołów. Nie brak  także obaw 
przed „wszystkojednyzm em ”, przed zatraceniem  się 
specyficznych cech w yznan iow ych /T o  dobrze, iż no
we idee niie te ru ją  sobie zbyt łatw o drogi do św iado
mości ludu kościelnego, a um iłowanie i przyw iązanie 
wyznawców do specyficznych cech i wartości rep re 
zentow anych przez ich Kościoły ma niew ątpliw y w a
lor. Im re Gyenge, super intendent reform owanego 
Kościoła w A ustrii, powiedział podczas w iedeńskiej 
konsultacji mniejszościowych Kościołów reform ow a
nych w Europie w 1969 roku: „Uważam, że tylko 
przekonani konfesyjnie partnerzy  mogą prowadzić 
prawdziwie ekum eniczny dialog i konstruk tyw nie 
tworzyć ekum eniczną przyszłość (oczywiście chodzi tu 
o przekonanych na 100%, a nie na 150(,„). K onfesyj
na niepewność i związana z nią gotowość do kom pro
misów nie prowadzi do prawdziwej ekum enii, lecz 
do mało wartościowego podejm owania w łasnych dzia
łań”.

Już Zgromadzenie ŚRK w Evanston (1954) zwróciło 
uwagę na potrzebę łączności, zarazem jednak stw ier
dziło, że to nie wystarcza, że potrzebny jest proces 
f.zrastania się”. Lata, które .od tego czasu upłynęły, 
świadczą, jak trudny to proces. W 1961 roku w New 
Delhi akcent został przesunięty już na jedność nie 
dla niej samej, ale dla lepszego w ypełniania zadań 
chrześcijańskich.

K ontakty i spotkania prowadzą do wzajem nego wzbo
gacenia i poszerzenia horyzontów, do dostrzeżenia 
w innych wyznaniach braci w Chrystusie, a także 
niewątpliwych w artości przez nich reprezentow anych. 
Doświadczenia z ekum enicznej pracy uczą, że może- 
,my w zajem nie od siebie wiele się nauczyć i w nie
jednym  pomagać. Samo wystarczalność działaczy koś
cielnych, świeckich lub duchownych i stronienie od 
ekum enicznych kontaktów  w ynika zwykle z pychy 
i ekskluzywizm u wyznaniowego.

Do zakresu naszej ekum enicznej odpowiedzialności 
należy rćwniież podjęta przed szeregiem la t w spół
praca ekum eniczna z Kościołem Rzym skokatolickim  
w Polsce. Musimy zdawać sobie sprawę, że bez udzia
łu tego Kościoła, ekum enia nie jest pełna, bo prze
cież ma ona ogarnąć całe chrześcijaństwo. Osiągnię
cia — a jeszcze bardziej pragnienia i tęsknoty za 
rozwojem idei ekum enicznej w skali św iatowej — 
mamy dlatego, że w zrasta świadomość, iż najw iększy 
z Kościołów chrześcijańskich nie może stać poza ru 
chem ekum enicznym  ani nie może upraw iać ekum e
nizmu tylko we w łasnej społeczności, ale we w spół
życiu i współpracy z innym i Kościołami, niezależnie 
od tego, jak są cne duże liczebnie.

Ze strony jednego z przedstawicielu hierarchii rzym 
skokatolickiej w Polsce padła kiedyś wypowiedź, że 
w Polsce Kościoły nierzym skokatolickie są tak małe, 
iż praktycznie nie istnieje problem  ekumeniczny. N a
szym zdaniem ten problem istn ieje i w dodatku jest 
bardziej delikam y niż tam, gdzie s ta ją  c-bok siebie 
równi pod każdym  względem partnerzy. U nas zacho
dzą ogromne dysproporcje: z jednej strony wielki 
Kościół Rzymskokatolicki ze swymi w ielkim i możli
wościami działania w różnych dziedzinach (wydaw 
niczej, prasow ej, charytatyw nej, naw et oświatowej, 
nie mówiąc o ściśle kościelnej), z ogrom nym i możli
wościami finansowymi, a z drugiej strony — m ałe 
Kościoły innych wyznań borykające się nieustannie 
Z trudnościam i różnego rodzaju, nie wyłączając fi
nansowych i kadrow ych.

Jak ie  są konsekwencje tego stanu? Otóż nie stanow i
my niebezpieczeństwa dla katolicyzm u w Polsce, na
wet gdybyśmy tu i ówdzie pozyskiwali ludzi pozosta
jących na m arginesie Kcścioła katolickiego. N ato
m iast Kościół katolicki stanowi dla nas niebezpie
czeństwo wszędzie tam, gdzie pojaw iają się fanatyzm  
i agresywność, choćby okazywane w delikatnej for
mie. Dlatego wyczuleni jesteśm y na wszelkie p rzeja
wy fałszywego ekumenizmu, na ekum eniczną s tra te 
gię, ale doceniamy przejaw y ekum enizm u szczerego. 
Uświadam iam y sobie potrzebę dialogu, prowadzonego 
tak w dziedzinie teoretycznej, jak  i — w razie po
trzeby — w dziedzinie praktycznego kształtow ania 
wzajem nych stosunków. Doświadczenia o-statnieh lat, 
zwłaszcza w czasie Tygodnia Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan, duży udział katolików w nabożeństwach
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.niekatolickich, chętne zapraszanie duchownych z Koś
ciołów zrzeszonych w PRE w charakterze kaznodziei 
do św iątyń rzym skokatolickich (również w niektórych 
m ałych miasteczkach!) — wszystko to świadczy o za
chodzących przeobrażeniach we wzajem nych stosun
kach pomiędzy Kościołem Rzym skokatolickim  a Koś
ciołami zrzeszonymi w PRE. Uświadom ienie sobie, 
że wszyscy stajem y wobec podobnych lub często 
tych sam ych problem ów  — tak  w skaLi światowej, 
jak i lokalnej — stw arza nowe perspektyw y.

^Oczywiście, m am y zadania wobec naszych wiernych, 
zadania, k tó re  możemy podejmować wspólnie. Dob
rym  przykładem  jest p rojekt stw orzenia ekum enicz
nego domu opieki dla przew lekle chorych, ewangeli
zacje ekum eniczne przeprow adzane w swoim czasie 
w Łodzi, czy też wspólne uroczystości, jakie z róż
nych okazji obchodzimy.

Mamy zadania w dziedzinie dialogu nie tylko z Koś
ciołem Rzymskokatolickim, ale również między koś
ciołami zrzeszonymi w PRE. N ieustannie mamy uczyć 
się w zajem nie od siebie i pomagać jedni drugim. Ale 
zadaniem  nieprzem ijającym  jest uczenie się od siebie 
nawzajem , jak  najlepiej służyć narodowi. Żyjemy 
w tym  kraju , k tóry  jest naszą ojczyzną, jesteśm y 
częścią składow ą narodu. Musimy wykazywać, że n a 
sze Kościoły służą ludziom, że to, co m am y najlep
szego, chcem y w dostępny nam sposób ofiarowywać 
narodowi. Tym więcej, że je s t on poważnie zagro
żony. Nie sposób przemilczeć tego, co niezwykle bo
lesne: stanu  m oralnego dużej części społeczeństwa. 
N iektóre zjaw iska grożą wręcz samounicestwieniem. 
W tej m ierze alkoholizm, nieustannie w zrastający, 
jest zjaw iskiem  najgroźniejszym . Istn ie ją  takie oko
lice, gdzie około 50% ludności zagrożonej jest nało
giem alkoholowym, a około 30% kw alifikuje się do 
leczenia odwykowego. Coraz bardziej obniża się p rze
ciętna w ieku pijących i p ijanych spotykanych na uli
cach. Jest to stan  zagrażający degeneracją narodu. 
Niskie m orale w  dziedzinie etyki p racy: b rak  obo
wiązkowości i sumienności w w ykonyw aniu zadań, 
lekceważenie zobowiązań, niska w ydajność pracy (na 
Węgrzech i w  Czechosłowacji w ydajność jest ok. dw u
krotnie wyższa), nieuczciwość i m arnotraw stw o, za
kłam anie i oszukiwanie na wszystkich szczeblach h ie
rarch ii społecznej — to grzechy, k tó re nie u ła tw iają 
w ysiłków  zm ierzających do podniesienia ekonomicz
nego k raju . Jeśli dodam y do tego zagrożenie rodziny 
przez w zrastającą liczbę rozwodów, przez nieodpo
wiedzialne w stępow anie w związki małżeńskie, nie
odpowiedzialnie lekkie traktow anie zobowiązań m ał
żeńskich, jeśli dopełnimy to w ybujałym , nieodpowie
dzialnym  seksualizmem, to będziemy m ieli zestaw  
grzechów nie budzący optym istycznych nastrojów.

Skoro więc Ojczyzna jest nam  droga, skoro m iłujem y 
nasz naród, nie traćm y z pola widzenia tych p rob le

mów, ale stańm y do walki o Człowieka w Polsce. 
.Musimy widzieć i doceniać sukcesy, ale nie wolno 
pam  n ie widzieć tego, co bolesne, nie wolno tego 
przemilczać. A jeśli to dostrzegamy, obowiązkiem 
i zadaniem  naszym jest działanie, aby zm ieniło się 
wszystko na lepsze. Problem  w tym, jak  dotrzeć do 
szerszego ogółu ludności? N iew ątpliw ie jest to sp ra
w a ekum eniczna, w ym agająca wspólnego przem yśle
nia i rozwiązania.

Kościoły, ze sw ej n a tu ry  i powołania, m ają być rzecz
nikam i pokoju. Chcemy zadania służby pokojowej 
rozumieć szeroko — od .pokoju z Bogiem, poprzez 
pokój w rodzinie, w środowisku pracy, w  m iejscu 
zamieszkania, przez pokój między Kościołami aż do 
pokoju m iędzy narodam i. Pragniem y, aby w tym 
działaniu nie zabrakło szczerości budzącej zaufanie. 
Bez w zajem nego zaufania i szczerych intencji trudno 
myśleć o pokoju w którym kolw iek z wym ienionych 
przed chwilą wymiarów.

Jednocześnie uśw iadam iam y sobie n ieustannie, że być 
rzecznikiem pokoju, w najszerszym  i najgłębszym  te
go słowa znaczeniu, to jedno z najszczytniejszych za
dań Kościołów, bo owoc s p r a w i e d l i w o ś c i  by
wa zasiew any w pokoju przez tych, k tórzy  pokój czy
n ią” (Jb 3:18). To też należy do ekum enicznego zada
nia wspólnoty Kościołów, a więc ruchu  ekum enicz
nego.

Ostatnii punk t tego artyku łu  dotyczy zaktyw izowania 
ekum enicznego Kościołów. Zaktywizow anie to m usi 
polegać na żywszej działalności oddziałów Polskiej 
Rady Ekumenicznej. W łaśnie w Oddziałach musi się 
toczyć najistotniejszy n u rt pracy ekum enicznej, tej 
pracy, k tó ra  m a związek z ludem  kościelnym  różnych 
naszych społeczności. Tam  możemy się napraw dę 
poznawać i zbliżać. Tam jest pole d la  wyzw alania 
in ic ja tyw  i nowych sposobów działania. O tem pera

t u r z e  ekum enizm u wśród naszych społeczności koś
cielnych oraz wśród duchownych i świeckich działa
czy kościelnych świadczy nie to, co się dzieje w cen
trali PRE, lecz w oddziałach terenowych.

Zakończę słowam i prof. Ja n a  Lochm ana z Bazylei: 
„Istnienie chrześcijanina i istn ienie Kościoła jest 
uspraw iedliw ione tylko ekumenicznie, tylko w soli
darności z innym i chrześcijanam i, którzy żyją w in 
nych w arunkach, w innych częściach św iata, z chrześ
cijanam i, k tórzy są nam , być może, obcy, z k tórym i — 
być może — nie od razu zdołamy się zrozumieć, ale 
oni razem  z nam i z tego samego fundam entu  miłości 
C hrystusa wyrośli. Spraw a C hrystusa pojaw ia się 
w swej pełni i niezależności dopiero w perspektyw ie 
ekum enicznej...” .

To dotyczy także nas.
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WILLEM A. VISSER’T HOOFT

Ekumenii potrzebne sq kościoły
Rzut oka wstecz na 60 lat ruchu ekumenicznego

Willem A. V isser’t  Hooft, sekretarz generalny Św ia
towej Rady Kościołów w latach 1948—1966, skończył 
20 września ub. roku 80 lat. ŚRK uczciła ten jub i
leusz na posiedzeniu K om itetu Naczelnego w G ene
wie, a sam Jub ila t dokonał interesującego przeglądu 
początków ruchu ekum enicznego i przypom niał je 
dnocześnie niezmienne elem enty pracy ekum enicznej. 
Poniżej prezentujem y obszerne fragm enty  jego prze- 
,mówienia.

Gdyby m ądrość przychodziła z w iekiem , to m ogli
byście słusznie oczekiwać ode m nie m ądrego spoj
rzenia wstecz jako doświadczonego dyplom aty. U w a
żam jednak za rzecz bardzo w ątpliw ą, byśm y w raz 
z przybyw aniem  la t staw ali się m ądrzejsi. N aw et 
Goethe, k tóry  miał w ysokie w yobrażenie o sobie, 
przyznał — gdy ukończył osiem dziesiątkę — że s ta 
rzenie się n ie  łączy się z w iększą przenikliw ością, ale 
w ym aga poważnego w ysiłku, by człowiek utrzym ał 
swą przenikliwość i inteligencję na osiągniętym  po
ziomie. Jedyna przewaga, jaką posiadają ludzie s ta r 
si, polega na tym, że przem ierzyli dłuższy odcinek 
życia; można by ich porów nać z alpinistam i, którzy 
im wyżej się wznoszą, tym  szerzej i lepiej w idzą 
krajobraz rozpościerający się przed nim i. Z tego po
wodu wspólnie z w am i postaram  się spojrzeć wstecz 
na ostatnie 60 lat. Dlaczego sześćdziesiąt? Otóż d la
tego, że rok 1920 był rokiem , w  którym  ruch ekum e
niczny w ykształcił się w  form ie stałych organizacji 
m iędzynarodowych; ponadto był rokiem , w którym  
zebrałem  pierwsze doświadczenia ekum eniczne.
Fakt, że zebraliśm y się w  Genewie, je s t dobrą okazją, 
by przenieść się m yślą do la ta  1920 r., gdyż tu taj 
i w pobliskiej okolicy odbyły się trzy w ażne spotka
nia. W pierwszym, na zam ku Crans należącym  do 
rodziny von Berchem, wzięli udział m isjonarze, by 
na gruncie bardzo dobrych w yników  K onferencji 
Edynburskiej (1910) i w obliczu różnic poglądów, ja 
kie zarysowały się podczas wojny, w ypracow ać plan 
przyszłej współpracy m isyjnej. Zalecili stworzenie 
stałej organizacji, z k tórej pow stała w przyszłości 
Międzynarodowa Rada M isyjna. W k ilka  tygodni po 
spotkaniu m isjonarzy blisko stu przywódców kościel
nych zebrało się w hotelu Beau Sejour w Champel, 
by wymienić poglądy na tem at Światowej K onfe
rencji ds. Praktycznego Chrześcijaństw a. Jak  się oka
zało, była to godzina narodzin ruchu Praktycznego 
Chrześcijaństw a. Trzecie spotkanie, którego uczestni
cy składali się w większości z tych sam ych ludzi, 
odbyło się w hotelu „A thenee”. Tutaj utworzono stałą 
organizację m iędzynarodow ą ruchu „W iara i U strój 
Kościoła”, pod k tó rą  fundam enty położył już bp B rent 
w  1910 r.
W ydawało się w tedy, że te trzy organizacje (lub ru 
chy) są zbyt zróżnicowane, by mogły myśleć o po-

,łączeniu — w spółpraca w  dziedzinie misji, jedność 
.w nauce i ustro ju  kościelnym, wspólne działanie na 
polu społecznym. Panow ała opinia, że praca na każ
dym z tych odcinków wym aga specjalnych predyspo
zycji. Jednak  istn iała wówczas także garstka zapa
leńców o szerokich horyzontach, którzy zakreślili so
bie wyższy cel. Wśród nich na szczególną uwagę 
zasługują trzej: jeden z Zachodu (Oldham), jeden ze 
Wschodu (Germanos) i jeden z Północy (Sóderblom). 
J. H. Oldham już na posiedzeniu m isyjnym , gdy 
przedstaw iał swoją koncepcję nowej organizacji m i
syjnej, oświadczył, że już w krótce będzie m usiała ona 
„ustąpić m iejsca strukturze, k tó ra m ogłaby zapocząt
kować połączenie Kościołów”. Na posiedzeniu P ra k 
tycznego Chrześcijaństw a abp N athan Soderblom n a 
pominał, że planow ana konferencja św iatow a nie bę
dzie mogła się zakończyć bez utw orzenia stałej rady 
ekum enicznej. A m etropolita Germanos, przedstaw i
ciel P atria rcha tu  Ekumenicznego, na  posiedzeniu r u 
chu „W iara i U stró j” zwrócił uwagę na encyklikę 
swego patriarchy  w ydaną niedawno do Kościołów 
C hrystusa n a  całym  świecie. W zywała je ona do utw o
rzenia wspólnoty (koinonia) lub ligi Kościołów. Godne 
uwagi jest już to, że te daleko sięgające idee nie były 
dyskutow ane ani w Crans, ani w Champel, ani 
w Athenee. Zdawało się, że należą do królestw a chi
m er. Trzeba było jeszcze siedem nastu lat, zanim  
uznano, że dojrzały do dyskusji...

Muszę skorzystać ze sposobności i mówić o winie, 
k tó ra  ciąży na nas wobec pierwszego pokolenia przy
wódców ruchu ekumenicznego, pokolenia założycieli 
i pionierów, którzy  ponosili odpowiedzialność za ruch 
w latach dwudziestych (...) Jak ie m otyw y nimi k ie 
rowały? Sądzę, że najlep iej można je w yrazić n ie
zwykłym słowem, które w latach 20 o-degrało osobli
wą rolę — słowem „panchrześcijański”. Kto czytał 
encyklikę (papieską) „M ortalium  Anilmos” z 1928 r., 
ten przypom ina sobie, że w dokum encie tym  zwo
lennicy współpracy i jedności Kościołów nazw ani zo
sta li „panchrześcijanam i”. Gdy Soderblom to prze
czytał, doszedł do wniosku, że ta nieznana mu nazwa 
jest nowotworem językowym stworzonym po to, by 
ośmieszyć ruch ekumeniczny. W rzeczywistości przy
m iotnik „panchrześcijański” pojaw ia się już w ency
klice K onstantynopola z 1920 r. Je s t to słowo, k tórym  
posługiwano się często w greckim języku kościelnym  
dla określenia przedsięwzięć, w k tórych uczestniczyli 
chrześcijanie wszystkich k ierunków  religijnych. So
derblom, wcale o tym nie wiedząc, odpowiedział: 
„»Panchrześcijański« określa chrześcijan, k tórzy sto
ją na straży przestrzegania całej Ewangelii. I w rze
czywistości na tym polega w łaśnie istota naszego ru 
chu. Chcemy z powagą potraktow ać ważne elem enty 
poselstwa chrześcijańskiego, k tóre uległy zapom nie
niu lub zaniedbaniu. Encyklika w sposób nijg zam ie
rzony nadała  nam zaszczytny ty tu ł” ,
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Mężczyźni i kobiety z pierwszego pokolenia ekum e- 
nistów zasługują na ten tytuł. Są oni panchrześcija- 
nami dlatego, że szło im o cały lud Beży. Znali n ie
norm alną sytuację, w jakiej znajdują się chrześcija
nie. Jak  możemy stale wyznawać w iarę w jedność 
Kościoła, gdy w rzeczywistości nie czynimy nic, by 
tę jedność uczynić w idzialną? Niewiele lub nic nie 
wiemy o chrześcijanach innych wyznań i o innych 
narodach. Brak nam prawdziwego poczucia solidar
ności chrześcijańskiej. Kościoły konkuru ją ze sobą, 
jak gdyby były klubam i piłkarskim i, nie uśw iada
m iając sobie, że spraw a chrześcijańska w świecie 
jest niepodzielna. Odpowiedź panchrześcijan na to 
brzmi: według Nowego Testam entu jedneść należy do 
istoty Kościoła. Nie tylko do jego „bene esse”, lecz 
do ..esse”. Chodzi jednak nie tylko o jakąś platonicz- 
ną jedność, lecz o jedność dostatecznie widzialną 
i odczuwalną, tak by dało się przekonać ludzi, że ci 
zjednoczeni chrześcijanie znają tajem nicę pojednania, 
że przezwyciężyli stan podziału i wyobcowania w ży
ciu ludzkości.

Panchrześcijanie są więc zdecydowani podjąć wielki 
w ysiłek zm ierzający do zgrom adzenia ludu Bożego... 
D ruga cecha wszystkich panchrześcijan polega na 
tym, że sta ra ją  się odkryć na nowo uniw ersalny w y
m iar w iary chrześcijańskiej. Encyklika P atria rchatu  
Ekumenicznego z 1920 r. zwraca się „do wszystkich 
Kościołów Chrystusa, gdziekolwiek się one zna jdu ją”. 
W dokumencie genewskiego posiedzenia ruchu P ra k 
tycznego Chrześcijaństw a uczestnicy „wzywają po
ważnie i uroczyście chrześcijan każdej tradycji, n a 
rodowości i rasy, by modlili się ustawicznie o na
dejście szerszej jedności w duchu i działaniu całego 
Kościoła C hrystusa na całym świecie...”

Panchrześcijanam i są jeszcze dlatego, że ręczą za ca
łość Ewangelii. Ich motto brzmi: „Chrystus jest P a
nem wszystkich albo nie jest Nim w cgóle”. Nie uzna
ją rozdziału między życiem duchowym a działaniem 
prorockim  dla dobra społeczności...
Moim zdaniem, ten trojaki punkt ciężkości — cały 
Kościół, cały św iat i cała Ewangelia — jest nie tylko 
bardzo in teresującym  aspektem  naszego dziedzictwa, 
lecz trw ałą cechą ruchu ekumenicznego. Gdy ją za
niedbujem y lub ignorujem y, wówczas tracim y naszą 
tożsamość. S tale na nowo musimy stawiać sobie p y 
tanie, czy w nowych i w sposób istotny zmienionych 
stosunkach nadal jeszcze jesteśm y rzecznikami całej 
praw dy biblijnej. Sześćdziesiąt la t to długi okres 
w szybko zm ieniającym  się świecie. P raw ie nie do 
uniknięcia więc było, że utraciliśm y wiele z chęci 
przygód i z odkryw czego.ducha pierwszych lat. Lecz 
z tego powodu nie powinniśm y się m artw ić. Fakt, że 
jesteśm y dzisiaj mniej popularni, może być naw et 
korzystny o tyle, że dzięki tem u dochodzimy znowu 
do naszego w łaściwego powołania. W każdym razie 
powinniśm y bardzo baczyć, by nasz ruch pozostał 
w ierny tem u powołaniu. Pozwólcie, że w tym m ie j
scu poczynię kilka uwag odnośnie do zadań, które 
dzisiaj mamy wypełnić w ram ach naszego m andatu. 
Co się tyczy przyw rócenia pełnej jedności Kościoła, 
t;> znajdujem y się w fazie zw ątpienia i niepewności. 
Sądzę, że w istocie idzie o dwa następujące pytania: 
czy problem  jedności należy do głównych zadań Koś
ciołów i czy koniecznie musi chodzić o jedność koś
cielną?

Sądzę, że powinniśm y potwierdzić z całą w yrazistoś
cią, że jedność to niezbyw alna nota ecclesiae (cecha 
Kościoła). Z pewnością droga do niej jest dłuższa 
i obstawiona większymi przeszkodami niż przew idy
waliśmy. Mimo to, nie ma powodu dó rezygnacji. 
Jeśli bowiem zrezygnujem y i oświadczymy, że jed 
ność nie jest celem, który można osiągnąć w historii, 
tym samym zaprzeczymy wypowiedziom biblijnym  
na tem at istoty i m isji ludu Bożego...

Także drugie pytanie, czy przy jedności w Chrystusie 
musi chodzić koniecznie o jedność kościelną, ma 
w obecnej sytuacji decydujące znaczenie. Wielu 
chrześcijan reprezentuje dzisiaj stanowisko, że w arto 
w praw dzie dążyć do jedności, ale można ją  zrealizo
wać poza Kościołami. Ich zdaniem, Kościoły stały się 
instytucjam i, którym  w pierwszym rzędzie zależy na 
u trzym aniu  stanu posiadania, i jak  najm niejszej licz
bie zmian. U bolew ają z powodu uchwały z 1937 r. 
w spraw ie przekształcenia stosunkowo niezależnego 
ruchu ekumenicznego w Radę Kościołów i podporząd
kow ania go przez to w praktyce kontroli Kościołów. 
Sądzę, że postępu ekumenicznego można się spodzie
wać tylko tam, gdzie grupy na płaszczyźnie lokal
nej — w obrębie Kościołów i poza nimi — sponta
nicznie s ta ra ją  się realizować ekum eniczne idee...

Pozytywna ocena ekumenicznego działania na płasz
czyźnie lokalnej lub poza obrębem Kościołów nie mo
że oznaczać, że bez Kościołów może istnieć zdrowy 
ruch ekumeniczny. Przeto nie sądzę, że powinniśmy 
żałować decyzji z 1937 r. Nasi poprzednicy reprezen
towali słuszne przekonanie, że odpowiedzialność za 
zadanie ekum eniczne musi spoczywać w pierwszym 
rzędzie na Kościołach. Tylko w teń  sposób ruch eku
meniczny zachowa historyczną substancję. Całkiem 
nieinstytucjonalny lub antyinstytucjonalny ruch eku
meniczny w ykonałby w praw dzie w spaniałą pracę teo
retyczną w dziedzinie jedności, lec£ nie miałby p ra 
wie żadnych szans osiągnięcia konkretnych w yni
ków...

Jak  przedstaw ia się spraw a drugiego w ym iaru — 
św iata jako całości? Na pierwszy rzut oka można by 
sądzić, że nie powinniśm y się dłużej m artw ić o ten 
aspekt naszej działalności. Czy od czasu, gdy nasz 
ruch był bardziej teorią ekum enizm u niż rzeczywis
tością, aż do dzisiaj, gdy mężczyźni i kobiety wszyst
kich kontynentów  i ras w pełni w spółpracują nad 
urzeczywistnieniem  wspólnego zadania, czy więc od 
tego czasu nie dokonał się sensacyjny, godny uwagi 
i szybki rozwój? Tak, pod tym względem osiągnęliś
my postęp. Ale dla uzyskania pełnej ekum enii nie 
wystarczy jedynie członkostwo obejm ujące wszystkie 
regiony św iata: w jego ram ach obowiązuje zasada 
współdziałania członków w ciele Chrystusowym. 
Przed nami jeszcze długa droga zanim będziemy 
mogli powiedzieć, że nasza koinonia odpowiada opi
sowi ciała Chrystusowego (I Kor. 12, Rzym. 12 i Ef. 4). 
Ta pełna wzajem ność i wspólnota, ta pełna solidar
ność, która w inna cechować stosunki między człon
kami tego samego ciała, są nadal jeszcze odległymi 
celami, do których zbliżamy się tylko powoli. Tę sy
tuację kom plikuje nowe, silne dążenie do regionalnej 
i kulturow ej tożsamości...

Jeśli rzeczywiście twierdzimy, że Ewangelia jest prze
znaczona dla całego św iata, to musimy także wziąć
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pod uwagę, że dziedzictwo naszej własnej kultury 
może tak dalece nas opanować, że nie będziemy już 
w stanie ukazać uniwersalizmu naszej wiary. Nasza 
kultura nie może stać się dla nas więzieniem. W hi
storii zdarzało się zbyt często, że Kościoły identyfi
kowały się ze swoim środowiskiem tak bezkrytycznie, 
iż nie były już w stanie zwiastować poselstwa o w ła
dzy królewskiej Boga i przemawiać w sposób pro
rocki. Ruch ekumeniczny stwarza sposobność do prze
zwyciężenia tej pokusv przez to, że jedni drugim bę
dziemy zwracać na nią uwagę i nawzajem się wzmac
niać w roli rzecznika Kościoła uniwersalnego.

Trzeci wymiar dotyczy Ewangelii jako całości; Przed 
dwunastu laty z okazji IV Zgromadzenia Ogólnego 
w Uppsali miałem sposobność mówić na ten temat. 
Ku naszemu niemałemu zaskoczeniu jedno zdanie 
z tego referatu cytowano częściej niż jakąkolwiek in 
ną moją wypowiedź pisemną lub ustną. Powiedzia
łem: „Musimy sobie uświadomić, że członkowie Koś
ciołów, którzy w praktyce zapominają o swojej od
powiedzialności wobec ludzi potrzebujących w innej 
części świata, popadają w taką samą herezję jak ci, 
którzy nie uznają jakiegokolwiek artykułu w iary”. 
Od Konferencji Sztokholmskiej w sprawie Praktycz
nego Chrześcijaństwa w 1925 r. uważałem to za uzna
ną w ruchu ekumenicznym prawdę biblijną. Lecz re
akcja na to zdanie wywołała we mnie wątpliwości, 
czy moja wypowiedź została właściwie zrozumiana. 
Dlatego kilka lat później powiedziałem: „Członkowie 
Kościoła, którzy nie uznają, że Bóg pojednał ludzi ze 
sobą w Jezusie Chrystusie, winni są herezji tak samo 
jak ci, którzy nie chcą uczestniczyć w walce o spra
wiedliwość i wolność w świecie i nie czynią nic, by 
pomóc swym braciom w niedostatku”.

Ponieważ mówimy dzisiaj o Ewangelii jako o całości, 
chciałbym dorzucić dalszą myśl. Problem nasz nie 
sprowadza się już tylko do pytania, czy Ewangelia 
dotyczy wyłącznie duchowego życia osobistego oraz 
zbawienia pojedynczego człowieka albo też wyzwole
nia biednych i uciskanych w walce z niesprawiedli
wością. W ruchu ekumenicznym panuje zasadnicza 
zgodność, że do Ewangelii należy jedno i drugie. P ro 
blem nasz koncentruje się raczej na pytaniu: o co 
ostatecznie chodzi?

W odniesieniu do tej sprawy najczęściej cytuje się 
czwarty rozdział Ewangelii wg Łukasza, gdzie mowa 
jest o kazaniu Jezusa Chrystusa w Nazarecie i o Jego 
programie działania. Jest to wspaniale ujęty sens 
Ewangelii: dobra nowina dla ubogich, wyzwolenie dla 
jeńców, przejrzenie dla ślepych, wolność dla uciska
nych. Wszystko to objęte jest klam rą zdania w stęp
nego: „Duch Pański nade m ną” i słowem końcowym: 
„Dziś wypełniło się to Pismo w uszach waszych”. 
Inaczej mówiąc — radosne poselstwo, Ewangelia, do
bra nowina — (według słów Łukasza zapisanych 
w innym miejscu) — brzmi: „Albowiem Bóg zbawił 
swrój lud”. G. B. Caird ukuł piękne zdanie: „Bóg jest 
nie tylko autorem, który wymyślił — jak scenariusz 
filmowy — dramat swego dzieła zbawczego, lecz jest 
aktorem, który osobiście pojawia się na scenie, a Jego 
obecność przyczynia się do rozwiązania tego d ra 
m a tu”.

I tak oto powstaje pytanie, czy wszystko, co czynimy 
w ruchu ekumenicznym, jest rzeczywiście zapowie

dzią obecności Pana Jezusa Chrystusa. Czy punktem 
wyjścia wszelkich naszych starań o sprawiedliwość 
społeczną i rasową oraz o pokój — jest nakaz m o
ralny czy raczej wielkie wezwanie: w Chrystusie 
obecne jest Królestwo Boże, dlatego macie moc, by 
zmienić świat! Czy w staraniach o jedność Kościoła 
kierujemy się zasadą kościelnego rozsądku, czy też 
przemożną pewnością, że Pan Kościoła sam zbierze 
swój lud. Innymi słowy: przyszłość ruchu ekumenicz
nego zależy od tego, czy każda nowa generacja od
kryje na nowo, że ekumenia nie jest naszym dziełem, 
lecz dziełem Pana Kościoła.

Tłum. K. Karski
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Ludzie

modlitwy

Apostoł Paweł w Liście do Filipian napisał: ,,Dla 
mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem” (1:21) 
i słowa te skierowane są również do nas. Można po
wiedzieć, że Dietrich Bonhoeffer, Paul Couturier 
i Martin Luther  King', o których piszę, przyjęli to 
stwierdzenie Pawła do siebie i żyli z Chrystusem 
na co dzień. Byli to ludzie, którzy oddali swoje życie 
Bogu i w każdym memencie zwracali się do Niego 
z modlitiwą, bo On stanowił fundament ich działal
ności. Zapoznajmy się z pewnymi faktami z ich bio
grafii, które na to wskazują.

Dietrich Bonhoeffer — luteranin, jako student teo
logii i później kierownik seminarium dla kaznodzie
jów brał czynny udział w ruchu oporu przeciwko 
Hitlerowi. Za swoją działalność został aresztowany 
i osadzony w o*bczie koncentracyjnym, gdzie zginął 
9 kwietnia 1945 roku.

Lekarz obozowy tymi słowami opisuje śmierć Bon- 
hoeffera: ,,Pewnego dnia rankiem, między godziną 
5 a 6, więźniowie zostali wyprowadzeni Ł cel (...), 
odczytano im wyroki śmierci wydane przez sąd wo
jenny. Przez uchylone drzwi jednego z baraków obo
zowych obserwowałem pastora Bonhceffera, który 
przed zdaniem ubrania więziennego, klęcząc, pogrą
żony był w gorącej modlitwie. Wstrząsnął mną do 
głębi sposób, w jaki ten nadzwyczaj sympatyczny 
człowiek się modlił — był pełen oddania i pewności, 
że zostanie wysłuchany.

Również na miejscu stracenia odmówił jeszcze kró t
ką modlitwę i wtedy odważnie, z opanowaniem 
wszedł na szubiennicę. Śmierć nastąpiła po kilku 
sekundach. W mojej prawie pięćdziesięcioletniej 
praktyce lekarskiej widziałem zaledwie jednego czło
wieka, który umierał z takim oddaniem się Bogu”.1

Postawa w momencie spotkania ze śmiercią była 
wynikiem całego życia tego pastora. Nie było to ty l
ko chwilcwe uchwycenie się Boga, ale wcześniej
sze — stanowcze i pełne ufności — oddanie się 
w Jego ręce oraz uznanie Jego kierownictwa w ży
ciu. Dietrich Bonhoeffer wprowadził medytację do 
planu zajęć w kierowanym przez siebie seminarium, 
bo uważał, że modlitwy można się nauczyć i należy 
ją nieustannie ćwiczyć.

Eberhard Bethge — słuchacz seminarium, a następ
nie współpracownik i przyjaciel Bonhoeffera — tak 
o tym pisze:

„Podczas nabożeństw .medytacyjnych Dietrich modlił 
się głośno. Były to długie modlitwy, formułowane 
swobodnie. Jako formę modlitwy stosował również 
litanię. Modlitwę rozpoczynał obszernym podzięko
waniem za wiarę w Chrystusa, za wspólne życie, za 
słońce i morze. Następnie prosił o to, aby jedni do 
drugich odnosili się w duchu braterstwa. Inni wiele 
miejsca poświęcali modlitwie za Kościół Wyznający,2 
za jego kierownictwo i synod, za więźniów, przyja
ciół i wrogów; również za pastorów i teologów, aby 
umieli przyznać się do winy. Dietrich wkładał wiele 
trudu i poświęcał wiele czasu przygotowaniu tych 
modlitw, aby były wewnętrznie uporządkowane”.

1 T en  i w s z y s tk ie  n a s tę p n e  cy ta ty  pochod zą  z: Jo a ch im  
S c h ö n e ,  G esp räche  m it  Gott ,  E v a n g e l is ch e  V er lagsan s ta l t  

B er l in  1976.

" K ośc ió ł  W y z n a ją c y  — ( B e k e n n e n d e  K irche)  — grupa  
e w a n g e l ik ó w  n ie m ie c k ic h  w y r a ż a j ą c y c h  na j r a d y k a ln ie j -  
szy sp r ze c iw  w o b e c  tzw . n ie m iec k ic h  chrześc i jan
(D eu tsch e  Chris ten) p o p ier a n y c h  przez na z is tó w .  R uch  

ten p ow sta ł  w  1933 pod p r z y w ó d z tw e m  past.  Mart ina  
N ie m ö l le r a  i s k i e r o w a n y  by ł  p o c z ą tk o w o  p rzec iw  d z ia 
ła ln ośc i  b isku pa Rzeszy ,  L u d w ig a  Müllera.
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M artin L uther King (nic dysponujem y, niestety, zd ję
ciem Paula Couturiera)

Wielu słuchaczy seminarium było przeciwnych lak 
długim modlitwom i medytacjom. Jeden z nich zwró
cił się do Bonhoeffera: „Nie. mamy czasu na medy
tacje. Tutaj powinniśmy uczyć się katechizacji 
i kaznodziejstwa'’. Zdaniem kierownika seminarium 
takie stwierdzenie wynikało albo z całkowitej nie
świadomości tego, kim jest dzisiaj młody teolog, albo 
z nieznajomości tego, w jaki sposób przygotowuje się 
kazanie i lekcję religii. Młodzi teolodzy stawiali py
tania: jak mogę nauczyć się modlić? W jaki sposób 
nauczyć się czytać Pismo święte? Bonhoeffer tw ier
dził: „My — nauczyciele teologii — możemy i m u
simy tego nauczyć młodych teologów. Nie wolno nam 
pozostawić ich samych”. Jako nauczyciel Bonhoeffer 
swoje oddanie i zaufanie Bogu chciał przekazać ucz
niom. Uważał to za swój obowiązek.

Innym typem człowieka był Paul Couturier. Ten k a 
tolicki duchowny szukał możliwości pojednania 
wszystkich Kościołów. Uważał, że środkiem do osią
gnięcia celu, zjednoczenia, jest modlitwa. Zorgani
zował Oktawę Modlitw o Zjednoczenie. Tydzień 
Modlitwy znalazł uznanie wśród katolików i innych 
wyznań. Couturier szukał takich form modlitwy, na 
które mogliby się zgodzić chrześcijanie różnych t ra 
dycji. Geoffrey Curtis, pastor Kościoła anglikań
skiego, pisze: „Z pracy Couturiera wynika, że zabrał 
się do niej człowiek doświadczony w modlitwie, k tó 
ry wiedział co znaczy dzieło modlitwy — jako dar 
Boży — w swojej jedności i prawdzie”.

Podczas II wojny światowej, w latach 1940—1944 
główna służba, Ojca Couturiera polegała na mod
litwie za inne wyznania, gdyż leżała mu na sercu 
troska o wszystkie Kościoły. W jego codziennych 
modlitwach można było znaleźć cały świat, dotyczy
ły bowiem wszystkich i były za wszystkich.

W Wielki Czwartek roku 1,944 Couturier został aresz
towany. Niebawem wyzwoliły go wojska angielskie. 
Był wówczas bardzo osłabiony, ale nie miał uczucia, 
że go wyzwolono z marnego położenia. Dowodem są 
takie oto jego słowa: „Ten czas odizolowania był 
wspaniale błogosławiony”. Mogłem się modlić z mo
jego brewiarza bez żadnych ograniczeń czasowych. 
Jaka  to była radość! Jaka wielka radość!”

Całe życie księdza Couturier wypełniała modlitwa 
o innych, jakby o scbie zupełnie zapomniał. Najw aż
niejsze było dla niego zjednoczenie Kościoła. U w a
żał. że może do tego dojść jedynie dzięki modlitwie. 
Podczas tegorocznego Tygodnia Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan zwróćmy uwagę, że jest on tygodniem 
m o d l i t w y ,  a nie — kazań i przemówień. Wszak
że zapominamy, czego oczekiwał od -nas prekursor 
tego Tygodnia.

Ostatnim człowiekiem modlitwy, którego pragnę 
przedstawić, jest Martin Luther King — znany m u
rzyński teolog i kaznodzieja baptystyczny w Stanach 
Zjednoczonych. Jego życie było nieustannie zagrożo
ne z powodu walki z rasizmem, ale mimo to. wy
trwał on niewzruszenie w swojej pracy — w reali

zowaniu Ewangelii w życiu codziennym. Stało się to 
dzięki ugruntowanej wierze i zaufaniu do Jezusa 
Chrystusa. Pastor King posiadał szczególny dar Bo
ży, który pozwalał mu podczas przemówień i kazań 
zyskiwać serca słuchaczy. Uważał, że czarni powinni 
przekonać się. że wywieranie presji na białych do 
niczego nie prowadzi. Jedynie postępowanie w du
chu wskazań wiary chrześcijańskiej i działanie k ie 
rowane miłością do prześladowców, zgodnie ze sło
wami Chrystusa: „Kochajcie swoich wrogów i módl
cie się za tych, którzy was gnębią” (Mat. 5:6)3 — 
mogło — zdaniem Kinga — przyczynić się do suk
cesu.
Martin Luther King tak pisze o bojkocie autobusów 
w Montgomery: „ B o j k o t  bardziej przypominał 
Kazanie na górze aniżeli naukę biernego oporu, k tó 
rą zainspirowali czarni w Montgomery (...) Duch 
i postawa ruchu (biernego oporu) przyszły od Chrys
tusa, a metoda — od Gandhiego”. Dalej opowiada: 
„Wszystkie wyznania współpracowały jednomyślnie. 
Podczas regularnych, masowych zgromadzeń przema
wiali na zmianę baptyści, luteranie, metodyści 
i prezbiteriamie, którzy nauczali i informowali o sy
tuacji. Przedtem dochodziło do sporów wyznanio
wych, teraz prowadzono wspólną, b raterską walkę. 
Pieśni, modlitwy, czytanie Pisma świętego, słowa 
wprowadzające, kolekty, komunikaty komisji (dzia
łających na terenie Montgomery) i główne mowy 
każdorazowo należały do programu takiego zgro
madzenia. Punktem szczytowym było zawsze napo
minanie, aby wszystko czynić z mocą miłości. Nie 
wszyscy czarni rozumieli metodę biernego oporu, ale 
z czasem zgodziła się na nią większość, chociaż nie 
zawsze z przekonaniem”.
Wielu przeciwników preparowało fałszywe oskarże
nia i pogłoski o przywódcach ruchu biernego oporu.

3 C z t e r y  E w a n ge l i e ,  w s p ó ł c z e s n y  p r z e k ł a d ,  B i Z T B  W a r 
s za wa .
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Między innym i rozpowszechniono oskarżenie, że 
King jesit przyczyną niedom agania kierow nictw a ru 
chu, __ ponieważ jest przeciwny pertraktacjom . Ale 
czarni nie dopuścili do rozbicia ruchu i mówili 
o Kingu jako o przywódcy godnym szacunku i z a 
ufania.
0  prześladow aniach pisze King w swojej relacji na
stępująco: „Pewnego wieczoru, w końcu stycznia, 
wróciłem po męczącym dniu do demu i późno poło
żyłem się spać. Coretta (żona Kinga) już spała. 
Ledwie zdążyłem zasnąć, zadzwonił telefon. Jakiś 
głos ze wściekłością powiedział: — Słuchaj, czarnu
chu, zemścimy się na tobie. Jeszcze w tym tygodniu 
będziesz żałował, że przyjechałeś do Montgomery. 
Odłożyłem słuchawkę, ale nie mogłem zasmąć. Był 
to moment, w którym  cały strach i niebezpieczeń
stwa ostatnich tygodni stały  się silniejsze ode mnie. 
Byłem u kresu  sił. W stałem  i chodziłem tam  i z po
wrotem po korytarzu. W końcu poszedłem do kuchni
1 zrobiłem sobie kaw ę. Chciałem zaniechać walki. (...) 
Usiadłem n a  stoliku kuchennym  i m edytowałem  
w jaki sposób mógłbym zniknąć z areny politycznej, 
nie okazując się tchórzem. W tym  stanie ducha, po 
pierw szym ' w yczerpaniu i pełen zniechęcenia, powie
rzyłem Bogu grożące mi niebezpieczeństwo. Z głową 
w spartą na dłoniach modliłem się głośno. Słowa tej 
modlitwy żyją w moich w spom nieniach do dziś: 
«Panie, ja wierzę, że walczę o słuszną sprawę. Ale 
teraz sie boję. Ludzie patrzą na mnie, jak na przy
wódcę, ale muszą się zachwiać, jeżeli ja  sia ję przed 
nimi bez sił i odwagi. Nie mogę już dłużej. Osiągną

łem etap, w którym  niczego sam nie dokonam». 
W tym .m em encie przeżyłem obecność Boga jak  
nigdy przedtem . Zdawało mi się, jakbym  słyszał 
w ew nętrzny głos, k tó ry  dodawał mi odwagi: «— Pow 
stań dla sprawiedliwości! Pow stań dla prawdy! Bóg 
będzie zawsze trzym ał tw oją stronę». W mgnieniu 
oka lęk i niepewność minęły. Byłem gotów spojrzeć 
wszystkim  w oczy”.
King walczył o sprawiedliwość i pełnię praw  dla 
czarnej ludności Am eryki i uważał, że m odlitw a oraz 
postępowanie zgodne z Ewangelią jest najlepszą b ro 
nią. Mimo że en sam zginął w zamachu 4 kw ietnia 
1968 reku  w  M emphis, jego idea trw a w cielana w ży
cie przez jego przyjaciół i następców.
Chrześcijanie modlą się. Niektórzy uw ażają m odli
twę za obowiązek wobec Boga, inni tłum aczą się 
Jego nakazem  i wolą, jeszcze inni potrzebują k on 
taktu  i rozmowy z Bogiem. Są i tacy, którzy modlą 
się rzadko i uważają, że im to wystarcza. A.le spoty
kam y i takich, których całe życie związane jest 
z m odlitwą. Ci ostatn i tw ierdzą, że nie mogą żyć bez 
Bożej akceptacji swojego postępowania. Motywy mo
dlenia się są więc różne, ale życie takich ludzi, jak 
Dietrich B onhoeffer,-P aul Couturier i M artin Luther 
King,, powinno być przykładem  dla żyjących dzisiaj. 
Naszym obowiązkiem jako chrześcijan jest czerpać 
z ich spuścizny. Każdy z nich reprezentow ał inne 
wyznanie, ale w ich życiu nic nie było tak w azie  
jak  m odlitwa i stały kon tak t z Bogiem.

L. T.

Litania o

Wszechmocny Boże, który zawarłeś z nami No
we Przymierze i powiedziałeś nam: Chcę być 
waszym Bogiem, a wy bądźcie moim ludem
— przebacz nam i uzdrów nasz rozdzielony 
Kościół!

Panie Jezu Chryste, który obiecałeś nam, że 
gdzie dwaj lub trzej, są zebrani w Twoim 
imieniu, Ty jesteś pośród nich
— pojednaj nas w swojej Prawdzie!

Synu Boga Żywego, który powiedziałeś swoim 
apostołom, że potęga śmierci nie zwycięży 
Twego Kościoła
— pojednaj nas w Twojej Prawdzie!

Dobry Pasterzu, który wszystkie wybrane 
przez Ciebie owce chcesz zebrać w jednej ow
czarni, aby była jedność
— pojednaj nas w Twojej Prawdzie! •

Baranku Boży, który sam siebie poświęciłeś 
dla Kościoła i przez chrzest złączyłeś z Twoim 
ciałem cały swój lud w jednym duchu

jedność*

— pojednaj nas w Twojej Prawdzie!

Chlebie Życia, który dałeś pokarm i kielich do 
spożywania Kościołowi, który jest przecież 
Twoim ciałem
— pojednaj nas w Twojej Prawdzie!

Duchu Boży, który zesłałeś na swój lud róż
norodne dary, aby wszyscy się budowali
— utrzym uj naszą jedność przez więzy pokoju!

Ojcze, Synu Duchu Święty, jednoczący i wiecz
ny Boże
— przebacz nam i uzdrów rozdzielony Kościół.
— pojednaj nas w Twojej Prawdzie!
— utrzym uj naszą jedność przez więzy pokoju.

* L itania została przygotowana na Tydzień M odlitwy 
o Jedność Kościoła w 1954 roku przez Paula Coutu- 
riera.
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R O Z M O W Y  P R Z Y  S T U D N I

„Oto idziemy do Jerozolimy”
(Łuk. 18:31)

*
Wspólnota Jerozolimska (Fratcrnite monastique dc Jerusalem) powstała 
w Paryżu 5 lat temu. Bracia i siostry trzy razy dziennie zbierają się na 
wspólną modlitwę. W niedziele i święta ich liturgia przyciąga tłumy 
paryżan. Brat Andre jest jednym z pierwszych członków męskiej gałęzi 
wspólnoty, a siostra Franęoise-Emmanucllc — jedną z pierwszych sióstr 
gałęzi żeńskiej.

SIOSTRA KINGA — Czy słuszne byłoby twierdzenie, 
że rodowód waszej w spólnoty wywodzi się z potrze
by modlitwy, zwłaszcza potrzeby głębi i piękna m od
litwy liturgicznej?

BRAT ANDRE — N iew ątpliw ie tak, z tym tylko 
uściśleniem, że chodziło o modlitwę w samym sercu 
Paryża. A rcybiskup Paryża, kard. M arty, określił to 
jako krzyk m iasta w imieniu tych jego mieszkańców, 
którzy powinniby prosić Pana o nieskończenie wiele 
rzeczy, a wcale o Nim nie myślą. Dlatego arcybiskup 
pragnął, aby zaistniało miejsce ciszy i m odlitwy w sa
mym centrum  tego m iasta i za to miasto. Analogicz
ne wezwanie Beże otrzym ał pewien ksiądz, który się 
nazywa P ierre  Delfieux, obecny nasz przełożony*. To, 
co mi powiedział, kiedy spotkaliśm y się po raz p ierw 
szy, ujął w formułę, k tóra moim zdaniem, stanowi 
podstaw ę wspólnoty: „Istotną rzeczą jest kochać. 
Kochać Pana i braci — nierozdzielnie. Na tym polega 
prawdziwe życie i w tym się wszystko zam yka. Ale 
sami z siebie nie jesteśm y do tego zdolni. Nie mam y 
dostatecznie wielkiego serca, aby kochać, i to kochać 
coraz bardziej. Dlatego musimy iść do Źródła. Przez 
modlitwę musimy zwrócić się do sam ej Miłości, 
a w tedy Ona nie odmówi nam swego d aru ”. Jesteśm y 
więc zbudowani na tym pragnieniu „zwrócenia się do 
Miłości”, aby nas sobą obdarowała, aby było jej w ię
cej w tym mieście, i aby ono stało się wcieleniem 
K rólestw a Bożego.

SIOSTRA FRANęOISE-EMMANUELLE — W sp:m - 
niałeś przed chwilą o powrocie do źródła. W ydaje mi 
się, że kochać — to w łaśnie wykopać studnię pośrod
ku miasta, stać się źródłem, z którego ludzie mogliby 
pić do woli, zaspokajając swe-je pragnienie Boga.

Br. A. — Znaczy to również: być tryskającą fon tan 
ną. Przypom inam  sobie piękny poetycki obraz, k tó 
rym posłużyła się przełożona naszych sióstr, kiedy 
dwie najmłodsze miały obłóczyny i po raz pierwszy 
przywdziały białe kukulle, w które ubieram y się idąc 
do kościoła na liturgię. „Jest upalne lato — mówiła 
(w rzeczywistości był to czerwiec) — ludzie w m ieś
cie są zmęczeni, znużeni, spragnieni. Bądźcie dla nich 
jak tryskające fontanny: niech tryska z was to, co 
otrzym ujecie cd Pana. Nie poprzez słowa, ale przez 
samą radość, że należycie do Niego”.

S. K. — „Tryska” to przede wszystkim  z waszej pięk
nej liturgii, k tóra w ydaje się być syntezą rzym skiej 
i bizantyjskiej, Czy świadomie skomponowaliście ją

w łaśnie tak, aby jej pięknem  przyciągać ludzi, k tó 
rzy masowo się dechrystianizują?

S. F.-E. — Nasza litu rg ia jest praw dziw ą litu rg ią 
rzymską, jakkolw iek włączamy *do niej pewne ele
menty bizantyjskie, zwłaszcza melodie i teksty. M a
my więc teraz liturgię rzymską, ale łącznie z bogac
twem Wschodu, które ciągle jeszcze odkrywam y. Oczy
wiście nie przez przypadek taką liturgię zastosow a
liśmy u siebie. Ma ona swoisty rytm , k tóry  nazw ała
bym rytm em  anty  tonalnym . Kiedy wieczorem zmę
czeni ludzie w ysiadają z m etra i ciągną prosto do 
nas ze wszystkich stron m iasta, przede wszystkim 
odczuwają potrzebę uspokojenia, uciszenia, odnale
zienia swej wew nętrznej jedności, a nawet, powie
działabym, jedności fizycznej. Otóż to antyfonalne 
pow tarzanie jest rytm em , którego nie m a w liturgii 
zachodniej. A potrzebne nam  jest coś, co by nas w y
kuwało, co 'by nas budowało, co by scalało w ew nętrz
nie i zewnętrznie. Bo żyjemy w świecie straszliw ie 
rozkawałkowanym .

Br. A. — Istotnie, te bizantyjskie melodie m ają w so
bie coś skupiającego. Wszyscy to odczuw ają i wielu 
nam o tym mówi, wielu ludzi w różnym wieku, o róż
nej kulturze i wykształceniu. W yznają, że te melodie 
rzucają ich na ziemię i pogrążają w adoracji. Za
adaptow aliśm y je więc nie tylko dlatego — użyjmy 
już tego słowa — że były m o d n e  i łatwo dostępne, 
zwłaszcza dzięki repertuarow i opactw a Chevetogne. 
Nam też się one podobały i sądzę, że należy je za
chować, bo to jest muzyka, k tóra napraw dę służy 
modlitwie.

S. K. — Ja  też je bardzo lubię. Ale ja jestem  Sło
w ianką, a Słowianie m ają większą skłonność do kon 
tem placji niż ludzie Zachodu. We wschodnich melo
diach jest specyficzna głębia.

Br. A.. — Otóż to. Rozum łatw iej zstępuje do serca, 
a  słowa wraz z melodią łatw iej zapadają w głąb du
szy.

S. F.-E. — W liturgii bizantyjskiej chodzi jednak nie 
tylko o same melodie. Dla mieszkańców m iasta ważne 
są także wszystkie inne jej symbole: świece, kw iaty, 
kadzidło, ikony. W liturgię trzeba wejść całą swoją 
istotą, łącznie z ciałem; trzeba mieć coś przed ceza
mi. Trzeba całym sobą skupić się na modlitwie, a nie

Szerzej  będzie  o tym m o w a  w  „ R o z m o w ie ” następne5.].
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tylko modlić się czubkiem głowy, ostatnim i jej pię
cioma centym etram i, jak  się u nas mówi.

Br. A. — Pokryw a się to zresztą z „oddechem” psal
mów. Śpiew psalm ów jest tą częścią Biblii, w k tórej 
najbardziej uczestniczy cały człowiek. Mówią one 
przecież o podnoszeniu rąk, o wznoszeniu się m od
litwy jak  kadzidło na ofiarę wieczorną (Ps. 140). Przy 
śpiewie psalmów, kiedy nasze ciało przyjm uje różne 
postawy, najbardziej można odnaleźć jedność swojej 
ludzkiej osoby.

S .F .-E . — Kiedy przychodziłam tu ta j na samym po
czątku, jeszcze wówczas gdy było bardzo mało ludzi,' 
uderzyła m nie jeszcze jedna -rzecz, mianowicie ta, 
że wszyscy byli zwróceni ku  ołtarzowi, ku Panu. Że 
wszyscy także tw orzyli jedno. To jest postaw a b ar
dzo wymowna, w skazująca, że należy wspólnie na 
Niego patrzeć. A równocześnie zachowuje ona jakiś 
szacunek dla ludzkiej wolności, dla tych, co w cho
dzą, wychodzą i nie czują się niczym skrępowani.

Br. A. — Elem entem  sprzyjającym  skupieniu są tak 
że m aty, na których można usiąść w dowolnej po
zycji, odnaleźć s,pokój i w ew nętrzne milczenie, zosta
wić na chwilę troski i zm artw ienia.

S. F.-E. — Z doświadczenia wiem o tym, bo kiedy 
byli tu jeszcze sami bracia, przychodziłam przez pół 
roku i mogłam, nie w itając się z nikim, stać pod fi
larem  albo usiąść, albo wyjść, kiedy m iałam  ochotę.

S. K. — Może powiedziałaby Siostra coś o waszej 
.wspólnocie żeńskiej?

S. F.-E. — Nasza historia jest podobna. O projekcie 
założenia wspólnoty męskiej wiedziałam, kiedy jesz
cze nie istniała. A kiedy zaistniała, poszłam odpra
wić rekolekcje do jezuitów. W iedziałam, że grom a
dzą się tu dziewczyny, które myślą o czymś podob
nym, ale wolałam  najpierw  przeżywać sam ą liturgię 
nie rozm aw iając z nikim. W ystartow ałyśm y w rok 
potem, czyli jesteśm y o rek młodsze od wspólnoty 
braci.

Br. A. — M ówiliśmy tu o modlitwie. M usimy więc 
lojalnie dodać, że nie podjęlibyśm y jej wspólnie, gdy
by w iele zgrom adzeń już istniejących, zwłaszcza k a r 
m elitanki, n ie  modliło się za nas.

S. F.-E. — W Paryżu od daw na odczuwano potrzebę 
takiej o tw arte j m odlitwy wspólnotowej.

S. K. — W róćmy do piękna waszej liturgii. To prze
cież tu P aul Evdokimow mówił i pisał o Duchu 
Świętym  jako o Duchu Piękna, przeszczepił tę 
wschodnią myśl na Zachód.

Br. A. — Człowiek ciąży ku pięknu, a ono samo jest 
refleksem  Bożej piękności i jej pochwałą. Ale łatw o 
może nastąpić rozszczepienie, jeśli zbytnio zatrzym u
jem y się na samym pięknie. .My tu w ystrzegam y się 
estetyzm u, ale fakt, że te melodie są piękne, był do
datkową racją, dla k tó rej przyjęliśm y je. S.

S. F.-E. — Równocześnie jednak są one proste i po
zw alają naw et niezbyt utalentow anym  ludziom łatwo 
je sobie przyswoić, wchłonąć w siebie, nie p rzejm u
jąc się zbytnio stroną techniczną, k tó ra  w ydaje się 
mało ważna.

S. K. — Mówicie, że chodzi o m odlitwę za Paryż —
0 to olbrzym ie zbiorowisko ludzi, k tóre miałoby być 
„wcieleniem K rólestw a”. Czy w asza nazwa: „W spól
nota Jerozolim ska” m a jakiś związek z Jerozolim ą 
czasów ostatecznych? Skąd się ta nazfaa wzięła?

S. F.-E. — Nie nazyw aliśm y się tak od początku. Do
piero ostatn i rok przyniósł nam tę nazwę w  darze. 
Kiedyśmy zaczynali, były tu po prostu dwie w spólno
ty modlące się w kościele St. Gervais i nazyw ające 
się imieniem tego kościoła. Potem  pojawiła się p e r
spektywa przeszczepienia braci do innego m iasta, 
a wraz z tym zarysow ująca się jeszcze w półcieniu 
konieczność uśw iadom ienia sobie naszej tożsamości. 
Myśl o Jerozolim ie pojaw iła się dopiero na W ielka
noc ubiegłego roku.

Br. A. — I początkowo wzbudziła sensację, kiedy na 
kapitu le mówiliśmy o możlilwości nazw ania się 
„braćm i jerozolim skim i”.

S. F.-E. — Dla mnie osobiście było to jednak zupeł
nie naturalne, bo m uszę wyznać, że swoje powołanie 
otrzym ałam  od P ana w łaśnie w Jerozolimie. Tam się 
wszystko zaczęło, osiem la t temu. Więc nazwa J e 
rozolimy tkw iła we mnie bardzo, bardzo głęboko
1 kiedy ją  usłyszałam  po raz  pierwszy jako naszą 
ew entualną nazwę, od razu powiedziałam sobie: „To 
jest to”.

Br. A. — Jeśli o powołanie chodzi, przyznaję to sa
mo, co ty. Ja  także osobiście spotkałem  P ana w J e 
rozolimie, podczas w ędrow nych rekolekcji w 1973. 
Otrzym ałem  wówczas w ielką łaskę naw rócenia ser
ca. Zdałem też sobie sprawę, że nastąpiło  w ydarze
nie decydujące dla całej reszty mojego życia. Ale 
kiedy potem pojaw iła się Jerozolim a jako nazwa, 
k tórą m ielibyśm y sobie przypisać, w ydało mi się to 
dziwaczne. W łaściwie nie miałem  nic przeciwko te 
mu, ale jakoś mi to źle brzmiało. Zresztą aniśm y tej 
nazwy w tedy nie przyjęli, ani nie odrzucili. Ogólna 
reakcja braci była raczej negatywna. W ciągu całego 
roku naw et żartow ali sobie nieco, że byłby to b rak  
pokory — praw dziwej czy fałszywej — i że to nazwa 
zbyt „w ielka”. P racow ały już wpraw dzie w Paryżu 
siostry dom inikanki betlejem skie, ale to brzm iało 
jednak bardziej um iarkowanie, nie miało tego w y
dźwięku co Jerozolim a, m iasto nad m iastam i, miasto 
Pana. W ydawało nam się, że nosić w nazwie imię 
tego m iaśta to jednak „zbyt w iele”. P ro jek t jakby 
więc upadł. P rzeor wyczuł, że mom ent nie jest w łaś
ciwy i nie upierał się. Czekał na korzystniejsze oko
liczności.

M inął rok i oto powiedzieliśmy sobie, że wcale nieźle 
byłoby nazywać się braćm i jerozolimskimi. W czasie 
kapituły, k tó ra  jest w  naszej historii momentem 
dość w yjątkowym , przeor, P ierre Delfieux, rzucił 
ostateczne pytanie: tak czy nie? Zaryzykował. Mnie 
pierw szem u oddał głos, choć wiedział, co myślałem. 
Ale po tym, co mówił poprzednio, stało się dla mnie 
jasne, że nie chodzi tu  o jakieś uhonorowanie, o ja 
kiś w ielki tytuł. Chodzi o to, żeby iść za Jezusem  
w Jego w stępow aniu do Jerozolimy, czyli iść aż do 
końca. Tak to zrozumieliśmy tego wieczoru. Co w ię
cej, zrozum ieliśm y także, że chodzi o bardziej rad y 
kalne zerw anie z dotychczasowym życiem, aniżeli 
dotąd myśleliśmy. Bo Ewangelia przeznaczona na ten
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tydzień mówiła ak u ra t o tym, jak  Jezus zwrócił się 
do kogoś z propozycją: „Pójdź za m ną”, a ten odpo
wiedział: „Pozwól mi najp ierw  pogrzebać mojego 
ojca”, a ktoś inny: „Pozwól mi pożegnać się z moimi 
w dom u”. I otrzym ali odpowiedź: „Ktokolwiek przy
kłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje 
się do K rólestw a Bożego” (Łuk. 9:59—62). W tym 
kontekście zrozumieliśmy także wymowę innych J e 
zusowych słów: „Oto idziemy do Jerozolim y i spełni 
się wszystko, co napisali prorocy o Synu Człowie
czym” (Łuk. 18:31). Zrozumieliśm y to wszyscy, 
a zwłaszcza Christian, wówczas najm łodszy z nas, 
który  nigdy dotąd nie zastanaw iał się nad naszą 
ew entualną nazwą. Doskonale wyczuł, że jest wolą 
Pana, abyśmy szli za Nim aż do końca, i że ten sens 
w yrażałaby nazwa: „W spólnota Jerozolim ska”. Je ro 
zolima oznacza dla nas jeszcze i to, co jest zdobyczą 
lat ostatnich, m ianowicie spotkanie W schodu i Za
chodu, konkretn iej zaś — ekum eniczny elem ent n a 
szego powołania. W yraża w reszcie i aspekt eschato
logiczny: Jerozolim a niebieska jako życie w  K róles
twie. Nasza „Jerozolim a” jest jakby córką Adwentu. 
Kościół Paryża, jeśli tak można powiedzieć, powołał 
nas do istnienia w I niedzielę A dw entu 1975 z n as tę 
pującą m isją: Czuwajcie i pobudzajcie do czuwania,

bo bliskie jest Królestwo Boże. Bądźcie św iadkam i 
przyjścia Pana i przyspieszajcie Jego przyjście swo
ją modlitwą.
S. F.-E. — To jeszcze nie wszystko. Jerozolim a jest 
m iastem , nad którym  J.ezu-s płakał jako nad swoim 
miastem. I płacząc jakby modlił się za nas, abyśmy 
x my umieli płakać i modlić się za nasze miasto. 
Jeśli więc nasze życie nie m iałoby być nieustanną 
modlitwą, straciłoby wszelki sens. Nie żyjemy 
w klasztorach, jak  większość zakonów kontem placyj
nych. Naszym klasztorem  są ulice Paryża. Życie m o
dlitew ne nie jest łatwe. Lubię określenie mówiące 
o zakonniku walczącym. Trzeba walczyć o chwilę 
ciszy, o czas na modlitwę. Lubię zwłaszcza nasze 
nocne adoracje z czw artku na piątek. Z punktu  w i
dzenia rozsądku są one szaleństwem  dla ludzi ży ją
cych w mieście. Ale zawsze myślę, że P an oczekuje 
ode mnie takiego w łaśnie szaleństwa, abym w ykroiła 
w nocy czas na modlitwę za to m iasto, k tóre prze
cież tak bardzo intensyw nie żyje nocą.
Br. A. — Wielu ludzi przychodzi modlić się w raz 
z nami i dla wielu są to szczególne m om enty spotka
nia z Panem. W łaśnie pośród paryskiej nocy.

Rozmawiała s. Kinga Strzelecka, osu.

WŚ R Ó D  K S I Ą Ż E K

Kwestie chrześcijańskiego ekumenizmu i uniwersalizmu 
w antologii „Filozofia i myśl społeczna XVII wieku”

„Przeciwko tym  tradycjom  Kościo
ła rzymskiego zawsze byli w róż
nych krajach  różnych czasów, k tó 
rzy się im oponowali, a przy 
szczyrości i prawdizie raz p rzy ję tej 
Ew anielijej mocno stali i dlatego 
wiele cierpieli złego. Aż na osta
tek — po onych wielkich perseku- 
cyja-ch (prześladowaniach) — w zbu
dził Pan Bóg w la t półtora tysiąca 
po K rystusie Panu  o n y c h  g o r 
l i w y c h  i o d w a ż n y c h  r e f o r 
m a t o r ó w  c h w a ł y  B o ż e j :  
L u t  e r a  w N i e m c z e c h ,  K a l 
w i n a  w e  F r a n c y j e j ,  indiziej 
inszych wielu, którzy tę e w a n i e -  
l i c k ą  w i a r ę  różnymi ludzkimi 
wymysłami zam ierzwioną o c z y ś 
c i l i ,  słowo Boże szczyre i p raw 
dziwe kazali, pisali, uczyli, a  tak 
Kościół Boży z ciemności do św iat
łości, z niewoli na wolność w ypro
wadzili, za co Bogu wieczna chw a
ła. Niesłusznie tedy nam zarzucają 
adw ersarze: «Gdzie był wasiz Koś
ciół przed Lutrem  i K alw inem ?»”. 
Dwa zacytowane dopiero co zda
nia, skreślone w roku 1670, przy
ciągają na pewno baczną uwagę

dzisiejszych ewangelickich i nie 
tylko ew angelickich czytelników. 
Chod.zi o jeden z tekstów  dotyczą
cych tem atów religijnych, k tó re do 
dzisiaj zachowały aktualność. Po 
czterystu bez m ała latach przy
pom niał ten tekst i czytelnikom  go 
przybliżył w ybitny współczesny 
historyk Zbigniew Ogonowski. S ta
ło się to na k artach  antologii „Fi
lozofia i m yśl społeczna XVII w ie
k u ” świeżo w ydanej nakładem  
PWN w W arszawie, jako kolejny 
tom cyklu „Siedemset la t myśli 
polskiej”.
Tekst, k tórego uryw ek zacytowa
łem wyżej za Ogonowskim, to 
praw dziw y ew enem ent w naszej 
wiedzy o przeszłości polskiego 
ewangelicyzmu. W brew pozorom w 
grę nie wchodzi jakiś antykatolic
ki utw ór polemiczny, lecz rzecz 
o treści ekum enicznej i irenicznej. 
A utor tekstu  to Daniel K ałaj (zm. 
ok. 1681), diakon zlboru kalw ińsk ie
go w  W ielkiej nocy koło K rakowa, 
a następnie pastor zboru w K iejda- 
nach i superin tendent reform ow a
nych kościołów na Żmudzi. Wiosną

1670 roku wydał on w Krakowie 
broszurę, k tó rą zakroił na dwie 
części i zatytułow ał: „Rozmowa 
przyjacielska m inistra ew angelic
kiego z księdzem  katolickim ”. 
Część pierwsza pom yślana została 
jako apologia przed zarzutem  ariań- 
stwa, w części drugiej wyłożył K a
łaj jasno i zwięźle zasadnicze 
punkty  sporne między katolikam i 
a ewangelikam i. Spory te — jego 
zdaniem — toczą się wokół nastę
pujących sześciu artykułów  w iary: 
1. O Piśm ie św.; 2. O uspraw iedli
w ieniu; 3. O sakram entach św ię
tych; 4. O służbie Bożej; 5. O gło
wie Kościoła Bożego; 6. O stanie 
dusz po śmierci.
Swoje ekum eniczne stanowisko, 
dziś prezentujące się jako oczywis
tość, ale w  w ieku siedem nastym  
inaczej odbierane, sform ułował K a
łaj w dwu przede wszystkim  m iej
scach om awianej broszury. Oto 
miejsce pierwsze:
„Że te trzy Kościoły krześcijań- 
skie, jako się teraz na świecie 
dzielą między sobą i w konfesy- 
jach różnią — m ianowicie rzymski,
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który  się zowie katolickim , lute- 
rański, k tóry  się zowie auspurskiej 
(scil. augsburskiej) konfesyjej, re 
form acki co go zcwią kalw ińskim  
--  są w samej rzeczy przed Bo
giem j e d n y m  K o ś c i o ł e m  
k r z e ś c i  j a ń s k i m  n a  j e d n y m  
f u n d a m e n c i e  w i a r y  z a ł o 
ż o n y  m. Abowiem nikt gruntu 
inszego założyć nie może oprócz 
tego, k tóry  jest założony, K rystus 
Jezus (I Kor. 3:11) (...) A choć też 
którem u z tych Kościołów krześci- 
jańskich mniej abo więcej do tego 
gruntu  szozyrości i czystości i do
skonałości nie dostawa, przecie 
p r z e z  t o  p r a w d z i w y m  K o 
ś c i o ł e m  b y ć  n i e  p r z e s t a -  
w a”.
A oto jakże wymowne miejsce d ru 
gie:
„Lepiej jest być dobrym  kato li
kiem niżeli złym ewanielikiem , to 
jest lepsza jest nadzieja o zbaw ie
niu takiego katolika, k tóry  w Ko
ściele rzym skim  zrodzony i wycho
wany będąc i znajomości dostatecz
ni ejszej woli i słowa Bożego nie 
m ając, w postaci serca na funda
mencie w iary, choć z przydatkam i 
nauk ludzkich zostaw a i pobożnie 
żyje, niżeli złego ew anielika, który 
się w iarą praw dziw ą i znajomością 
woli Bożej szczycąc, nie według 
Ew anielijej Pańskiej żyje, zgorsze
nie czyni, im ię Boże w ohydę i so
bie na cięższy sąd Boży i w iętsze 
potępienie zarab ia”.
D ystansow ania się K ałaja cd po
tępiania katolicyzm u i katolików  
w czam buł bynajm niej nie wolno 
tłum aczyć jakąś połowicznością je 
go ewangelickich przekonań. W 
dalszym ciągu przytoczonego tek
stu  śpieszy on oświadczyć co na* 
stępuje:
„A choć to praw da, to dobry k a to 
lik lepszy jest aniżeli zły ew anie- 
lik, jednak znowu mówię, że do
bry ew anielik lepszy jest niż do
bry k a t olife^s^ jako lepszy jest 
i szczęśliwszy ten, który actu ipso 
(w samej rzeczy) siedzi za stołem 
w K rólestw ie Niebieskim (Mat. 
8:11) i je  chleb w nim  (Łuk. 14:15) 
niżeli ten, który niedalekim  jest od 
K rólestw a Niebieskiego”.
A gdzie indziej w K ałajow ej „Roz
mowie m inistra ew anielicki ego z 
księdzem katolickim ” czytam y: 
„Rzecze kto znowu: «Ponieważ to 
jeden Kościół krześcijański, tak  
rzymski jako ewanielicki, toć w ol
no będzie człowiekowi tak  w tym, 
jako w drugim  w edług jego woli 
i zdania, i potrzeby żyć i być*. —

Bynajm niej. To, co się rzekło, jest 
indicium  charitatis (sądem w ypły
wającym  z miłości) tylko, ale nie 
reguła veritatis (dyrektyw ą p raw 
dy). Z miłości krześcijańskiej p raw 
dziwej tak  nam  trzeba o tym ro
zumieć, ale przez to praw dy nie 
odstępować”.
I dalej padają następujące słowa: 
„Kościół nasz ewanielicki, ponie
waż jest na samym fundam encie 
Krystusowym, na nauce prorockiej 
i apostolskiej ugruntow any, od tra- 
dycyj ludzkich słowu Bożemu prze
ciwnych oczyściony, Bogu w duchu 
i w prawdzie służący, słowo Boże 
szczyre i sakram enta św ięte w ed
ług ustaw y Pańskiej trzym ający, 
więc rząd i dyscyplinę Kościoła 
apostolskiego mający, tedy jest 
n a j p r a w d z i w s z y m ,  B o g u  
n a j m i l s z y m  i d r o g ę  d o  
z b a w i e n i a  n a j p e w n i e j s z ą  
i n a j b l i ż s z ą  p o k a z u j ą c y m  
K o ś c i o ł e  m ”.
Nie m niejszym w ydarzeniem  niż 
udostępnienie ekumenicznego tek 
stu Daniela K ałaja jest, przez edy
tora antologii dokonana, p rezen ta
cja pisma B artłom ieja B ythnera: 
Fraterna et modesta ad omnes per 
universam  Europam reformatas 
ecclesias exhortatio. Dla zaintereso
wanych dawnym i dziejam i polskie
go ewangelicyzmu ta  Bythnerow a 
Fraterna exhortatio  n ie stanow i co 
praw da novum. W swoim czasie 
jako pierwszy pisał o tym „B ra
terskim  w ezw aniu” Edm und B ur- 
sche i wiele miejsca poświęcił mu 
duński badacz Jo rd t Joergensen w 
wydanej w roku 1942 w K openha
dze rozpraw ie O ekumenische Be- 
strehungen unter den polnischen  
Protestanten his zum  Jahre 1645. 
Ale dopiero teraz rzecz udostępnio
na zostaje — , co praw da nie w ca
łości, a w obszernych w yjątkach — 
w tłum aczeniu z oryginału łaciń 
skiego na polski.
Bythnera „B raterskie w ezw anie” 
to m anifest do ewangelików za
chodnioeuropejskich ukazujący, w 
jaki sposób mogą oni — za przy
kładem  Polaków — doprowadzić do 
zgody zażarcie się zw alczające w y
znania. K reśląc zalecenia i udzie
lając rad B ythner ciągle powołuje 
się na przykład polski. „W taki 
w łaśnie sposób — pisze — odby
wam y synody generalne my, P ola
cy”. Lub: „Taki w łaśnie przebieg 
miał nasz synod to ruńsk i”. Bije 
z tego pisma im ponująca pewność 
siebie członka wspólnoty w ierzącej 
w swą przyszłość i w  to, że może

ona posłużyć jako model dla reszty 
św iata protestanckiego.
Zatwierdzone na trzech kolejnych 
synodach kalwińskich, odbytych w 
Polsce w 1607 r., Bythnerow e „B ra
terskie w ezwanie” w rękopisie 
przesłane do Heidelbergu. Na zle
cenie elektora Fryderyka IV pismo 
zostało przejrzane i zaaprobow ane 
przez wydział teologii ew angelic
kiej U niw ersytetu w Heidelbergu 
i na praw ach rękopisu w ydrukow a
ne około roku 1609. W 1618 r. „B ra
terskie w ezw anie” w w ersji popra
wionej przez B ythnera wyszło we 
F rankfurcie n. Menem. Przekład 
niemiecki ukazał się w Bazylei w 
1634 r., a trzecie w ydanie łacińskie 
nastąpiło w XVIIII wieku, w 1722 
w Zurychu. Omawiane pismo za
kroił B ythner na trzy części. Część 
I w ym ienia powody, dla których 
należy bezwzględnie dążyć do zgo
dy Kościołów ewangelickich. M. ii}, 
są to: nakazy Boga i Chrystusa; 
fakt, że wszyscy chrześcijanie s ta 
nowią w gruncie rzeczy jedno cia
ło wspólnego Kościoła; to, że w szy
stkie wyznania ewangelickie we 
wszystkich zasadniczych punktach 
w iary są przecież zgodne, tak  jak  
zgodne są w potępieniu an ty tryn i
tarzy. Część II podaje sposoby, przy 
pomocy których można osiągnąć 
i u trw alić zgodę. I wreszcie część 
III zaw iera odparcie zarzutów, 
jakie przeciw wyłożonej w „B ra
terskim  w ezwaniu” argum entacji 
można by wytoczyć. Z abiera
jąc głos, jako ew angelik z Polski, 
kalw inista B ythner stanął na s ta 
nowisku, że zgoda dojść może do 
skutku tylko na soborze powszech
nym, soborze zwołanym pod p a tro 
natem  władców św ieckich: 
„Sądzimy, że wspólną decyzją i po
wagą najpotężniejszych królów 
i książąt p o w i n i e n  b y ć  z a p o 
w i e d z i a n y  w i e l k i  p o w 
s z e c h n y  s o b ó r  w s z y s t 
k i c h  n a r o d ó w  e w a n g e l i c 
k i c h ,  i to przynajm niej na rok, 
a co najm niej na pół roku przed 
datą jego rozpoczęcia. Zapowiedź 
ta ogłoszona być pow inna we 
Frankfurcie n. Menem oraz w in 
nych m iastach będących wielkimi 
ośrodkam i handlowym i, w których 
zwykli się gromadzić kupcy z ca
łej praw ie Europy. A ogłoszona być 
powinna przy pomocy urzędowego 
pisma, w którym  określone zosta
nie miejsce oraz dokładny czas ze
brania się soboru, a także — jeśli 
uzna się to za słuszne — podany 
zostanie porządek dzienny oraz
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sposób obrad, jaki w inien być prze
strzegany”.
Nie tylko zapowiedź zwołania so
boru wyjść ma, zdaniem Bythnera, 
z niemieckiego F rankfurtu . Także 
i sam sobór odbyć się winien w 
Niemczech:
..Jesteśmy przekonani, że sobór ten 
odbyć się winien w Niemczech. 
Najważniejsze racje p rzem aw iają
ce, naszym zdaniem, za tym są n a 
stępujące: Niemcy położone są ja k 
by w .środku innych narodów  ew an
gelickich. Tutaj najłatw iej i n a j
wygodniej przybyć mogą posłowie 
z Francji, Anglii, Szkocji, Danii, 
Szwecji, Inflant, Litwy, Polski, Ro
sji, Siedmiogrodu, Węgier, Austrii, 
Moraw, Czech, Śląska, Prus, Pom o
rza, m iast nadm orskich, Belgii, 
Szwajcarii, jak  również z innych 
krajów , tych, które dotychczas 
przyjęły Ewangelię C hrystusa”.

K alaj i B ythner to bynajm niej nie 
jedyni ew angelicką myśl religijną 
reprezentujący autorzy, jakich po
kazuje polecana uwadze czytelni
ków antologia „Filozofia i myśl 
społeczna XVII w ieku”. Okazuje 
się, że siedem nastowieczna Polska 
w ydała tak  w ybitnych kalwińskich 
teologów, jak  Jan  Makowski i Jan 
Szydłowski, teologów, których 
dzieła drukow ał kalwiński un iw er
sytet we F raneker w Holandii 
i których nazwiska znane były w 
całej kalw ińskiej Europie. W sze
rokim  zakresie przedstaw iona zo
stała lite ra tu ra  ilustru jąca protes
tancką postawę wobec socynianiz- 
mu i socyniańskiego racjonalizm u. 
M. in. mowa jest o „Odparciu re- 
ligii socyniańskiej”, które wyszło 
we F raneker w 1654 r. Jego au to
rem był Polak, Mikołaj Arnold, du 
chowny kalw iński i profesor un i

w ersytetu we Franeker. Na pewno 
jednak w łaśnie ekum enicznym i 
irenicznym wystąpieniom Kala ja 
i Bythnera przyznać trzeba całkiem 
szczególną wagę poznawczą. Za 
ich udostępnienie i przybliżenie 
w inni są profesorowi Ogonowskie
mu wdzięczność wszyscy zain tere
sowani dziejami ewangelicyzmu 
polskiego. Piszący te słowa dać 
chce przy tym w yraz nadziei, że 
któreś z ewangelickich w ydaw 
nictw podejmie inicjatyw ę w yda
nia niedużej choćby księgi w ypi
sów tekstów ważnych dla dziejów 
polskiego ewangelicyzmu. Gdyby 
inicjatyw a ta doczekała się rea li
zacji, w wypisach tych teksty K a- 
łaja i Bythnera zajęłyby na pewno 
honorowe miejsce.

Andrzej Kcmpfi

T e l e f o n
Czarna skrzynka na moim parafialnym  biurku jest 
stworzeniem  bardzo gadatliwym . Czasami m iałabym  
ochotę przykryć ją szczelnie poduszką, ale częściej 
z ciekawością podnoszę słuchawkę. Mam przecież n a 
dzieję, że udzielając odpowiedzi coś kcm uś wyjaśnię, 
rozwieję niepokój, skieruję pod właściwy adres, sło
wem — pomogę, czyli w ypełnię cel. dla którego tu 
siedzę.

Skrzynka pyta:

— O której będzie nabożeństwo?

— Czy w kościele działa centralne ogrzewanie?

— Czy mam opłacone składki?

— Czy może mnie odwiedzić duchowny?

— Czy ukazał się nowy num er „Jednoty” ?
Nigdy nie wiadomo, co usłyszy się podnosząc słu
chawkę:
— Czy może ktoś przyjść zająć się chorym?
— Czy wie pani o jakim ś pokoju do w ynajęcia?
— Czy ma pani może fotel dla inw alidy?
Rozmaitość pytań jest szalona:
— Czy Kościół Ewangelicko-Reform owany był zale

galizowany przed wojną?
— Czy można dostać fotografie kościoła sprzed p ier

wszej wojny potrzebne do pracy naukow ej?
— Czy szpital ewangelicki mieścił się przy ulicy 

M ylnej? Potrzebne mi to do krzyżówki.
Byw ają i spraw y zasadnicze:
— Myślę o sam obójstwie. Jeżeli przyjdę, porozm awia 
pani ze mną?
— Chcę ochrzcić dziecko. Jestem  samotna.

I wreszcie któregoś dnia:

— Chcę się ożenić. Czy to jest ten kościół, gdzie moż
na wziąć ekum eniczny ślub?*

Godzina była już niesłużbowa i w łaśnie miałam 
wyjść z plebanii. Stojąc w płaszczu, m yślam i byłam 
już w sferze swego pryw atnego życia, gdy nieznany, 
chropawy głos zadał to w łaśnie pytanie. Na moment 
odebrało mi głos. — Kpi, jak  ten, co tyle razy dzwo
nił, żeby poprosić towarzysza księdza do telefonu, 
czy też k ry je  się za tyrń coś poważnego? Dla pew 
ności poprosiłam o powtórzenie py tan ia  i o bliższe 
wyjaśnienia.

Zacinający się głos po drugiej stronie dru tu  miał 
trudności w  precyzowaniu myśli. Wypowiedź była 
bardzo nieporadna i prym ityw na. Za nią k ry ł się 
nieszczęśliwy człowiek.

Był członkiem niewielkiej społeczności religijnej, k tó 
rej nazwę pozostawiam do swojej wiadomości. N a
rzeczona, jak łatwo się domyślić, była katoliczką. Ko
chali się i „chodzili ze sobą” już dwa lata. Ten d ru 
gi rok cały zszedł im na poszukiwaniu sposobu w zię
cia ślubu w sposób satysfakcjonujący obie strony. 
Czarna krzynka przekazywała mi teraz powszechnie 
wiadome sprawy, że dla dziewczyny ślub wzięty 
w kościele niekatolickim  nie będzie ważny, bo nie 
jest sakram entem , a że chłopak nie chce ślubu kato 
lickiego, bo nie godzi się na bezprawie podpisywania 
cyrografu, iż dzieci będą wychowane w wierze kato 

* R z ec z y w iśc ie  w  ty m  k o ś c ie le  od b y ł  s ię  ś lub  e k u m e n ic z n y ,  
z u d z ia łem  k a to l ic k ie g o  i r e f o r m o w a n e g o  d u ch o w n e g o ,  
ale  jego  k u l isy  n ie  b y ły  w c a le  ta k ie  e k u m e n ic z n e  jak  
fasada .  (Red.)
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lickiej. Dla ‘tych dwojga były to sprawy nowe i kom 
plikujące ich, zapewne prawdziwą, piękną i chrześci
jańską miłość. Gdyby nie byli prawdziwie wierzący, 
już dawno któraś ze stron m achnęłaby ręką.

— I w łaśnie ostatnio — zająkał się głos po drugiej 
stronie — jeden powiedział mi, że jest taki kościół, 
gdzie dwoje ludzi, każde innego wyznania, może 
przyjść i wziąć ślub taki ekumeniczny, żeby było 
spraw iedliw ie i dobrze.

I w ten sposób powróciliśmy do punktu wyjścia:
— Czy to jest ten kościół...?

Nie, to nie jest ten kościół. To jest Kościół Ew ange
licko-Reform owany. Tak, staram y się wiele robić dla 
ekum enii, jesteśm y znani z tolerancji. Jednak rep re
zentujem y społeczność o określonej teologii. Kościo
ła, jakiego pan szuka, nie ma, drogi panie. W pana 
przypadku...

Czarna skrzynka obruszyła się gwałtownie:

;— Ależ, co pani mówi! Taki kościół m usi być! Musi 
być kościół, w którym  dwoje w ierzących ludzi b ę 
dzie mogło ślubować sobie wierność wobec P ana Bo
ga. Musi być taki ekumeniczny, taki ogólny chrześci
jański kościół. Tylko pani też nie zna jego adresu. 
Dziękuję pani, do widzenia.

* * *

Ja  też dziękuję panu, dziękuję za rozmowę. I chętnie 
bym pana jeszcze kiedyś w życiu spotkała i dowie
działa się, jak  ułożyło się pańskie życie. Pana, czło
wieka, który  odkrył praw dę największą, a tak prostą, 
że dla większości teologów niezauważalną.

Aleksandra Sękowska

P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y

Z Z A G R A N I C Y

•  David Botha, jeden z na jw ybit
niejszych przedstaw icieli kościel
nych w  RPA, oświadczył, że ap a rt
heid oznacza „duchowe zw yrodnie
n ie” białego holenderskiego Kościo
ła reform owanego, do którego na le
ży większość Burów.

%  Synod Zjednoczonego Kościoła 
Ew angelicko-Luterańskiego w  N a
mibii uchw alił apel, w którym  wzy
w a do ,.pojednania z Chrystusem  
i bliźnim i” bez ‘baczenia na język 
i kolor skóry. Ten pojednawczy a- 
pel synodu ma duże znaczenie w 
k raju , k tó ry  od wielu la t walczy
0 opuszczenie Nam ibii przez białych 
z Południow ej A fryki i o pełną nie
zawisłość.

#  Rząd tajw ański odmówił audien
cji m iędzynarodowej delegacji koś
cielnej, k tó ra  przyjechała z w izytą 
do prześladowanego przez władze 
Kościoła prezbiteriańskiego. W 
skład delegacji wchodzili m.in.: 
W illiam T. Thompson ze Światowej 
Rady Kościołów i ks. Edmond P er- 
ret — sekretarz generalny Swiato'- 
wego A liansu Reformowanego. Sąd 
wojskowy na Tajw anie skazał se
k retarza  generalnego Kościoła prez
biteriańskiego, pastora H un M ing- 
-Kao, na 7 la t więzienia. Także in 
ni przedstaw iciele tego Kościoła
1 Kościoła laterańskiego otrzym ali 
kary  więzienia. W uzasadnieniu w y
roku stwierdzono, że udzielali oni 
pomocy opozycji politycznej.

0  M oderator Kościoła p rezb iteriań 
skiego w Korei Południow ej, Lee 
Gook Sun, oświadczył, że ludność 
jego k ra ju  jest „głęboko rozczaro
w ana i rozgoryczona” faktem , że 
v70j.ska południow okoreańskie i a- 
m erykańskie wspólnie stłum iły po
w stanie ludowe w K w angju.

9  Pod hasłem : „Budowanie zaufa
n ia  w kręgu państw -sygnatariuszy 
układu z H elsinek” odbywała się 
od 29 m aja do 3 czerwca br. w  
rzym skokatolickim  centrum  konfe
rencyjnym  „Casa Ejercicios San 
Jose” w El Escorial k. M adrytu 
czw arta konsu ltacja  K onferencji 
Kościołów Europejskich poświęcona 
realizacji uchwał K onferencji Bez
pieczeństwa i W spółpracy w Euro
pie. C harakterystyczną cechą kon
sultacji było to, że cprócz 24 delega
tów Kościołów członkowskich KKE 
uczestniczyło w niej 27 przedstaw i
cieli różnych organizacji, instytutów  
pokojowych oraz ONZ. Uczestnicy 
w liczbie osiemdziesięciu przybyli 
z 26 państw  Europy i A m eryki Pół
nocnej (z Polski — ks. prof. dr W i
told Benedyktowicz, prezes PRE,
1 dr Jerzy Nowak z MSZ). Kościół 
Rzym skokatolicki był oficjalnie re 
prezentow any przez Radę K onferen
cji Episkopatów  Europy.
Trzy główne cele przyśw iecały kon
sultacji:
1) poszukiwanie sposobów budow a

nia zaufania,
2) znalezienie odpowiednich form  

w spółpracy w dziedzinie realiza

cji zadań pokojowych, między 
Kościołami, insty tu tam i badań 
pokojowych i organizacjam i po
zarządowymi,

3) wyszczególnienie środków, przy 
pomocy których Kościoły i inne 
organizacje będą mogły przyczy
nić się do stw orzenia korzystne
go k lim atu  społecznego dla p rzy
gotowań i przeprow adzenia d ru 
giej K onferencji K ontynuacyjnej 
KBWE w M adrycie, w listopa
dzie 1980 r.

Podczas konsultacji sform ułowano 
m.in. ‘następujące zalecenia:
Za pośrednictw em  KKE prosi się 
Kościoły członkowskie,

— aby k ieru jąc  się ideą „bezpie
czeństwa narodowego” zwróciły się 
do rządów  z prośbą o rozważenie 
m oratorium  w  dziedzinie zbrojeń 
(np. pociski średniego zasięgu obu 
sojuszów); o podjęcie odpowiednich 
kroków  zm ierzających do negocja
cji tak  w  ram ach obu sojuszów, jak 
między sojuszam i — w celu osiąg
nięcia nowej podstaw y dla konfroli 
zbrojeń; o wzięcie pod uwagę zna
czenia ra ty fikacji i w prow adzenia 
w życie SALT II; o przyjęcie zaka
zu prowadzenia rozległych prób  z 
bronią jądrow ą oraz produkcji b ro 
n i chemicznej; o kontynuow anie, z 
w iększą energią, już prowadzonych 
negocjacji (rozmowy w iedeńskie na 
tem at ograniczenia sił zbrojnych w 
Europie Środkowej i działalność 
K om itetu Rozbrojeniowego w G ene
wie); o podjęcie natychm iastow ych 
rokow ań w spraw ie SALT III;

— aby skłoniły rządy do pełnego 
w prow adzenia w życie A ktu Końco-
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wego z Helsinek, łączn ie . z tymi 
punktam i, których nie udało się 
jeszcze zawrzeć w deklaracji na te
m at zasad utrzym yw ania stosunków  
między , państw am i; chodzi tu o 
współpracę w dziedzinie ekonomii, 
nauki, technologii, ochrony środo
w iska i stosunków  m iędzyludz
kich;

— aby wzywały rządy do ścisłego 
w ypełniania zobowiązań trak ta to 
wych, do potw ierdzenia zasady nie
interw encji i p raw a wszystkich k ra 
jów  do sam ostanowienia; aby wzy
w ały do intensywnego szukania roz
wiązań politycznych we wszystkich 
dziedzinach obecnego kryzysu;

— aby apelowały do rządów, ażeby
— postępując zgodnie z „duchem 
H elsinek” i w yprzedzając listopado
wą konferencję w M adrycie — dały 
one ze ,swej strony jakiś w idzialny 
dowód, że pragną działać zgodnie 
z porozumieniem; celem tego dzia
łania byłoby stworzenie płaszczyz
ny współpracy, przedstaw ienie p ro 
pozycji lub szukanie porozumień w 
określonych kw estiach już na sa
mym początku spotkania m adryc
kiego. ̂  Pomogłoby to wytworzyć 
klim at, w którym  omówienie tru d 
niejszych kw estii przyniosłoby^ suk
ces.

Ponadto konsultacja zaleca, by Koś
cioły członkowskie KKE zwróciły 
się do rządów  swoich państw  z 
prośbą:

— o zwołanie specjalnych spotkań 
z przedstaw icielam i Kościołów, or
ganizacji pozarządowych i in sty tu 
tów badań pokojowych w celu prze
dyskutow ania spraw  i sugestii do
tyczących spotkania w M adrycie;

— o zwrócenie uwagi na możliwość 
stworzenia na obszarze objętym  
układem helsińskim  specjalnej ko
mórki, na przykład w postaci n ie
wielkiego stałego sekretaria tu , k tó 
ra zajm owałaby się przygotow a
niem spotkań kontynuacyjnych 
KBWE, podczas których zapozna
wano by się z osiągniętym  postę
pem, dostarczano by inform acji 
i umożliwiano w ym ianę poglądów 
na łam ach czasopisma ukazującego 
się w językach najbardziej rozpow
szechnionych na terenie objętym  
układem  z Helsinek.

K onsultacja zaproponowała naresz
cie, aby:

— podczas i po K onferencji Kon- 
tynuacyjnej KBWE utw orzona zo
stała grupa robocza, jako stały o r
gan do spraw  inform acji;

— kierow nictw o KKE — przy e- 
w entualnej w spółpracy innych o r
ganizacji — przedstaw iło K onferen-

#  W m aju  ub. r. odbyła się w M el- 
burne (Australia) Św iatow a K on
ferencja M isyjna zorganizowana 
przez Kom isję ŚRK do spraw  M isji 
Światowej i Ewangelizacji. Z Pol
ski w tym  ważnym w ydarzeniu u- 
czestniczyła dziennikarka katolicka, 
H alina Bortnowska. Zam ieszcza
my tekst „Poselstw a” uchwalonego 
na zakończenie dwutygodniowych 
obrad w. M elbourne.

„PRZYJDŹ
KRÓLESTWO TWOJE”

Drogie Siostry, Drodzy Bracia w 
Chrystusie!

My, ponad pięciuset chrześcijan z 
wielu k rajów  świata, zgrom adziliś
my się w M elbourne, w A ustralii, 
na zwołanej tu od 12 do 24 m aja 
1980 r. przez Św iatow ą Radę Koś
ciołów konferencji poświęconej m i
sji św iatow ej i ewangelizacji. P rzy
byliśm y tu w im ieniu Jezusa C hrys
tusa. Naszą uwagę skoncentrow a
liśmy na m odlitwie, k tórej nauczył 
nas Jezus:_„Przyjdź Królestwo Two
je ”. Ta m odlitw a w yw ołuje w nas 
niepokój, ale zarazem  dodaje o tu 
chy, bo w ym aw iając jej słowa czu
jemy, że jesteśm y ze sobą zjedno
czeni.

Spotkaliśm y się w czasie, gdy nad 
św iatem  gromadzą się chm ury groź
by nuklearnego zniszczenia. Nasz 
św iat jest głęboko zraniony z powo
du ucisku, jaki silni zadają słabym. 
Ten ucisk ma swoje podłoże w ży
ciu ekonomicznym, politycznym, r a 
sowym, seksualnym  i religijnym . 
Nasz świat, tak dum ny z powodu 
osiągnięć ludzkich, jest pełen ludzi 
cierpiących głód, ubóstwo i n iespra
wiedliwość. Ludzie byw ają podda
w ani procesowi niszczenia.

Czyż są nierozum ni wszyscy
czyniący nieprawość? 

Pożerają lud mój tak, jak się je
chleb,

ale Pana nic wzywają?
(Ps. 14:4)

cji M adryckiej KBWE konkretną 
propozycję dotyczącą utw orzenia 
konsultatyw nego sta tusu  dla orga
nizacji pozarządowych;

— KKE zorganizowała specjalną 
konsultację na tem at wychowania 
w duchu pokoju.

Biedni i głodni w ołają do Boga. N a
sza m odlitwa: „Przyjdź Królestwo 
Tw oje” — musi być więc wznoszo
na solidarnie z wołaniem  tych m i
lionów żyjących w ubóstw ie i nie
sprawiedliwości. Ludzie przeżyw ają 
swoją udrękę milcząco; ich cierpie
nie odbija się na twarzach. Kościół 
nie może przejść obojętnie wobec 
tych twarzy, gdyż widzi w  nich 
tw arz Jezusa (Mat. 25).
W takim  świecie zapowiedź K ró
lestw a Bożego przychodzi do wszy
stkich. Przychodzi do biednych 
i rodzi w nich siłę, k tó ra potw ier
dza ich godność ludzką, wyzwole
nie i nadzieję. Do ciemiężców przy
chodzi pod . postacią sądu, zarzutów  
i apelu o skruchę. N ieczułych wzy
wa do czujności i odpowiedzial
ności. Sam Kościół spraw ił zawód 
swem u Panu, gdy u trudn ia ł nadej
ście Jego Królestwa. Przyznajem y 
się do tego grzechu i do tego, że 
potrzeba nam  skruchy, przebacze
nia i oczyszczenia.
Bóg w Trójcy Jedyny, objawiony 
w osobie i dziele Jezusa Chrystusa, 
jest ośrodkiem  w szystkich ludzi 
i rzeczy. Nasz Zbawiciel, Jezus 
Chrystus, został położony w żłobie, 
„gdyż nie było dla Niego m iejsca 
w gospodzie” (Łuk. 2:7). O n . jest 
ośrodkiem  życia, a mimo to skłania 
się ku tym, co pozostają na m arg i
nesie. Potw ierdził swoje panow anie 
rezygnując z życia. Został ukrzyżo
wany „poza b ram ą” (Hebr. 13:12). 
Zrzekłszy się władzy, ustanaw ia 
swą władzę uzdraw iania. Dobra 
Nowina o K rólestw ie musi być u- 
kazyw ana św iatu w każdym  m ie j
scu i czasie przez Kościół — Ciało 
Chrystusowe, sakram ent K rólestwa. 
Moc Ducha Świętego sprawi, że 
Królestwo ostatecznie się spełni. 
Ludzie cierpiący niesprawiedliwość 
znajdują się na peryferiach życia 
narodowego i społecznego. Niezli
czone rzesze cierpią ucisk ekono
miczny i polityczny. Często są to 
ludzie, k tórzy nie słyszeli Ewangelii 
Jezusa Chrystusa. Lecz Jezus 
Chrystus przychodzi do nich. Swoją

ŚWIATOWA KONFERENCJA 
MISYJNA
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władzę uzdraw iania spraw uje w łaś
nie tam — na peryferiach. Cierpie
nie biednych jest więc oskarżeniem 
wobec nas, uczestników tej Konfe
rencji poświęconej m isji światowej 
i ewangelizacji. Modlimy się o to, 
by biedni mieli możność usłyszeć 
Ewangelię i aby każdy z nas mógł 
być godnym jej głosicielem — sło
wem i czynem. Podlegam y sądowi 
Jezusa C hrystusa i wiążemy z Nim 
naszą nadzieję. M odlitwa: „Przyjdź 
Królestwo Tw oje” — zbliża nas do 
Jezusa C hrystusa w dzisiejszym 
świecie. Zapraszam y was, byście 
wspólnie z nam i wzięli na siebie 
zobowiązanie wobec Pana, modląc 
się o nadejście Jego Królestwa. 
P rzyjdź K rólestwo Twoje, Panie!

#  Ks. prof. dr Witold Benedykto- 
wicz, ks. m etropolita Bazyli i ks. 
Zdzisław Paw lik, reprezentanci 
PRE, oraz poseł W ojciech K ętrzyń
ski z Chrześcijańskiego S tow arzy
szenia Społecznego i dr Jerzy Hag- 
m ajer ze Stowarzyszenia K ato li
ków  „P ax” — uczestniczyli w po
siedzeniu K om itetu K ontynuacji 
Pracy Chrześcijańskiej K onferencji 
Pokojowej, k tó ry  obradował w 
Eisenach (NRD) od 13 do 17 paź
dziernika ub. r. pod hasłem : „O- 
bietnica Boża i nasza odpowie
dzialność. W kład chrześcijan w 
budowanie zaufania, odprężenia, 
rozbrojenia i spraw iedliw ości”.

#  ŚRK przedłużyła do 19Ś5 kon
tra k t sekretarzow i generalnem u, 
dr. Filipowi Potterow i. Filip P o t
te r  ma 59 lat i jest sekretarzem  ge
neralnym  Rady od 1972 r.

#  W lipcu 1981 obradow ać będzie 
w Colorado Springs (USA) Świato
wa Rada Chrześcijańskich Zw iąz
ków Młodych Mężczyzn. Po raz 
pierw szy ta  najstarsza i najw ięk
sza organizacja młodzieży ekum e
nicznej na święcie obrała za głów
ny tem at obrad problem  ściśle 
chrystologiczny: „Odnowa i na
dzieja w Jezusie C hrystusie”.

Z K R A J U

Q  Prezydium  Polskiej Rady Eku
menicznej obradowało 10 grudnia 
ub. r. nad obecną sytuacją społecz
no-polityczną w k ra ju  oraz nad 
działalnością Rady na arenie m ię
dzynarodowej. Z nadzieją ustosun
kow ano się do zachodzących p rze 

mian, a w szczególności do dem o
kratyzacji życia publicznego. Dys
kutow ano nad rolą Kościołów w 
odrodzeniu narodu pod względem 
moralnym. Prezydium  'ponownie 
podjęło spraw ę radiow ych tran s
misji nabożeństw  Kościołów -człon
kowskich Rady. W zebraniu u- 
czestniczyli: min. Jerzy  K uberski, 
kierow nik Urzędu do Spraw  W y
znań oraz w icedyrektor Tadeusz 
Dusik.

i

'9  W dniach 7—9 listopada 1980 
z inicjatyw y Domu „B etania” w 
Józefowie k. Otwocka odbyło się 
spotkanie filozoficzne pt. „Nauka 
i w ia ra”. Uczestnicy w liczbie 
25 osób rekrutow ali się z różnych 
środowisk naukow ych K rakow a, 
Łodzi, Poznania i W arszawy i re 
prezentow ali w przew ażającej 
większości nauki ścisłe. Ks. prof. 
Michał H eller z K rakow a wygłosił 
referat pt. „Język religii a jeżyk 
nauki”, prof. d r Jarosław  Św ider
ski zagaił tem at „Wierzyć, to zna
czy wiedzieć na pew no”, a  trzecie 
w ystąpienie przygotow ała dr M ał
gorzata Głodź nt. „Apoteozy poko
ry ”. Zasadniczą częścią spotkania 
były dyskusje koncentru jące się 
wokół zagadnień m etodologicznych i 
światopoglądowych i teologicznych, 
zwiąizane z referatam i w sposób 
mniej lub bardziej luźny. K am eral
ne rozmowy przeciągały się do 
późnych godzin nocnych. Dużo u- 
wagi poświęcono rozdarciu między 
filozofią analityczno-pozytyw is-
tyczną z jednej strony, a fenom e
nologią i egzystencjalizm em  z d ru 
giej. Najw ięcej kontrow ersji w zbu
dziły in terpretacje  w iary jako do
skonałej wiedzy zaprezentow ane 
przez jednego z uczestników. 
Większość zebranych trak tow ała te 
koncepcje jako zbyt uproszczone, 
nie oddające w  pełni istoty p rze
żyć relig ijnych i O bjaw ienia Bo
żego.

Fakt, iż dyskutujący reprezen to
wali różne tradycje wyznaniowe, 
jedynie wzbogacił uczestników i 
unaocznił pilną potrzebę dalszych 
spotkań tego typu.

#  W dniu 7 grudnia 1980 odbyło 
się Ogólne Zebranie Członków 
Zboru Ew angelicko-Reform ow ane
go w W arszawie. Po przypom nie
niu przez przewodniczącego zebra-

Prezydium  PRE wyraziło ubolew a
nie, że środki masowego przekazu 
przemilczały w ydane 2 grudnia ub. 
r. w spólne oświadczenie Polskiej 
Rady Ekum enicznej i Rady Koś
cioła Ewangelickiego w RFN z o- 
kazji 10 rocznicy podpisania w 
W arszawie układu o podstaw ach 
norm alizacji w zajem nych stosun
ków między Polską Rzeczpospolitą 
Ludową a Republiką Federalną 
Niemiec.

nia, że zgodnie z tradycją superin- 
tendent Kościoła piastow ał zwykle 
również funkcję pierwszego pasto
ra stołecznej parafii, zebranie w y
brało przez aklam ację ks. bp. Zdzi
sław a Trandę na stanowisko p ie rw 
szego proboszcza. Zatwierdzono też 
przedstawiony prelim inarz budżeto- 
towy na rok 1981 oraz w ysłuchano 
inform acji o życiu zboru. 
N ajważniejszym  obecnie zagadnie
niem są prace nad odbudową k a 
plicy na cm entarzu. Ze względu na 
postępującą inflację należało* roz
począć te prace, jakkolw iek nie 
zgromadzono w szystkich niezbęd
nych m ateriałów  oraz środków fi
nansowych. Wykonano prace m u
rarskie, założono k ra tę  w oknie k a 
plicy, doprowadzono elektryczność, 
położono dach. W ciągu najbliż
szego roku muszą być w ykonane 
roboty stolarskie, tynkow anie i ro
boty elektryczne. B rakuje ok. 120 
tys. zł., k tóre trzeba zgromadzić do 
początku lata tego roku, aby móc 
kontynuow ać prace.
W ciągu ostatniego półrocza odwie
dzili zbór współwyznawcy ze 
Szw ajcarii, NRD, Holandii, RFN, 
CSRS. Dość aktyw nie działała mło
dzież, k tóra zorganizowała 3̂  obozy 
letnie, a jesienią zwołała zjazd 
młodzieży.
Dowcdem zaangażowania i troski 
zborowników o losy parafii była 
dyskusja, w której oprócz zjaw isk 
p o # ty w n y ch  odnotowano i nega
tywne w nadziei, że pomoże to u- 
sunąć różne niedomogi w  pracy, 
boleśnie odczuwane przez w spół
wyznawców, którzy szczerze i ot
w arcie daw ali tem u wyraz. Trzeba, 
aby w zborze zapanow ała au ten 
tyczna atm osfera życia i pracy dla 
Pana, w której wszyscy razem  roz
wiązywać będą trudne problem y o- 
raz żywo uczestniczyć w życiu zbo
ru.

Z N A S Z E G O  K O Ś C I O Ł A
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Wspólne oświadczenie...
Ze względu na przezwyciężenie katastrofalnych następstw drugiej wojny 
światowej, która rozpoczęła się napaścią Rzeszy Niemieckiej na Rzecz
pospolitą Polską, Polacy i Niemcy ponoszą wielką odpowiedzialność za 
pokój w Europie. Jest to szczególne wyzwanie dla chrześcijan obu naro
dów, którzy wierzą, że Bóg pojednał świat w Chrystusie.

Rada Kościoła Ewangelickiego w Republice Federalnej Niemiec myśli 
z wdzięcznością o wielu wysiłkach Kościołów członkowskich Polskiej Ra
dy Ekumenicznej na rzecz pojednania z narodem niemieckim. Polska Rada 
Ekumeniczna widzi w Memorandum Kościoła Ewangelickiego: „Położenie 
wysiedlonych a stosunek narodu niemieckiego do jego sąsiadów wschod
nich” z 1965 r. istotną inicjatywę w dziedzinie pokojowych stosunków  
między Niemcami i Polakami w duchu odnowy i woli pojednania. To sło
wo Niemców, skierowane do Niemców, odbiło się żywym echem właśnie 
w narodzie polskim, który doznał szczególnie ciężkich cierpień. W oddzia
ływaniu Memorandum jak i w wysiłkach Polskiej Rady Ekumenicznej 
uwidoczniło się wyraźnie, że chrześcijańskie motywy pojednania mają 
także znaczenie dla politycznych stosunków między narodami.

Dziesięć lat temu podpisany został układ o normalizacji stosunków m ię
dzy Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec, który 
dał wyraz woli obu narodów do nowego ułożenia wzajemnych stosunków. 
Układ ten będzie określał wzajemne stosunki w przyszłeści. Sprzyjał on 
również spotkaniom chrześcijan z obu krajów. W związku z tym Polska 
Rada Ekumeniczna i Rada Kościołów Ewangelickich Republiki Federalnej 
Niemiec utrzymując robocze kontakty, poczuwają się do obowiązku doko
nania oceny wspólnej pracy na rzecz pojednania między Polakami i Niem
cami z Republiki Federalnej Niemiec.

Rozwój stosunków między naszymi narodami przyjmujemy jako wyraz 
miłościwego przewodnictwa Bożego. Doświadczenia naszej wspólnoty w ia
ry zachęcają nas do angażowania się na rzecz dalszej rozbudowy stosun
ków zmierzających do utrwalenia dobrosąsiedzkich związków i przyjaźni. 
W tym widzimy także wkład do bezpieczeństwa i wspólnoty w Europie. 
Pragniemy kontynuować naszą wspólną pracę, szczególnie skłaniać mło
dzież do współdziałania w realizacji zadań zmierzających do utrwalenia 
pokoju.

Jako chrześcijan dotyczy nas zawsze pytanie Pana: „Czyż nie wiecie, ja
kiego ducha dziećmi jesteście?” Naszą służbę na rzecz pojednania i pokoju 
pragniemy wypełniać w duchu Jezusa Chrystusa, który zapewnia nas: 
„Syn Człowieczy nie przyszedł niszczyć, lecz ratować życic ludzkie”.

Warszawa Hanower, dnia 2 grudnia 1980

ks. biskup EDUARD LOHSE 
Przewodniczący Rady Kościoła 
Ewangelickiego w RFN

ks. prof. dr WITOLD BENEDYKTOWICZ 
Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej

Powyższe oświadczenie jest oficjalnym  tekstem  przekazanym  nam przez 
Biuro Prasow e PRE. (Red.)
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— Musi być jednak, jest — wierzę 
w to głęboko — nadzieja.

Mogę powiedzieć o tym tylko w 
imieniu własnym. Prócz lęku przed 
przyszłością są przecież także u 
nas — anarchia i warcholstwo. Ale 
nadzieję upatru ję  w tym, co nie
którzy uznają za m iraże: w duchu 
dziejów polskich, w tych w szyst
kich siłach duchowych, dzięki k tó 
rym naród polski mimo ciężkich 
doświadczeń i tragedii w okresie 
minionych dw ustu la t przetrw ał, 
istnieje. Dzięki swojemu duchowi, 
dzięki swoim niepowtarzalnym  w a
lorom.

— Wśród polskich przymiotów, 
które są najistotniejsze?

— Jest to naród bardzo zdolny. 
Mający w praw dzie braki w dzia
łalności organizacyjnej, ale organi
zacji można się nauczyć. Jest to 
naród tw ardy, gdy chodzi o możli
wości przetrw ania. Jeśli przemówi 
się do jego sum ienia, serca, do jego 
posłannictw a dziejowego, jeśli 
przemówi się tym i słowami, które 
on zrozumie, to cn z siebie w ydo
będzie taki wysiłek, o jakim  nam 
się nie śniło. Zapomniano, jak  się 
mówi do narodu polskiego. Niech 
mówiącym do niego nie zdaje się, 
że można zwracać się do PolakówT 
bez tonacji rom antycznej. Niech 
mówiący doń nie myślą, że jeżeli 
będą gadali tylko o w ykopkach 
i burakach — wzruszą sumienie 
narodu.

— Do dzisiaj, my, poznaniacy, po
wtarzamy sobie ten wstrząsający, 
napisany po czerwcu * 1956 roku 
wiersz Kazimiery Iłłakowiczówny: 
„Rozstrzelano moje serce w Pozna
niu”...

— To najw iększa polska poetka... 
T iagedia czerwca 1956 polegała 
przede wszystkim  na tym, że Po
lak strzelał do Polaka. To m usiało 
w strząsnąć świadomością, bo w 
polskiej głowie nie może się po
mieścić. My jesteśm y na te sp ra
wy wściekle wrażliwi. Na zawsze, 
do końca życia zapam iętam  strzały 
polskiego wojska do polskich ro 
botników w Tarnowie w 1923 roku. 
Tyle spraw, tyle katastro f potem 
przeżyłem, a tam tych bratobó j
czych strzałów  nigdy nie zapomnę.

— Jest pan przewodniczącym ko
mitetu budowy pomnika poznań
skiego Czerwca 56...

— Pom nik to nie jest gest, chęć 
uczczenia czegcś. To jest zawsze 
symbol bardzo głębokich przeżyć, 
symbol spraw , o których pow inniś
my pam iętać i z których 'powinniś
my czerpać głęboką naukę i p rze
strogę. Pom nik Czerwca 1956 ma 
być symbolem dobrej woli nas 
wszystkich, by już nigdy Polak nie

strzelał do Polaka. Bo cokolwiek 
by się stało, bratobójczy strzał n i
gdy nie jest, nie będzie argum en
tem, ani m oralnym  ani historycz
nym. Chcąc ze sobą żyć w społe
czeństwie, musimy działać z w za
jem ną tolerancją, my ludzie dobrej 
woli. Bez tej dobrej woli wszystkie 
nasze zam ierzenia — wezmą diabli.
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Z  P R A S Y
W poznańskim dzienniku „Głos Wielkopolski” (nr 254 z 25.11.80) ukazał 
się wywiad ze znanym pisarzem, Romanem Brandstaetterem, przeprowa
dzony przez Włodzimierza Branickiego. Poruszone w nim zostały sprawy 
ważne dla rozgrywających się obecnie w Polsce wydarzeń i dla naszej 
przyszłości. Roman Brandstaetter mówi o moralnej dewastacji, jakiej ule
gło wielu ludzi. Wypowiada się jako pisarz o światopoglądzie katolickim, 
ale zarówno swoją postawą,' twórczością literacką, jak i wypowiedziami 
dowodzi, że jego myślenie nie da się ograniczyć do jednego wyznania, ma 
o wiele szersze, ogólnochrześcijańskie źródła.

Ponieważ myśli wypowiedziane w wywiadzie dotyczą jednego z najistot
niejszych zagadnień naszego współczesnego życia, a jednocześnie zgadzają 
się z naszymi własnymi przekonaniami, którym daliśmy wyraz w grudnio
wym felietonie naszej redakcji „Co wy na to?” („Jednota” 11—12/80), 
pozwalamy sobie przytoczyć ten wywiad za „Głosem Wielkopolskim”.

— Chciałbym rozmawiać z panem 
o sprawach dziejących się w  Pol
sce, ale nic tyle jako z pisarzem, 
lecz po prostu — obywatelem.

— Nie mogę oddzielać mojego p i
sania od sipraw obywatelskich. Nie 
jestem  pisarzem , k tó ry  upraw ia 
sztukę dla sztuki. Swój obowiązek 
pisarski trak tu ję  poważnie, jako 
spraw ę sum ienia, spraw ę obyw a
telską.

— Co w takim razie Roman Brand
staetter obecnie uważa za sprawę 
najważniejszą dla Polski?

— Przez wiele la t nas okłam yw a
no, ukryw ano przed nam i praw dę. 
Teraz w  trudnej godzinie narodo
wego dram atu , k tórą obecnie Pol
ska przeżywa, n ieustannie mówi 
się o spraw ach gospodarczych, f i
nansowych, handlowych. N ieustan
nie w radio, telew izji słyszę o izłych 
zbiorach ziem niaków, o w ykop
kach, o kiszonkach, a praw ie nic 
o m oralnym  odradzaniu się tych 
odłamów społeczeństwa, k tóre u le
gły infekcjom  w skutek obłudy. Nie 
w ątpię, że w  olbrzym iej swej 
większości naród jest zdrowy. Ale 
pewne grupy uległy niew ątpliw e
mu rozkładowi. G ranica, od k tórej 
zaczyna się ta choroba, nie biegnie 
ani tropem  przynależności klaso
wej, ani zawodowej.

— Jakie są według pana objawy 
tej choroby?

— Powiedziałbym , że m oralnej de
w astacji uległ pewien typ człowie
ka w yznającego ułatw iony sposób 
życia, człowieka wyzbytego poczu
cia w spólnoty z drugim, człowieka 
o »biurokratyzowanym , leniwym, 
ospałym sposobie myślenia. Zacy
tu ję  tu ta j F ranza K afkę: „Kajdany 
człowieczeństwa są z papieru k a n 
celaryjnego”. Ta dem oralizacja, 
b iurokratyzacja ludzi to właśnie 
kajdany  z papieru.

i
— Co w takim razie jest silą mo
ralną społeczeństwa?

— Proszę pana, byt określa św ia
domość.

— Pan to mówi?

— Bo to jest bardzo m ądra zasa
da. Ale równocześnie — nie samym 
Chlebem człowiek żyje. Byt okreś
la świadomość, ale z tego nie w y
nika, że można okradać drugiego. 
Jak  długo nie będzie obowiązywa
ła zasada „Nie samym Chlebem 
człowiek ży je”, tak długo będzie 
źle. A dla mnie, jako dla pisarza, 
o światopoglądzie katolickim , ta 
zasada jest w ogóle — naczelna. 
Przez ostatn ich  dziesięć la t mówi
ło się o m aterialnym  dorobku, a

nie o praw ach m oralnych ludzkie
go życia.

— Tyle, że tego metaforycznego, 
a także dosłownego clilcba jakże 
nam teraz brakuje...

— Nie należę do' tych ludzi, którzy 
m ają receptę na ekonomiczną i go
spodarczą odbudowę narodu, ale 
wiem jedno — każda próba re fo r
my i napraw y gospodarki stw orzo
na przez najm ądrzejszy naw et 
tru st mózigów, spali na panewce, 
jeżeli nie «pójdzie w parze z w ielką 
kam panią m oralną. Są cztery fila 
ry. które stanow ią o istnieniu, by 
cie państw a — praw da, spraw iedli
wość, m oralność i mądrość. Jeżeli 
chociaż jeden z tych filarów  się 
zwali — cały gmach runie.

— Społeczeństwem polskim targają 
teraz różnorodne niepokoje.

— Bośmy za dużo przeżyli. Nam 
przez trzydzieści sześć lat n ieustan
nie przyrzekano i co z tego zosta
ło? Niedawno znalazłem  w  swojej 
bibliotece num er „Głosu W ielko
polskiego” sprzed dziewięciu lat 
z czterostronicow ym  przem ów ie
niem przywódcy. Proszę pana, na 
podstaw ie tam tego tekstu  można by 
teraz, z perspektyw y tego, co dzi
siaj w iem y, napisać całe studium  
o stratelgii kłam stw a. M yśmy na 
przestrzeni tych lat przeżyli tyle 
rozczarowań, tyle naszych iluzji 
poszło w diabły, a tyle dobrej wo
li — na m arne, że nie dziwota, iż 
zdrowa część społeczeństwa jest 
załam ana. Że w  nas jest ogromny 
lęk przed przyszłością. Te rozcza
row ania ham ują optym istyczne w i
dzenie przyszłości. Obiecywano 
nam złote góry, a w  konsekw en
cji — nie ma naw et ziemniaków. 
Społeczeństwo przeżyło sizok ner
wowy i nadal jeszcze nie wierzy. 
Po ostatnim  orzeczeniu Sądu N aj
wyższego o rejestracji „Solidarnoś
ci” dzwoniono do m nie: „Mój Bo
że, napraw dę?”
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