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C O  W Y  N A  Т О ? CO W NUMERZE?

W ycho w anie  bez kom pleksów
Scenka, którą przytaczamy za radiową audycją „Muzyki i Aktualności”, 
rozegrała się w miejskim autobusie. Naprzeciwko siebie siedziały dwie 
panie, z których jedną była młoda mama z dzieckiem. Dziecko machając 
nogami systematycznie kopało pasażerkę z vis a vis. Ta najpierw próbo
wała się odsuwać, wreszcie poprosiła mamę o zwrócenie uwagi dziecięciu. 
Mama kategorycznie odmówiła, gdyż — jak oznajmiła — „wychowuje 
swoje dziecko bez kompleksów”. Na to dictum stojąca obok kilkunasto
letnia dziewczyna wyjęła z ust gumę do żucia i bez słowa przykleiła ją 
do czoła nowoczesnej matki. Na jej oburzenie odpowiedziała spokojnie: — 
O co chodzi? Ja też jestem dzieckiem chowanym bez kompleksów.
Brzmi to jak anegdota, ale prawie codziennie jesteśmy świadkami podob
nych sytuacji, kiedy rodzice nie reagują na niewłaściwe zachowanie swoich 
pociech lub nawet więcej — zachęcają je do tego. Bywa tak w środkach 
komunikacji miejskiej, w sklepach, na ulicach, na osiedlowych podwór
kach i klatkach schodowych. Dzieci się rozpychają, hałasują, tratują 
kwiaty na trawnikach, łamią gałęzie ocalałych jeszcze drzew, zaśmiecają 
korytarze i schody, uprawiają zabawy polegające np. na zatrzymywaniu 
windy między piętrami itd. itd. Narzuca się pytanie: gdzie są ich rodzice, 
dlaczego na to pozwalają? Czy są to skutki świadomego wychowywania 
dzieci tak, „by nie nabawiły się kompleksów”, czy też raczej braku wy
chowania w ogóle?

Wydaje się, że rodziców, wychowujących świadomie dzieci na tzw. zu
pełnym luzie z obawy przed zahamowaniami czy kompleksami, jest nie
wielu. I nie jest to chyba główną przyczyną tego, że nasze dzieci (oczy
wiście nie wszystkie) są tak źle ^ychowane. Problem to złożony, ale bez 
wątpienia sporą rolę odgrywają tu dwa czynniki.
Pierwszym jest postawa części społeczeństwa wobec życia i innych ludzi. 
Postawa egoistyczna i w jakimś sensie konsumpcyjna, wyrażająca się de
wizą „myśl o sobie, nie dbaj o innych, rozpychaj się łokciami, bo inaczej 
zginiesz”. Świadomie lub nieświadomie rodzice coś z takiej postawy prze
kazują dzieciom. Kiedy wsiada taka mama z parolatkiem do autobusu, 
myśli tylko o tym, żeby oni oboje wygodnie siedzieli. Puszcza więc przo
dem dziecko, które w paru susach, odpychając po drodze staruszkę, do
pada wolnych miejsc i zajmuje je rozłożystym gestem, czekając na matkę. 
Staruszka stoi, ale oni ani młoda matka, ani dziecko — nawet nie 
drgną, ponieważ jej w ogóle nie zauważają. Ani ona, ani również stojąca 
kobieta w ciąży, ani mocno starszy pan z laską — nikt ich nie obchodzi. 
Takie sceny widuje się wcale nie rzadko i są one charakterystyczne dla 
takiej właśnie postawy. Czasem jeszcze ze strony młodych mam słyszy 
się utyskiwania na emerytów, którzy nie wiadomo po co jeżdżą po mieście 
zamiast siedzieć w domu. Dzieci to słyszą, widzą, biorą przykład. Co się 
stanie z naszym społeczeństwem, jeśli takie będzie ich wychowanie? 
Drugim czynnikiem jest zwykła bezmyślność prowadząca |do odwrócenia 
hierarchii ważności różnych spraw. Wiele dzieci, które widuje się na 
osiedlach, robi wrażenie „bezpańskich”. Jeśli jest to pora, kiedy rodzice 
są w pracy, wytłumaczenie nasuwa się samo. Ale jeśli jest to wieczór lub 
wolna sobota? Niewiele jest już takich domów, w których czas wolny od 
pracy spędza się razem z dziećmi. Wolna sobota to dzień porządków, pra
nia, gotowania, pieczenia, różnych napraw w domu lub przy samochodzie. 
Dom zastąpiła dzieciom klatka schodowa, a niegdysiejszy spacer z rodzi
cami — osiedlowe podwórko. Dzieci ą̂ puszczone samopas, a rodzice zado
woleni, że nie przeszkadzają one w domu, ani nie wiedzą co robią, ani 
się tym nie interesują. Interesują się tym, czy dziecko jest najedzone, 
właściwie ubrane, czy odrobiło lekcje, i do tych spraw ograniczają swój 
kontakt z nim. Nie poświęcają mu czasu, bo ten pochłaniają inne sprawy. 
W jakimś stopniu można to tłumaczyć trudnymi warunkami naszego 
życia. Ale tylko w jakimś. Nie jna bowiem spraw, które by były warte 
tego, żeby poświęcać im czas, jaki odbiera się dziecku.

Numer zawiera materiał zróżnico
wany tematycznie a związany i z 
aktualnymi wydarzeniami w życiu 
Kościołów, i z przeszłością. Otwie
ra go rubryka Co Wy na to, a w 
niej felieton redakcyjny pt. Wy
chowanie bez kompleksów (s. 2). 
Kazanie ks. Bogdana Trandy pt. 
Szukajcie Pana (s. 3) nawiązuje do 
słów Izajasza: „Szukajcie Pana, do
póki można Go znaleźć, wyznawaj
cie Go, dopóki jest blisko!”; mod
litwa pt. Panie, pociągnij nas ku 
sobie (s. 4) stanowi kontynuację 
zawartych w nim myśli.
Na przełomie kwietnia i maja ob
radował Synod Zjednoczonego Koś
cioła Reformowanego w Anglii i 
Walii, w którym uczestniczył 
przedstawiciel naszego Kościoła, ks. 
Bogdan Tranda. Sprawozdanie jego 
pióra zatytułowane Synod nad Ta
mizą publikujemy na s. 5.
W Dzięgielowie na Śląsku Cieszyń
skim odbywał się już po raz trzy
dziesty szósty Tydzień Ewangeliza
cji. Reportaż z tej interesującej im
prezy pt. Idźcie i uczcie wszystkie 
narody napisała Krystyna Linden- 
berg (s. 8).
W lipcu zmarł ks. dr Willem A. 
Visser 4 Hooft, pierwszy sekretarz 
generalny ŚRK, wielki człowiek i 
ekumenista. Jego sylwetkę prezen
tujemy na s. 12. W niespełna mie
siąc po tym smutnym fakcie zmarł 
drugi z kolei sekretarz Światowej 
Rady Kościołów — ks. Eugene Car- 
son Blake. I tej wielkiej postaci 
poświęcamy w numerze kilka słów 
(s. 13).
W październiku mija 300 lat od od
wołania edyktu nantejskiego przez 
Ludwika XIV i rozpoczęcia bez
względnego tępienia hugenotów — 
francuskich reformowanych. Pisze
my o tym w rocznicowym artykule 
Tragedia hugenotów (s. 14).
Na s. 19 publikujemy Listy i Prze
glądem ekumenicznym (s. 20) za
mykamy numer.

N A S Z A  O K Ł A D K A :

Ks. Willem A. Visser ’t Hooft, 
wielki ekumenista, nie żyje 
(patrz s. 12)
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KS. BOGDAN TRANDA

S z u k a j c i e  P a n a

Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest bli
sko! Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły 
i niech się nawróci do Pana* aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, 
gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Myśli moje to nie myśli wasze, a drogi 
wasze to nie drogi moje — mówi Pan. Jak niebiosa są wyższe niż ziemia, 
tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i moje myśli niż myśli wasze.

Iz.55:6—9

Drodzy Bracia i Siostry!
Być może, niektórzy z was jakiś czas temu słu
chali przez ten sam głośnik audycji ,,Muzyka 
i Aktualności”, w której opowiedziano o nie
przyjemnym incydencie. Matka chorego dziec
ka wzywała do domu lekarza, ale spotkała się 
z odmową. Kazano jej przyjść z dzieckiem do 
przychodni. W końcu jednak udało się jej do
prowadzić do tego, że koło północy lekarz zja
wił się w domiu, ale nie umył rąk po przyjściu 
z ulicy, nie budząc dziecka i nie badając go, 
przepisał polopirynę S i witaminę C. Na pyta
nie matki, czy tak powinna wyglądać wizyta 
lekarza, odpowiedział: chyba tak. I poszedł so
bie. Komentarz spikerki był następujący: czas 
najwyższy, aby przywrócić na medycynie wy
kłady z etyki, o co bezskutecznie walczy mini
ster zdrowia. Zadziwiająca jest wiara niektó
rych ludzi w magiczną moc programu naucza
nia, obejmującego swoim zakresem również 
wiadomości z etyki. Rzecz oczywista, że pomi
janie tego przedmiotu w nauczaniu, nie tylko 
medycyny, jest podstawowym błędem. Problem 
jednak polega na czymś innym. Właściwej po
stawy moralnej nie można nikogo nauczyć za 
pomocą wykładów z etyki: wykształca się ją 
w odpowiednio ukierunkowanym procesie wy
chowania wspartym wzorcami osobowymi. 
Młodzież musi widzieć właściwe postępowanie 
swych nauczycieli, musi mieć przed sobą wzór 
do naśladowania, inaczej wpajane w nią za
sady pozostaną gołosłowne i nieprzekonujące. 
Nie bez powodu już w starożytności ukuto 
twierdzenie: verba docent, exempla trahunt — 
słowa pouczają, przykłady pociągają.
Profesor Władysław Szejnach, zmarły w 1964 
roku lekarz dzieci, jak sam siebie określał, wy
chowany przez swego starszego brata, ks. Alek
sandra Schoeneicha, pastora lubelskiego, był 
tym, który wykładał etykę lekarską w war
szawskiej Akademii Medycznej, ale każdy stu
dent czy młody lekarz mógł przekonać się oso
biście u jego boku, na czym polega stosowanie 
teorii w praktyce. W pracy pod tytułem ,,My
śli lekarza” tak pisał prof. Szejnach: „Przez 
samo nauczanie, przez wykłady nie podniesie 
się poziomu moralnego lekarza, ba, może ono 
odnieść skutek wprost odwrotny od zamierzo
nego, jeżeli ujawnia się rozbrat między głoszo
nymi zasadami i postulatami a życiem.”

Człowiek jest istotą szczególną, odrębną w ca
łej przyrodzie stworzonej przez Boga. Inne 
istoty żywe kierują się instynktem, życiową 
Koniecznością, natomiast człowiek jest zdolny 
do decyzji moralnych, do rozróżniania między 
złem a dobrem i dokonywania wyboru. „Czło
wiek... tworzy nowe warunki bytu... przez swą 
codzienną pracę i twórczość i przez to, czym 
się staje, nadając swemu życiu największą 
wartość etyczno-kulturalną i społeczną” — pi
sze we wspomnianej książce prof. Szejnach. 
I dalej wyjaśnia, jakie jest źródło odrębności 
człowieka, cytując I Księgę Mojżeszową: „Tę 
odrębność człowieka, jego zdolność do twórczej 
pracy starożytny mędrzec przed kilkoma ty
siącami lat sformułował w słowach: »Człowiek 
jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga«”. 
Podobieństwo i obraz Boga w człowieku jest 
punktem wyjścia biblijnej antropologii, czyli 
nauki o człowieku. To bliskie pokrewień
stwo ze Stwórcą nie oznacza jednak wcale, że 
nasz stosunek do Boga w sposób naturalny u- 
kłada się prawidłowo. Z jednej strony mamy 
wprawdzie poczucie związku ze Stwórcą, wy
rażające się w niejasno sprecyzowanych tęsk
notach za absolutem, nieśmiertelnością, za 
czymś trwałym, za oparciem i nadzieją, ale z 
drugiej strony, na skutek upadku w grzech, 
jesteśmy skłonni raczej sprzeciwiać się Bogu, 
oddalać od Niego, kwestionować jakikolwiek z 
Nim związek, buntować się przeciw zależności 
od Niego. W rezultacie prawo Eoże odczuwa
my jako nieznośny ciężar, skrępowanie, ogra
niczenie naszej wolności.
Odrzucamy Boga a wraz z Nim wsparte Jego 
autorytetem normy moralne, a potem szukamy 
tak zwanej etyki niezależnej, bo przecież trzeba 
kierować się jakimiś zasadami współżycia z 
ludźmi. Można, oczywiście, takie zasady wy
pracować, ale zwykle okazuje się, że ich rodo
wód wywodzi się wprost z etyki biblijnej. Po
chodzą więc one zawsze — czy w to wierzy
my, czy nie — od Boga. Problem polega jed
nak na tym, w jaki sposób nakłonić ludzi do 
stosowania zasad moralnych w życiu. Ludowe 
powiedzenie mówi — można konia przyprowa
dzić do wodopoju, ale jak go skłonić, żeby pił? 
Czy człowiek wierzący w Boga staje się auto
matycznie moralny? Niestety, nie. Mamy Bo
że prawo, ale kto chce do niego się stasować? 
Żyjemy w społeczeństwie niewątpliwie religij-
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nym, które ma wyraźnie sprecyzowane normy 
postępowania. Tym niem niej zastanawiać musi 
rażący rozziew między tymi normam i a co
dziennym życiem. Weźmy kilka przykładów. 
Od wczesnego dzieciństwa wpaja się nam zasa
dę poszanowania cudzej własności. Tymczasem 
kradzież jest zjawiskiem, z którym  spotykam y 
się na każdym  kroku i w najrozm aitszej posta
ci. Alkoholizm jest bardzo ostro zwalczany ja
ko zło społeczne i przyczyna wielu nieszczęść. 
Tymczasem pijaństwo szerzy się w naszym 
relig ijnym  społeczeństwie jak rak. Potępienie 
przeryw ania ciąży rozlega się na każdym kro
ku iz ust naw et najwyższych autorytetów , okre
ślane bez ogródek jako mord. Tymczasem reli
gijni lekarze dokonują zabiegów na podobnie 
religijnych pacjentkach wspólną decyzją i dzia
łaniem  pozbawiając^ życia istotę, która jeszcze 
naw et płaczem nie może wyrazić swego pro
testu. Nierozerwalność węzła małżeńskiego 
strzeżona jest z bezwzględną konsekwencją. 
Tymczasem liczba rozwodzących się religijnych 
małżonków rośnie z roku na rok. Bardzo wyso

ko stawia się dyscyplinę obyczajów seksual
nych. Tymczasem zdrady m ałżeńskie isą zjaw i
skiem powszechnym, a wstrzemięźliwość płcio
wa wśród młodzieży przestrzegana jest zupeł
nie wyjątkowo, kto wie, czy nie częściej z po
wodu braku okazji niż z przekonania.
Na co dzień obserw ujem y natom iast bardzo 
ścisłą dyscyplinę kultową, przejaw iającą się w 
przestrzeganiu ceremonii religijnych. W ygląda 
tak, jakby ludzie zaspakajali swoje potrzeby 
religijne w obrzędach, w powierzchownym de
m onstrow aniu przyw iązania do narodowonreli- 
gijnej tradycji i jakby nie starczało im już 
energii na refleksję, na pogłębienie w iary ani 
szukanie związku między w iarą a sposobem ży
cia. K to dostrzega ścisłą zależność między słu 
chaniem  Słowa Bożego a jego przestrzeganiem ? 
Kto pam ięta o tym, że nie wołanie ,,Panie, 
Panie”, otw iera drogę do niebios, lecz speł
nianie woli Boga?
Pismo święte wskazuje inną drogę. Czczy, po
wierzchowny ceremoniał religijny nie znajduje 
upodobania w oczach Bożych. „Co mi po mnó-

P a n ie ,  p o c i g g n i j  n a s  k u  s o b i e
Z pokorą i wdzięcznością pochylamy się 
przed Tobą, Trójjedyny Boże,
Ojcze, Synu i Duchu Święty, 
który zjednoczyłeś nas 
przy Twoim odwiecznym Słowie 
i wzywasz nas do szukania Ciebie, 
do nawiązywania z Tobą więzi, 
zerwanej przez grzech prarodziców, 
i codziennie zrywanej przez nas samych 
naszym niegodnym życiem.

Przecież to Ty sam, w osobie Twego Syna, 
odwiecznego Słowa, które stało się Ciałem, 
przychodzisz do nas i pociągasz ku sobie, 
cierpisz niewiarygodne męki na krzyżu, 
aby nas ocalić przed grozą wiecznej zagłady, 
niepojętą mocą powstajesz z grobu 
i na naszych oczach kruszysz okowy śmierci.

Przecież to Ty sam w osobie Ducha Świętego 
zstępujesz z nieskończoności niebios, 
aby ogniem wyplawić nasze grzeszne dusze, 
światłem rozjaśnić mrok naszych umysłów, 
odwagą podnieść nas, upadłych na duchu, 
wiarą napełnić nasze wątpiące serca.

Prosimy Cię, wstrząśnij naszymi sumieniami, 
pozwól nam zawrócić z niewłaściwej drogi, 
porzucić niegodne, przeciwne Tobie zamysły 
i nawrócić się do Ciebie, miłosierny Ojcze. 
Wtedy poznamy, że Twoja wola 
jest dobra, miła I doskonała, 
i w końcu zyskamy
Twoją przychylność i błogosławieństwo.
Amen.
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stwie waszych krwawych ofiar — mówi Pan... 
Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim 
obliczem, któż tego żądał od was, abyście wy
deptywali moje dziedzińce?... Nie składajcie już 
ofiary daremnej... nie mogę ścierpieć świąt 
i uroczystości... Gdy wyciągacie swoje ręce, za
krywam oczy przed wami, choćbyście pomno
żyli wasze modlitwy, nie wysłucham was” — 
tak pisze prorok Izajasz (1:11—15).
Pisarze biblijni są świadomi, że koniecznym 
warunkiem przestrzegania woli Bożej, a więc 
życia moralnego, jest nawrócenie serca do Bo
ga. Tego uczył też Jezus. Zaczął On swą dzia
łalność od wezwania do opamiętania, a więc do 
nawrócenia: „Wypełnił się czas i przybliżyło się 
Królestwo Niebios! Opamiętajcie się i wierzcie 
Ewangelii!” (Mk 1:15). Gdy odbywał zasadniczą 
rozmowę z faryzeuszem Nikodemem, na tę wła
śnie podstawową prawdę zwrócił mu uwagę: 
„Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może 
ujrzeć Królestwa Bożego” (Jn 3:3). Kropkę 
nad „i” stawia apostoł Paweł w Liście do Rzy

mian: „Przemieńcie się przez odnowienie umy
słu swego, abyście umieli rozpoznać, że wola 
Boża jest dobra, miła i doskonała” (12:2).
Ten sam program przedstawia prorok Izajasz 
w czytanym na wstępie fragmencie swej księgi. 
Porzucenie przez człowieka bezbożnego jego 
drogi życia, a przez przestępcę jego zamysłów, 
jest dla proroka nierozerwalnie związane z 
nawróceniem do Boga. Musi dojść do nawró
cenia, czyli do przemiany sposobu myślenia, 
jeśli mamy cośkolwiek zrozumieć z Bożego pla
nu zbawienia, z tego, czego od nas wymaga. 
Dopóki to nie nastąpi, myśli nasze i myśli Bo
ga nie będą miały żadnego punktu stycznego. 
„Myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze 
to nie drofgi moje — mówi Pan”. Dlatego sły
szymy dramatyczne wezwanie: „Szukajcie Pa
na, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie Go, 
dopóki jest blisko!”

Kazanie wygłoszone podczas nabożeństwa transmito
wanego przez Polskie Radio z warszawskiego kościo
ła ewangelicko-reformowanego w dniu 16 czerwca br.

KS. BOGDAN TRANDA

Synod nad Tam izq
Koniec kwietnia był chłodny i słot
ny. Samolot Brytyjskich Linii Lot
niczych leciał w niedzielne popo
łudnie dostatecznie wysoko, aby 
mieć nad sobą błękitne rozsłonecz- 
nione niebo a w dole morze mlecz
nych chmur. Tylko od czasu do cza
su w jednolitej pokrywie ukazywa
ły się prześwity, przez1 które można 
było dojrzeć skrawek ziemi lub mo
rza. Lot przebiegał bez wrażeń, mo
żna więc było jeszcze raz przejrzeć 
materiały synodalne, nadesłane 
wcześniej do' Warszawy. Są to dwie 
broszury, z których jedna zawiera 
pięciodniowy porządek obrad Sy
nodu Zjednoczonego Kościoła Re
formowanego w Anglii i Walii, naj
ważniejsze informacje dla przyjezd
nych delegatów i gości, listę nowo 
ordynowanych duchownych, listę 
przedstawicieli bratnich Kościołów 
oraz teksty pieśni przewidzianych 
do śpiewania podczas sesji, a dru
ga — sprawozdania Komitetu Wy
konawczego (po naszemu: Konsy- 
storza), poszczególnych wydziałów 
kierujących odrębnymi działami 
pracy Kościoła oraz Komisji Syno
dalnych.
Nad Anglią, w pobliżu Londynu, 
chmury się roztępują i gdy maszy

na zniża się do lądowania, widać 
ziemię w blasku słońca. Lekki 
wstrząs sygnalizuje, że już jesteśmy 
na ziemi, po czym następuje koło
wanie do dworca lotniczego. Na nie
bie co chwila ukazują się zapalone 
reflektory lądujących samolotów. 
Ruch jest olbrzymi, czego w prze
stronnych i doskonale zorganizo
wanych pomieszczeniach dworca 
specjalnie się nie odczuwa. Odpra
wa paszportowa nie trwa, na szczę
ście, długo, urzędnik imigracyjny 
stempluje wizę, po czym można o- 
debrać bagaż i zieloną drogą dla 
osób nie deklarujących opłat cel
nych, bez żadnej kontroli wyjść do 
holu. Wbrew pozorom, trudniejsza 
chwila dopiero się zbliża. Jak bo
wiem w tłumie rozpoznać nie znane
go osobiście człowieka oczekującego 
na gościa z Warszawy? Niepokój 
gościa wzmaga fakt, że ma on w 
pamięci przygodę sprzed lat jede
nastu, gdy w Nowym Jorku nie 
spotkał się z oczekującymi na niego 
gospodarzami. Anglik okazał jed
nak więcej inicjatywy i rozsądku 
niż Amerykanie, bo wypisał po pro
stu na kartce nazwisko przybysza i 
trzymał ją w ręce. Ot, i po kłopo
cie.

— Ponieważ wylądawałeś pół go
dziny wcześniej — mówi ks. Donald 
Elliott — przejdziemy się po mie
ście i zdążymy jeszcze do City Tem
pie na wieczorne nabożeństwo.
Jest to specjalne zgromadzenie za
tytułowane „Świętujemy od Wielka
nocy do Zielonych Świąt”. W jed
nym z punktów programu przed
stawiono słowem i tańcem Ewange
lię zmartwychwstania „Chrystus 
żyw”. Był to interesujący sposób 
wyrażenia uczuć, modlitwy i czci 
dla Boga. Można zauważyć, że lu
dzie, wypełniający duży kościół nie
mal do ostatniego miejsca, żywo re
agują na to, co się dzieje, i prze
żywają treści, którym nadano ar
tystyczny kształt.
Synod rozpoczyna się następnego 
dnia, w poniedziałek, 29 kwietnia o 
godzinie 15.00 w Southend^on-Sea. 
Jest to aglomeracja kilku miejsco
wości, jak Leigh, Westcliff, Chalk- 
well, Southend, tworzących obec
nie dzielnice jednego rozległego 
miasta z dwiema liniami kolejowy
mi prowadzącymi do Londynu, z 
lotniskiem, i, co najważniejsze, z 
szeroko reklamowanym „najdłuż
szym molem, sięgającym 1 1/4 mili”. 
W pierwszej chwili przybysz odnosi
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wrażenie, że znalazł się w małym 
miasteczku. Sprawia to widok ci
chych, spokojnych uliczek, wzdłuż 
których stoją typowe angielskie 
domki z wykuszami i ogródkami. 
Ale te uliczki ciągną się całymi ki
lometrami, linia kolejowa ma sie
dem przystanków, aglomeracja zaś 
liczy 170 tysięcy mieszkańców. Du
ża ich część pracuje w Londynie i 
wraca do domu dopiero wieczorem, 
a londyńczycy z kolei przyjeżdżają 
tu na jednodniowe wycieczki, aby 
odpocząć i uprawiać sporty wodne 
Miasto jest bowiem położone. w 
estuarium* Tamizy i nie bardzo 
wiadomo, czy leży nad rzeką, czy 
nad morzem.
Warto wspomnieć jeszcze jedną cie
kawostkę, tym bardziej że jest zwią
zana z miejscem, gdzie odbywa się 
Synod. Chodzi o kościół Crowstone 
p.w. św. Jerzego. Otóż Crowstone 
to jest kamienny obelisk, który 
znajduje się na wybrzeżu poniżej 
kościoła i oznacza granicę, dokąd 
sięgała niegdyś władza zarządu por
tu londyńskiego. W rzeczywistości 
tu zaczyna się morze. Po drugiej 
stronie rzeki, w hrabstwie Kent (my 
znajdujemy się w Essex) widnieje 
identyczny obelisk. Kościół, zbudo
wany przed sześćdziesięciu laty na 
planie kwadratu, mieści w długich 
ławkach na parterze i na balkonie 
1100 osób. Jest to więc duży, po
jemny budynek, ale nie odczuwa się 
jego wielkości, zawsząd jest blisko 
do głównego punktu, jakim jest pre
zbiterium ze Stołem Pańskim, ław
kami dla starszych i chóru oraz 
organami. Kazalnica wznosi się nie
co z boku, na skraju prezbiterium. 
Przed kościołem duży ruch — przy
byli łączą się w grupy, słychać po

witania, nadjeżdżają samochody i 
autobusy miejiskie przywożące dele
gatów, ulice pełne są parkujących 
wozów z różnych stron Anglii i 
Wall ii. Już z daleka widać, że coś 
tu się dzieje. Gdyby ktoś nie wie
dział, o co chodzi, może przeczytać 
na dużej tablicy: The United Refor- 
med Ghurch, General Assembly 
1985, April 29 — May 3. (Zjedno
czony Kościół Reformowany, Synod 
Generalny 1985, 29 kwietnia — 3 
maja). Wewnątrz gwar niezliczo
nych głosów, czemu trudno się dzi
wić, bo choć to kościół, chwila jest 
sposobna do rozmowy, serdecznych 
pozdrowień, powitań po roku od 
ostatniej sesji. Dla przybysza z Pol
ski same tu obce twarze, życzliwe, 
uśmiechnięte, ale obce. Nagle na 
twarzy szybko zbliżającego się 
szczupłego mężczyzny pojawia się 
dobrze znany, jasny uśmiech. To ks. 
Fred Kaan, moderator (po naszemu: 
prezes) prowincji kościelnej West 
Midlandis, przedtem sekretarz w 
Światowym Aliansie Kościołów Re
formowanych. Spotykaliśmy się przy 
różnych okazjach, był również u 
nas, w Polsce. Nie ma czasu na 
dłuższą rozmowę, bo uderzyły dzwo
ny, za chwilę odzywają się organy, 
gwar milknie jak nożem uciął. Do 
kościoła wchodzi chór, zajmuje 
miejsca w ławkach prezbiterium, za 
nim wchodzą starsi i w końcu 
trzech pastorów, którzy będą pro
wadzić nabożeństwo. Przewodniczy 
ks. dr Filip Morgan, ustępujący 
moderator, on też wygłosi kazanie. 
O sklepienie uderza potężna pieśń. 
Śpiewa się tu na stojąco, z życiem, 
mocno, aż szyby w oknach dźwię
czą. Pieśń taka brzmi jak surmy 
bojowe. Chciałoby się, żeby nasze

Kościół mieści w ławkach na par
terze i na balkonie 1100 osób 
(foto: B.T.)

zbory choć spróbowały wyzwolić się 
z sennego, nudnego zawodzenia w 
kościele. Odnosi się wrażenie, że ci 
ludzie zgromadzeni na Synodzie są 
zdyscyplinowani, odprężeni i rado
śni. Choć to najwyższa władza w 
Kościele, choć odbywa się nabożeń
stwo, nie ma w nich nic napuszo
nego, żadnego sztucznego dostojeń
stwa. W czasie kazania kilka razy 
wybucha szczery śmiech, choć kaz
nodzieja nie sili się na dowcipy. 
Podobnie będzie w czasie sesji. 
Przedstawiciel włoskiego Kościoła 
waldensów zauważył, że jeżeli lu
dzie się tu śmieją, to znaczy, że mó
wią o sprawach bardzo poważnych.
Wieczerza Pańska odbywa się w 
atmosferze cichego skupienia. Po 
modlitwach, słowach Ustanowienia 
i łamaniu chleba, starsi (świeccy), 
mężczyźni i kobiety, wśtają ze swo
ich miejsc, podchodzą do Stołu 
Pańskiego, zabierają tace z Chlebem 
i rozchodzą się po całym kościele, 
podają tacę pierwszej osobie w ław
ce, a ta następnej. Potem starsi 
wracają dio Stołu Pańskiego, składa
ją na nim chleb a zabierają kieli
chy (n>ie używa się tu wina tylko 
soku z winogron). W ten sposób 
wszyscy przystępują do Wieczerzy, 
nie wyłączając siedzącego obok 
księdza, reprezentującego miejsco
wą wspólnotę rzymskokatolicką.
Po nabożeństwie duża część człon
ków Synodu i goście udają się auto
busami i piechotą na przyjęcie wy
dane z okazji sesji przez burmi
strza Southend, panią Joan Carlile. 
W przemówieniu powitalnym wyra
ziła ona zadowolenie, że Synod Zje
dnoczonego Kościoła Reformowane
go na tegoroczną sesję wyznaczył 
tę właśnie miejscowość. Cytując od
powiedni tekst Pisma świętego ży
czyła pomyślnych obrad.
Wieczorna sesja rozpoczyna się mo
dlitwą, pieśnią i czytaniem Pisma 
świętego. Tak samo będzie przez 
cały czas, po każdej przerwie.
Ustępujący moderator wprowadza 
swego następcę, ks. Dawida Dale. 
Zwraca się do niego następującymi 
słowy: Dawidzie, Synod zgromadzo
ny w Newcastle-upon-Tyne w 1984, 
prowadzony przez Ducha Świętego, 
wybrał Ciebie na urząd moderatora 
tego Zgromadzenia. Wierzymy, że

* Lejkowate ujście.
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O sklepienie uderza potężna pieśń, 
śpiewana na stojąco (foto: B.T.)

Bóg obdarza łaską i powagą każde
go, kto jest powołany na urząd i 
do pracy. W ten sposób wysłuchuje 
On modlitwy Kościoła... Czy przy
rzekasz wiernie wypełniać obowi ąz- 
iki swego urzędu...?
— Przyrzekam z pomocą Bożą — 
odpowiada moderator.
Następne pytanie jest skierowane 
do Zgromadzenia:
— Czy przyjmujecie Dawida jako 
moderatora tego Zgromadzenia i czy 
obiecujecie modlić się za niego i 
wspierać go, gdy w wypełnianiu 
swych obowiązków będzie szukał 
pomocy u Boga?
— Tak jest — odpowiada chórem 
Zgromadzenie.
Następuje modlitwa, uścisk dłoni 
obu moderatorów i pieśń do Ducha 
Świętego, po czym wprowadzony 
moderator obejmuje przewodnictwo 
i wygłasza przemówienie.
Pierwszym aktem uchwalonym 
przez Synod jest adres skierowany 
do królowej. Potem następuje po
witanie kolejno przedstawicieli Ko
ściołów lokalnych, krajowych i wre
szcie zagranicznych. Odczytane zo
staje nazwisko gościa i reprezento
wany przez niego Kościół. Każdy z 
wymienionych wstaje i podchodzi 
do moderatora, aby wymienić uścisk 
dłoni. Kiedy padło nazwisko przed
stawiciela z Polski, zerwała się bu
rza oklasków, czym zebrani chcieli 
wyrazić sympatię dla naszego na
rodu i Kościoła. Krótkie przemó
wienia powitalne wygłosili: ks. John 
Gore, przedstawiciel miejscowej Ra
dy Ekumenicznej, ks. Charles Innes, 
kongregacj ona lista ze Szkocji, i ks. 
Jean-Pierre Monsarrat, prezydent 
Francuskiego Kościoła Reformowa
nego.
Ponieważ Kościół polski po raz 
pierwszy był tutaj reprezentowany, 
postanowiono, że dodatkowo, innego 
dnia, w specjalnym punkcie po
rządku obrad, przemówi jeszcze je
go delegat. Tak też się stało i człon
kowie Synodu mogli usłyszeć przed
stawione w skrócie dziieje naszego 
Kościoła, jego sytuację obecną i 
działalność ekumeniczną oraz ser
deczne podziękowanie za przyjęcie, 
a zwłaszcza za pomoc, jaką chrze
ścijanie brytyjscy wraz z innymi 
przynieśli naszemu krajowi w cięż
kich chwilach. Moderator zaś otrzy
mał skromny upominek dla Synodu 
w postaci albumu o Warszawie ze 
stosowną dedykacją.

Od wtorku do czwartku Synod ob
radował na sesji porannej, popołu
dniowej i wieczornej, łącznie około 
siedmiu godzin dziennie. Każdego 
dnia obrady rozpoczynały się nabo
żeństwem i studium biblijnym, pro
wadzonym przez ks. prof. R. Buicka 
Knoxa, po czym przystępowano do 
omawiania spraw przewidzianych 
porządkiem obrad1. Na kazalnicy zaj
mował miejsce przewodniczący da
nego wydziału lub komisji, refero
wał sprawę i komentował głosy w 
dyskusji.
Na pierwszy ogień poszedł Wydział 
Duszpasterski (Ministries Depart
ment), co wyraża chyba wagę, jaką 
przywiązuje się do spraw kształ
cenia duchownych, pracowników po
mocniczych, misjonarzy, katechetów. 
Przyszli duchowni kształcą się na 
trzech uniwersytetach: w Oxfordzie, 
Cambridge i Manchesterze oraz w 
dwu szkołach walijskich, Swansea 
i Bala-Bangor. Ordynowanych w 
roku intersynodalnym 52 księży, w 
tym 13 kobiet, moderator witał oso
biście. Zasilili oni kadrę duszpastr- 
ską, liczącą około 1800 osób. Dopiero 
potem przystąpiono do przedyskuto
wania działalności Komitetu Wyko
nawczego, czyli Konsystorza, które
mu przewodniczy moderator zmie
niający się co roku. Zasadniczo pra
cą kieruje generalny sekretarz, ks. 
Bernard Thorogood.
Sprawami całego Kościoła, liczącego 
około 150 tys. członków, zarządza 
Synod Generalny, który zbiera się 
raz do roku w maju, aby przedy
skutować najważniejsze sprawy, 
podjąć decyzje, wyznaczyć skład 
wydziałów i komisji, wybrać Komi
tet Wykonawczy, moderatora i per
sonel kierowniczy. Synody w dwu
nastu prowincjach kościelnych zbie

rają się zwykle dwa razy do roku, 
nadzorują działalność duszpasterską, 
finansową, zarządzają nieruchomo
ściami i obradują nad różnymi za
gadnieniami życia kościelnego, zaj
mują się sprawami Synodu Gene
ralnego i okręgów. Rady okręgowe 
gromadzą przedstawicieli zborów z 
mniejszego terenu, nadzorują pracę 
pastorów i zborów, działają za po
średnictwem poszczególnych komi
sji, zajmują się codziennymi spra
wami zborów. Zebrania zborowe 
wszystkich członków odbywają się 
co kwartał, albo co miesiąc, i dbają
0 rozwijanie wspólnoty, planują 
działalność misyjną, wybierają pa
storów i starszych. Zebrania star
szych wreszcie planują lokalną 
działalność duszpasterską i misyjną, 
dbają o budynki parafialne i fi
nanse.
Jak zwykle w Kościele o tradycji 
reformowanej, obowiązuje zasada 
powszechnego kapłaństwa, wszyscy 
więc członkowie Kościoła spełniają 
posługi wobec swych współbraci. 
Jedni czynią to honorowo w czasie 
wolnym od pracy zawodowej, inni 
cały czas poświęcają tej służbie i 
są przez Kościół wynagradzani. 
Starsi, wybierani przez zbory i na 
swój urząd ordynowani przez nało
żenie rąk i modlitwę, pomagają du
chownym w pracy duszpasterskiej
1 misyjnej, mają także udział w 
kierowaniu Kościołem.
Zjednoczony Kościół Reformowany 
w Anglii i Walii jest młody, jeśli 
chodzi o jego kształt organizacyjny, 
ale wywodzi swoją tradycję z Re
formacji XVI wieku i nawiązuje do 
wcześniejszej, przedrefformacyjnej 
historii. W obecnym kształcie orga
nizacyjnym powstał przed trzynastu 
laty, 5 października 1972, w wyniku
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zjednoczeniu Kościoła Komgregacjo- 
nalnego w AngLiii i Walii i An
gielskiego Kościoła Prezbiteriańskie- 
go. 26 września 1981 do unii przy
łączyło się jeszcze Stowarzyszenie 
Kościołów Chrystusowych. Widać z 
tego, że w tym Kościele poważnie 
traktuje się ekumeniczne zadania i 
realizuje się widizialną jedność, jeśli 
nie dzieje się to kosztem Prawdy. 
Widać to także w Brytyjskiej Ra
dzie Kościołów, której generalnym

sekretarzem jest ks. dr Filip Mor
gan, ubiegłoroczny moderator Sy
nodu, a funkcje kierownicze w Ra
dzie pełni wielu przedstawicieli te
go Kościoła.
Dokument opracowany przez Ko
misję „Wiara i Ustrój” Światowej 
Rady Kościołów „Chrzest, Euchary
stia, Urząd duchownego” był przed
miotem dyskusji na sesji wieczor
nej przedostatniego dnia obrad. Sy
nodalna Komisja do Spraw Doktry

Moderator otrzymał od naszego 
Kościoła skromny upominek dla 
Synodu

ny i Nabożeństwa przedstawiła pro
jekt oficjalnej odpowiedzi, jakiej 
Kościół udzieli Światowej Radzie. 
W dziesięciu punktach ujęto stano
wisko Synodu, które w zasadizie 
wyraża pozytywną ocenę dokumen
tu, ale formułuje również szereg 
zastrzeżeń, zwłaszcza w odniesieniu 
do trzeciego rozdziału, traktującego 
o urzędzie duchownego.
Ekumeniczne zaangażowanie tego 
Kościoła nie może dziwić, ponieważ 
jest to wspólna dla większości re
formowanych postawa, szczególnie 
wyraźnie ujawniona w samej isto
cie Zjednoczonego Kościoła Refor
mowanego, który w dokumencie pt. 
„Podstawa Unii” stwierdza, że „po
wstał w wyniku posłuszeństwa wez
waniu do odwrócenia się od błędów 
popełnionych w przeszłości i do po
jednania. Uważa swe powstanie i 
rozwój za cząstkę dzieła Boga, któ
ry prowadzi swój lud do jedności, 
a jako Kościół zjednoczony będzie 
wszędzie, gdzie to możliwe, i jak 
najspieszniej podejmował dalsze 
kroki zmierzające do jedności całe
go ludu Bożego”.

KRYSTYNA LINDENBERG

„Idźcie  i uczcie wszystkie narody...“

Był to już trzydziesty szósty 
z kolei Tydzień Ewangelizacji 
w Dzięgie Iowie. Jest zastana
wiające, że z każdym rokiem 
Tydzień ten zdobywa coraz 
większe rzesze uczestników, ja
kich zapewne nie przewidywali 
organizatorzy kursu ewangeli
zacyjnego w 1950 roku w domu 
zborowym w Miechowicach. 
Wielki namiot cyrkowy, który 
od trzech lat jest o tej porze 
charakterystycznym obiektem 
Dzięgielowa, nie mógł już po
mieścić wszystkich słuchaczy. 
Dlatego też w czasie uroczysto
ści zamknięcia Tygodnia dr 
Henryk Wieją wezwał do mo

dlitwy ,,o większy namiot w 
przyszłym roku’9.
Namiot cyrkowy, kolorowe na
mioty „ma Kępie”, wojskowe 
namioty przy „Betezdzie” — 
namioty koczowników, namio
ty Ludu Wybranego, namioty 
Pana... Tysiąclecia tradycji Za
konu Bożego i niespełna czter
dziestoletnia tradycja ekumeni
cznego Tygodnia Ewangelizacji.

Chcę uwielbić Twoje imię 
pośród ludów Twych, 
bo Ty sam jesteś święty, 
wysławia Cię Izraela hymn.

Dziś uwielbiam Twoją dobroć, 
Twoją świętą moc:
Chwała Twemu imieniu 
w niebie, na ziemi i w sercu mym!

Nastrój uwielbienia, radości, 
poczucia braterskiej wspólnoty, 
nastrój młodości, powiedziała
bym — beztroskiej, pociągał ku 
sobie i wciągał nie tylko mło
dych, lecz nawet wiekowe ba
bcie z Dzięgielowa, Bażanowic 
czy Ustronia.
Czy nie było w tym czegoś 
świeckiego, czegoś z nastroju 
festynu, jarmarku? Taką oba
wę wyczytałam z powściągli-
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Wielki namiot cyrkowy nie mógł 
pomieścić wszystkich słuchaczy 
(foto: Leszek Kożusznik)

wych słów niestrudzonej prze
łożonej Diakonatu Żeńskiego,, 
siostry Lidii, która codziennie, 
skrupulatnie wciągała do swo
ich rejestrów coraz to nowe na
zwiska uczestników. Może i by
ła jakaś odrobinka tego, jak 
zawsze, gdy są wakacje, piękna 
pogoda i dużo młodzieży, ale 
wszystko odbywało się na pew
no ku chwale Bożej. Wszak ra
dosny stosunek do spraw reli- 
gii, nieustanne, ze śpiewem i 
tańcami oddawanie czci Panu 
zapoczątkowali w kręgu naszej 
kultury chasydizi żydowscy w 
wieku XVIII, a nawrócone ple
miona murzyńskie w Afryce i 
murzyńscy niewolnicy w Ame
ryce zawsze modlili się w ten 
sposób. „Rozmawiają z sobą 
przez psalmy i hymny ducho
wne, śpiewając i grając w ser
cu swoim Panu” — mówi św. 
Paweł (Ef. 5:19). Młodzież ka
tolicka w „oazach”, młodzież 
ewangelicka w Dzięgielowie 
jest wyrazicielem zmian, jakie 
zachodzą we współczesnej po
bożności.
Głównym inicjatorem i organi
zatorem „nowoczesnego”, jak 
by to można nazwać, podejścia 
do spraw ewangelizacji jest o- 
koło stuosobowa grupa młodych 
ludzi z Cieszyńskiego skupiona 
przy rodzinie Wiejów (i oczywi
ście cieszyńskiej diecezji Koś
cioła Ewangelicko-Augsburskie
go). Prowadzone przez nich re
gularnie przez cały rok comie
sięczne dwudniowe spotkania w 
Skoczowie wyłoniły zarówno 
„liderów”, czyli młodzieżowych 
świeckich duszpasterzy, jak i

zespół muzyczny „Koinonia”. 
Robią oni zresztą dla Dzięgielo
wa wszystko: zamawiają w „Al- 
maturze” namioty i budują... 
szalet, montują nagłośnienie i 
nagrywają kasety, prowadzą 
pracę duszpasterską w grupach 
na kwaterach, grają, śpiewają 
i „rozśpiewują” innych. Mło
dzież ta, często już „żonata i 
dzieciata” (gromadki małych 
dzieci towarzyszyły wszystkim 
imprezom Tygodnia), wkłada w 
te prace wszystkie swe siły i 
umiejętności, cały wolny czas i 
jest naprawdę godna podziwu.
Oprócz „Koiinonii” jeszcze dwa 
zespoły koncertowały w Dzię
gielowie: „Deo decyma” i „Em- 
manuel”. Ten pierwszy, działa
jący przy Komisji Radiowej 
Kościoła Metodystycznego, jest 
znany ze swych występów w 
Polsce Południowej, a młodzi 
ludzie, którzy w nim grają i 
śpiewają, zajmują się również 
pracą duszpasterską. Drugi — 
to czwórka młodych Ameryka
nów. Kieruje nim Belinda, któ
ra występowała w Polsce jako 
solistka w maju bieżącego ro
ku. Po powrocie do kraju przy
ciągnęła do wspólnego muzy
kowania swoich kolegów i za
chęciła ich do przyjazdu do 
Dzięgielowa. Znakomici muzy
cznie (wszyscy nie tylko bardzo 
dobrze śpiewali, ale i grali na 
różnych instrumentach, w tym 
też na egzotycznych, przywie
zionych przez siebie), bardzo 
przy tym bezpośredni i sympa
tyczni, stali się z miejsca u- 
lubieńcami wszystkich. I chyba 
nie było w tym nic ze snobi

zmu, że „mamy własnych, pra
wdziwych Amerykanów”, ale 
raczej miłe zdziwienie, że „je
steśmy wszyscy tacy sami, tak 
dobrze się rozumiemy, tak sa
mo kochamy Boga”.
Przekonywaliśmy się o tym 
także słuchając wykładów i 
przemówień ewangelizacyjnych 
naszych zagranicznych wykła
dowców. Ks. Johannes Hassel- 
bom z RFN, ks. Johann Wohl- 
statt — biskup Kościoła Ewan
gelicko-Augsburskiego w NRD, 
ks. Simon Manchester — angli
kański pastor z Australii — do
skonale potrafili dotrzeć do u- 
mysłów i serc polskich słucha
czy. Ich zadaniem było kształ
towanie i pogłębianie nawyku 
studiowania Pisma świętego o- 
raz konfrontacja naszych życio
wych postaw z posłaniem E- 
wangelii.
Ks. Hasselhom prowadził co
dzienny cykl wykładów oparty 
na I Księdze Mojżeszowej — 
Genesis, ks. Wohlstatt mówił o 
„Naśladowaniu Chrystusa”, ks. 
Manchester prowadził codzien
ną popołudniową ewangelizację 
opartą na Ewangelii św. Jana. 
Słuchaliśmy również świeckich 
wykładowców: Henryk Wieją 
mówił o „Zbawieniu pełnego 
człowieka”, Alina Wiejowa o 
„Samoakceptacji” i Józef Bru
dny o „Zagadnieniu czystości w 
życiu młodych”.
Oczywiście, praca ewangeliza
cyjna nie ograniczała się do 
tych 5 godzin zajęć stałych. Był 
też wspólny śpiew i modlitwa, 
które nieodłącznie towarzyszy
ły wszystkim wykładom, był 
„cichy czas” między pobud
ką a śniadaniem przeznaczony 
na indywidualne studiowanie 
tego wersetu Ewangelii, który 
po południu był 'omawiany 
przez ks. Manchestera. Były 
rozmowy indywidualne prowa
dzone po wykładach i rozmowy 
w grupach, na kwaterach.
Książki, jakie można było ku
pić w stoiskach „Logosu”, ka
sety z wykładów i ewangeliza
cji, rozchwytywane i nie do- 
niabycia bez wcześnie jszego za
mówienia, dają pewność, że
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dzieło ewangelizacji — spotka
nie z Jezusem — nie kończy się 
z chwilą zamknięcia Tygodnia. 
Są to materiały, które młodym 
uczestnikom służyć będą w ich 
dalszym życiu, w kontynuowa
niu tego, co się zaczęło w Dzię
gielowi e.
„Niechaj cię nikt nie lekcewa
ży w powodu młodego wieku; 
ale bądź dla wierzących wzo
rem w postępowaniu, w miło
ści, w wierze, w czystości” — 
przypomniał słowa św. Pawła 
z I Listu do Tymoteusza (4:12) 
ksiądz biskup Zdzisław Tranda, 
który jako gość honorowy roz
począł ewangelizację czwartego 
dnia Tygodnia. Młody chłopak, 
młoda dziewczyna też może być 
wzorem dla starszych, nawet — 
dla swoich rodziców. Oczywi
ście nie przez moralizowanie, 
ale przez świadczenie własnym 
życiem. Nie dokona tego włas
nymi siłami, ale mocą, jaką 
daje Jezus Chrystus.
Taką wiarę, więcej — pew
ność, ma już wielu, którzy z 
Dzięgielowa wyszli. Jednym z 
nich jest Krzysztof. Blond bro
da, niebieskie dziecięce oczy, 
niezwykle schludny, pełen spo
koju, rozświetlony od wew
nątrz. Poznałam go kiedyś w 
Jaworniku i utkwił w mojej 
pamięci, gdy o mroźnym świ
cie grudniowego poranka znikał 
w mgiełce drogi machając rę
ką na pożegnanie — nie chciał, 
żeby go podwieźć samochodem: 
„Ja zawsze pieszo albo pocią

giem. W drodze mam dużo cza
su, żeby się modlić”.
Teraz jest w Dzięgielowie, z 
Biblią w ręku uczestniczy we 
wszystkich wykładach. Skupio
ny, cichy, natychmiast otwiera 
się do ludzi, gdy ktoś zwraca 
się do niego. Wtedy była zima, 
dziś jest pełnia lata — co ro
bił przez ten czas? Wędrował 
po Polsce. Pracował, modlił się, 
świadczył, pomagał tym, którzy 
potrzebowali jego pomocy. Żył 
ze stolarki, z murarki — zaw
sze jest coś do zreperowania, do 
wyremontowania i ludzie chęt
nie go angażują. U pastora Ko- 
ziełła w Bierutowicach praco
wał przy remoncie kościoła 
Wang, był w Mysłowicach w o- 
środku „Monaru” dla narkoma
nów, którzy chcą się wyleczyć 
z nałogu. Przywiózł im dary od 
pastora, modlił się razem z ni
mi. Odwiedził też zbór bapty
stów w Białymstoku, był w Bą
kowi e koło Cieszyna, gdzie jego 
przyjaciel Johan, inwalida na 
wózku, od siedmiu lat przeby
wa u pewnej rodziny, która 
kiedyś zaprosiła go z Domu O- 
pieki na święta i u której po
został. Rodzina ta to wdowa z 
dwojgiem dzieci. Krzysztof 
przydał się im bardzo, bo do- 
mek, w którym mieszkają z Jo
hanem, od dawna prosił się o 
remont. „Gdziekolwiek pojadę, 
mam gdzie spać, mam pracę i 
spotykam ludzi, którzy czekają, 
żebym się z nimi modlił”.

Przemówienie ewangelizacyjne ks. 
Simona Manchestera tłumaczy z 
wielkim talentem Henryk Wieją 
(foto: Leszek Kożusznik)

Krzysztof wyjmuje mi z ręki 
notatnik i pasze:

Dokądkolwiek zechcesz, pójdę
z Tobą,

pozostawię wszelki zbytek, by
iść lekko i ochoczo. 

Prowadź, póki iść mogę —
dokądkolwiek, z Tobą. 

Moje stare, kamienne serce
skruszył Bóg 

i dał nowe, kochające,
Chrystusowe serce, 

w którym jest ciepły kąt i dla
Ciebie,

nieznany bracie i siostro!

Krzysztof znów odchodzi. Mi
mo błota po niedawnym desz- 
szu, frotowe skarpetki w jego 
sandałach są czyste i białe. Od
chodzi lekko, nie obciążony żad
nymi doczesnymi dobrami. I- 
dzie świadczyć ludziom o bez
granicznej miłości Jezusa. Nie 
wiem, ilu takich Krzysztofów 
jest pośród tych kilku tysięcy 
uczestników Tygodnia Ewan
gelizacji. Myślę jednak, że jest 
ich trochę i co roku więcej.
W pożegnalnym przemówieniu 
ewangelizacyjnym ks. Wohl- 
statt powiedział: „Śpiewaliśmy 
tu  »Idźcie i uczcie wszystkie 
narody...«. Są to słowa zmar
twychwstałego Chrystusa, któ
ry zgromadził swych uczniów 
w Galilei, tak jak wy zgroma
dziliście się tutaj. Uczniowie 
przez 40 dni, a wy przez ty
dzień słuchaliście głosu Dobre
go Pasterza. Uczniowie mogli 
Go zobaczyć, ale ja też Go wi
dzę — to odbicie Jego chwały 
w waszych młodych twarzach. 
Godzina naszego pożegnania nie 
jest pożegnaniem z Jezusem. 
Jezus mówi uczniom: »Dana mi 
jest wszelka moc na niebie i na 
ziemi« (Mat. 28:18). Odniósł 
zwycięstwo nad szatanem — na 
krzyżu i nad światem — przy 
zmartwychwstaniu. Ta Jego 
moc to pełnomocnictwo, które 
otrzymał od Ojca i którego nikt 
Go nie może pozbawić. Gdy
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Ks. Johann Wohlstatt (w środku w 
czarnej todze) w towarzystwie ks. 
Tomasza Bruella (z prawej) i Hen
ryka Wiei (z lewej); foto: Michał 
Hetmanek

więc teraz wysyła apostołów — 
daje im swoją moc. Gdy bę
dziecie czuli strach przed lu
dźmi, chorobą, polityką, On da 
wam tę siłę. Daje nam moc, 
byśmy stali się równie mocni, 
jak jego uczniowie. »Idźcie tedy 
i czyńcie uczniami wszystkie 
narody« (Mat. 28:19). Zebrali
ście się tutaj z całej Polski i 
dziś rozjedziecie się do swych 
domów. My też wyjedziemy: do 
NRD, RFN, Ameryki, Australii. 
Świat jest ogromny i co zna
czy wobec niego te 2—3 tysiące 
ludzi, którzy stąd wyjadą? Ale 
Jezus daje polecenie: »... wszy
stkie narody!« Jezus daje po
lecenie główne: »idźcie!« i dwia 
wykonawcze: »chrzcijcie!« i
»uczcie przestrzegać przyka
zań«. A więc nasz pierwszy 
krok na drodze Jezusa to nasza 
podróż do domu — najpierw 
nas tu zgromadził, a teraz od
syła. Odsyła, ale nie od siebie. 
Gdy jesteś uczniem Jezusa, za
wsze jesteś w drodze do dru
giego człowieka. On oi daje ra
dość, żebyś mógł przekazać ją 
innym. I pokój. Słuchasz Słowa 
Bożego nie tylko dla siebie, ale 
i dla innych. Gdy cię więc za
pytają o Dzięgielów, nie odpo
wiadaj: »Ach, było bardzo
przyjemnie!«. Opowiedz o Je
zusie. »Wszystkie narody« to 
także twoi''bliscy i znajomi. On 
mówi: »idźcie«, ale jednocze
śnie: »oto ja jestem z wami«. 
Jest tym Dobrym Pasterzem, 
który cię nie zostawi. Mówi też: 
»chrzcijcie!«. Chrzcić, to zna
czy zanurzyć w wodzie. Och
rzcić, to zanurzyć w Bogu. O- 
toczemi miłością Boga, zanu
rzeni w Ojcu i Synu, i Duchu 
Świętym wzrastamy w wierze. 
Dlatego Jezus mówi: »uczcie je 
przestrzegać, co wam przyka
załem«.
Czegośmy się tutaj uczyli? l i 
czy liśmy się Ewangelii, to jest 
miłowania Boga z całego serca.

Słuchaliśmy Słowa Bożego, a 
przecież Biblia to Jego list do 
ciebie. Ty zaś jesteś listem pi
sanych przez Niego do innych 
ludzi. Życzę wam, żebyście 
wzrastali w miłości i posłuszeń
stwie Jezusowi. »Idźcie więc, 
chrzcijcie i uczcie przestrzegać 
przykazań!«. Nie bójcie się — 
Jezus już czeka na was w wa

szych domach, był tam przed 
wami. Otworzy wam drzwi i 
powie : »Jestem z wami przez 
wszystkie dni do skończenia 
świata«’\
Tak więc Tydzień Ewangeliza
cji zyskuje jeszcze jeden dodat
kowy wymiar — nie tylko e- 
wangelizacja — także apostol
stwo.

O F IA R Y  N A  W Y D A W N IC T W O

Roman Kocko — 500.—
Krystyna Lindenberg — 2160.—
Krystyna Bandoła — 1000.—
Stanisław Bienkiewicz — 240.—
ks. Jan Dukała — 640.—
,Bogdan Hyla — 1500.—
Wanda Orzechowska — 900.—

Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Przypominamy, 
że ofiary na wydawnictwo „Jednota” przekazywać można na 
konto PKO VIII OM Warszawa, Nr 1586—3854—136 bądź prze
syłać przekazem pieniężnym pod adresem: Administracja mie
sięcznika „Jednota”, al. Świerczewskiego 76a, 00-145 Warszawa.
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W illem  A . Visser H o o fł

Dnia 4 Lipca 1985 r. zmarł w Ge
newie w 85 roku życia ks. dr Wil- 
lem A. Visser *t Hooft, pierwszy» 
wieloletni sekretarz generalny 
Światowej Rady Kościołów» a na
stępnie jej honorowy prezydent. 
Wiadomość ta napełniła smutkiem 
chrześcijan wszystkich wyznań na 
całym świecie. Odszedł »»architekt 
Światowej Rady Kościołów”» za
brakło ostatniej wielkiej osobowo
ści z drugiej generacji działaczy ru
chu ekumenicznego. Poczytny ma
gazyn amerykański »»Time” napisał 
na początku lat sześćdziesiątych» że 
ks. Visser 't Hooft był dla ŚRK tyih, 
czym Dag Hammarskjóld dla ONZ. 
A wybitny pionier ruchu ekuine- 
nicznego, pastor Marc Boegner 
(1881—1970), powiedział kiedyś o 
Visser ’t Hoofcie, że „w swojej oso
bie ucieleśnia on ducha, kierunek, 
pełnię i ostateczny cel Światowej 
Rady Kościołów”.

Willem A. Visser ’t Hooft urodził się 
20 września 1900 r. w Haarlemie 
(Holandia). Teologię studiował w 
swojej ojczyźnie, tam też, w Lej- 
dzie, obronił doktorat na podsta
wie rozprawy „Tło Ewangelii spo
łecznej w USA”. Już w 1924 r. 
przybył do Genewy, aby tam objąć 
swą pierwszą funkcję ekumeniczną 
— sekretarza Światowej Organiza
cji Chrześcijańskich Związków 
Młodych Mężczyzn (YMCA). Odtąd 
żył i działał w Genewie. W 1925 r., 
jako reprezentant YMCA, był naj
młodszym uczestnikiem I Świato
wej Konferencji Praktycznego 
Chrześcijaństwa w Sztokholmie.

W 1928 r. przeszedł do pracy w 
Światowym Związku Studentów 
Chrześcijańskich i w 1931 r. objął 
funkcję sekretarza generalnego tej 
organizacji. W tym czasie, dzięki 
intensywnym studiom i licznym 
podróżom, poznał stosunki kościel
ne na całym świecie. W 1937 r. u- 
czestniczył aktywnie zarówno w II 
Światowej Konferencji Praktyczne
go Chrześcijaństwa w Oxfordzie, 
jak i w II Światowej Konferencji 
Wiary i Ustroju Kościoła w Edyn
burgu. Gdy oba nurty ruchu eku
menicznego — Praktyczne Chrześci
jaństwo oraz Wiara i Ustrój — połą
czyły się, tworząc na konferencji w 
Utrechcie w 1938 r. Komitet Tym
czasowy Światowej Rady Kościo
łów, na stanowisko sekretarza ge
neralnego powołano 38-letniego 
Willema A. Visser ’t Hoofta.

Wkrótce wybuchła II wojna świa
towa i na razie trzeba było zrezyg
nować z planów utworzenia Świa
towej Rady Kościołów. W. A. Vis- 
ser ’t Hooftowi udało się jednak w 
tym trudnym okresie utrzymać

kontakty z Kościołami w różnych 
krajach. Zajmował się też pomocą 
dla uchodźców, zwłaszcza pocho
dzenia żydowskiego. Dzięki jego 
działalności można było zaraz po 
zakończeniu działań wojennych 
przystąpić do przygotowywania 
zgromadzenia przedstawicieli Koś
ciołów powołującego uroczyście do 
życia Światową Radę Kościołów. 
Jak wiadomo, nastąpiło to w 1948 
r. w Amsterdamie. Ks. Yisser *t 
Hooft został tam oficjalnie wybra
ny sekretarzem generalnym ŚRK. 
W ten sposób w jego ręce złożono 
odpowiedzialność za dalsze losy 
wielowyznaniowej społeczności 
Kościołów zmierzającej do zama
nifestowania widzialnej jedności 
chrześcijaństwa.

Funkcję sekretarza generalnego 
sprawował ks. Yisser ’t Hooft do 
1966 r. Za jego kadencji odbyły się 
dwa zgromadzenia ogólne ŚRK: w 
Evanston (1954) i New Delhi (1961). 
Szczególnie ważne było zgromadze
nie w New Delhi. Doszło na nim 
do połączenia Międzynarodowej Ra
dy Misyjnej z ŚRK oraz do przy
stąpienia do ŚRK Rosyjskiego Koś
cioła Prawosławnego i kilku innych 
Kościołów prawosławnych z Europy 
Wschodniej (m.in. Kościoła polskie
go). W tym czasie zawiązały się też 
pierwsze kontakty z Kościołem 
Rzymskokatolickim. W New Delhi 
obecni byli po raz pierwszy obser
watorzy katoliccy, a w obradach II 
Soboru Watykańskiego (1962—65) 
wzięli udział obserwatorzy z ramie
nia ŚRK. W 1965 r. utworzona zo
stała Wspólna Grupa Robocza Wa
tykan — Genewa.

Osobowość Yisser ’t Hoofta odcisnę
ła również swe piętno na obradach 
IY Zgromadzenia Ogólnego w Up- 
psali (1968), mimo że nie sprawo
wał on już wówczas funkcji sekre
tarza generalnego. Wygłosił nato
miast znakomity referat, który stał 
się inspiracją dla uczestników za
równo w pracach sekcyjnych, jak i 
przy opracowywaniu dokumentów 
końcowych. Zgromadzenie w Up- 
psali, doceniając jego zasługi dla 
ruchu ekumenicznego, wybrało go 
dożywotnio honorowym prezyden
tem ŚRK.

Po przejściu w stan spoczynku W. 
A. Yisser ’t Hooft był nadal bardzo 
czynny, służąc dobrą radą swoim 
następcom piastującym urząd se
kretarza generalnego. Przede wszy
stkim jednak pisał. Jego dorobek 
pisarski obejmuje kilkaset więk
szych i mniejszych publikacji. Waż
nym przyczynkiem do historii ru
chu ekumenicznego jest autobiogra
fia Yisser ’t Hoofta, która ukazała

się pod znamiennym tytułem: 
„Świat był moim zborem”. Ostatni 
tekst jego pióra ukazał się wiosną 
1985 r. Jeszcze trzy dni przed 
śmiercią udzielił dziennikarzowi 
zachodnioniemieckiemu 3-godzinne
go wywiadu radiowego.
W VI Zgromadzeniu Ogólnym w 
Vancouver (1983) nie mógł już u- 
czestniczyć z przyczyn zdrowotnych
— od lat chorował na rozedmę 
płuc. W swoim orędziu do uczest
ników obrad przypomniał słowa 
posłania I Zgromadzenia Ogólnego 
w Amsterdamie: „Chrystus uczynił 
nas swoją własnością, a w Nim nie 
może być rozdwojenia. Gdziekol
wiek Jego szukamy, odnajdujemy 
się wzajemnie. Jest naszą stanow
czą wolą trwać w łączności ze so
bą”. Od siebie Yisser ’t Hooft do
dał, że ruch, który wspiera się na 
takich fundamentach, może się nie 
bać żadnych zmian: „Świadomi 
faktu, że Chrystus gromadzi nas 
pod swoim krzyżem, wiemy, że 
kryterium, według którego ocenia 
się nasze życie, nie jest zewnętrzny 
sukces światowy, lecz prawdziwe 
posłuszeństwo”.
Visser ’t Hooft nie uważał Świato
wej Rady Kościołów za ostatnie 
stadium ruchu ekumenicznego. 
Stwierdził kiedyś, że „ostatecznym 
celem ruchu ekumenicznego nie jest 
dialog, lecz prawdziwa jedność. 
Nasz Pan nie modlił się o to, aby 
wszyscy podjęli ze sobą dialog; On 
modlił się o to, aby wszyscy byli 
jedno”.
Jedność Kościoła nie oznaczała dla 
niego budowania czegoś, co nigdy 
przedtem nie istniało. Powiedział 
kiedyś: „Wszelki ekumenizm zasłu
gujący na to miano jest ruchem 
skupiania, powrotem do źródeł lub
— jeszcze dokładniej — powrotem 
do centrum. Ruch ekumeniczny jest 
chrystocentryczny, w przeciwnym 
razie nie mógłby w ogóle istnieć”. 
A przy innej okazji napisał: „Nie 
szukamy jedności nieokreślonej, 
niezdefiniowanej. Interesuje nas 
jedność, której autorem jest sam 
Chrystus, jedność, która istnieje w 
Nim i którą On daje swojemu lu
dowi”.

Podczas nabożeństwa żałobnego w 
katedrze genewskiej obecny sekre
tarz generalny ŚRK, ks. Emilio 
Castro, powiedział: „Jesteśmy
wdzięczni za życie i służbę dr. 
Yisser ’t Hoofta. Przez niego Bóg dal 
Kościołom w XX stuleciu potężny 
impuls do utworzenia Światowej 
Rady Kościołów i rozwoju ruchu 
ekumenicznego. Jego życie może 
służyć za przykład przezwyciężania 
podziałów i zobowiązania Kościo
łów do odnowy...”.

K.K.
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Eugene C arson Blake

W niecałe cztery tygodnie po zgo
nie ks. Willema A. Visser 't Hoofta, 
31 lipca br., zmarł drugi z kolei se
kretarz generalny Światowej Rady 
Kościołów — ks. Eugene Carson 
Blake, przeżywszy niespełna 79 lat. 
Śmierć nastąpiła w jego domu w 
Stamford (Cennecticut, USA) w 
wyniku zaawansowanej cukrzycy.
Eugene Carson Blake urodził się 
7 listopada 1906 r. w Saint Louis. 
Był człowiekiem wszechstronnie u- 
zdolnionym. Podczas studiów filo
zoficznych w Princeton, które u- 
kończył z wyróżnieniem w 1928 r., 
miał również wybitne osiągnięcia 
sportowe. Potem przez rok nauczał 
w Indiach, następnie podjął studia 
teologiczne w Edynburgu (Szkocja). 
Po ich ukończeniu został ordynowa
ny w 1932 r. na duchownego prez- 
biteriaóskiego w Nowym Jorku. W 
1951 r. powierzono mu stanowisko 
sekretarza generalnego Zjednoczo
nego Kościoła Prezbiteriańskiego w 
USA, które sprawował do 1966 r. W 
latach 1954—57 był przewodniczą
cym Krajowej Rady Kościołów w 
USA.
Ks. E. C. Blake był przez całe życie 
bezkompromisowym bojownikiem o 
równouprawnienie rasowe zarówno 
w USA, jak i w innych krajach 
świata. Był też pierwszym amery
kańskim przywódcą kościelnym, 
który wziął udział w demonstracji 
w obronie praw obywatelskich 
(4 lipca 1963 r.), co spowodowało 
jego krótkotrwałe aresztowanie. Nie 
był to z jego strony jednorazowy 
symboliczny gest. Nie bacząc na to, 
że jego postawa zaszokowała wielu 
członków Kościoła i stała się przy
czyną trudności finansowych admi
nistracji kościelnej, 28 sierpnia te
go samego roku Blake kroczył u 
boku pastora Martina Luthera Kin
ga w wielkim marszu wolności na 
Waszyngton. Celem tego marszu 
było uzyskanie równych praw oby
watelskich dla ludności murzyń
skiej. Przemawiając na zakończenie 
tej demonstracji ks. Blake powie
dział: „Martwi mnie to, że Kościoły 
w Ameryce nie zdołały jeszcze upo
rządkować własnego domu, że 100 
lat po wyzwoleniu niewolników, 
175 lat po przyjęciu konstytucji 
Stanów Zjednoczonych Ameryki

nadal przeżywamy kryzys w sto
sunkach rasowych”. Marsz wolnoś
ciowy, w którym uczestniczył Bla
ke, miał duży wpływ na zmianę 
świadomości dużej części amery
kańskiej opinii publicznej i na o- 
głoszenie nowych praw obywatel
skich, które czarnej ludności przy
niosły wreszcie upragnione równo
uprawnienie.

Obok walki z wszelkimi przejawa
mi segregacji rasowej inną ważną 
troską ks. Blake’a była sprawa 
zbliżenia i ostatecznego zjednocze
nia Kościołów o zbliżonej tradycji 
w USA. W kazaniu, wygłoszonym 
4 grudnia 1960 r. w San Francisco, 
ks. Blake wystąpił z propozycją po
nownego zjednoczenia Kościoła 
Chrystusowego. Zaapelował on 
wówczas do przywódców Kościołów 
prezbiteriańskich, metodystycznych, 
episkopalnych i Kościoła braci w 
USA o dążenie do utworzenia Koś
cioła, który byłby zarazem Kościo
łem prawdziwie katolickim i praw
dziwie reformowanym: katolickim 
— w znaczeniu wierności dla histo
rycznych wyznań wiary, sakramen
tów i urzędu duchownego, reformo
wanym — w znaczeniu udziału 
świeckich w pracy Kościoła, wier
ności dla Pisma św. oraz gotowości 
do rewidowania własnej wiary i 
życia religijnego zgodnie ze Słowem 
Bożym.

Już w 1962 r. 8 Kościołów obejmu
jących ogółem 24 miliony wiernych 
utworzyło grupę konsultacyjną, co 
pozwoliło posunąć naprzód sprawę 
unii kościelnej. Opracowano projekt 
unii, przewidujący stopniowe łącze
nie Kościołów prezbiteriańskich, 
metodystycznych i episkopalnych w 
okresie 20 lat. Przedstawiając ten 
projekt w 1966 r., ks. Blake powie
dział: „Przez nasze podziały i nasze 
spory zdradziliśmy dary Boże (...). 
Świat widzi w naszych Kościołach 
nie sługi Chrystusa, lecz dobrze 
prosperujące, rozrośnięte firmy, 
konkurujące ze sobą na tym sa
mym rynku (...). Zjednoczony Koś
ciół wyobrażamy sobe w ten spo
sób, że w swojej strukturze i w 
swoim życiu trzymać się on będzie 
wszystkiego co konieczne, i ekspo
nować dostatecznie dużo podo
bieństw występujących w naszych 
tradycjach, dowodząc przez to wię
zi z nimi, lecz mimo to stanie się 
Kościołem całkiem innym niż to, co 
było nam znane w okresie istnieją
cego podziału...”.

Obok działalności ekumenicznej na 
płaszczyźnie krajowej, E. C. Blake 
angażował się od wczesnych lat 
pięćdziesiątych w działalność Świa
towej Rady Kościołów. Przez wiele 
lat był członkiem Komitetu Naczel
nego i Wykonawczego ŚRK, w la
tach 1954—61 kierował Komitetem 
Finansowym Rady, potem — Ko
misją Pomocy Międzykościelnej, 
Służby Uchodźcom i Światu. U- 
czestniczył w III światowej Konfe

rencji Wiary i Ustroju Kościoła w 
Lund (1952), w II i III Zgromadze
niu Ogólnym ŚRK (Evanston, 1954; 
New Delhi, 1961).

To bogate doświadczenie ekume
niczne ks. Blake’a sprawiło, że kie
dy w 1966 r. zaszła potrzeba wy
brania nowego sekretarza general
nego, na miejsce odchodzącego na 
emeryturę ks. dr Visser ’t Hoofta, u- 
waga skupiła się na jego osobie. 
Miał wówczas już 60 lat, wielu 
traktowało więc jego wybór jako 
rozwiązanie przejściowe. Niełatwo 
też było przejmować ster w Świa
towej Radzie Kościołów po tak sil
nej indywidualności, jaką był nie
wątpliwie ks. W. A. Visser ,’t Hooft. 
Mimo to w okresie jego 6-letnicb 
rządów wiele wydarzyło się w 
Światowej Radzie Kościołów. Usil
nie dążył do tego, aby Rada odeszT 
ła wreszcie od swojej pierwotnej 
orientacji północnoatlantyckiej i 
protestancko-anglikańskiej, i pod 
tym względem zdołał wiele osiąg
nąć. Za jego kadencji poważnie 
wzrósł wpływ przedstawicieli in
nych kontynentów. Liczba Kościo
łów członkowskich wzrosła o 26. 
Jego nadzwyczajne uzdolnienia ad
ministracyjne przydały się w okre
sie, w którym zaszła pilna potrzeba 
wprowadzenia nowej struktury 
ŚRK. Dzieło to, zrealizowane w 
1971 r., do dzisiaj wytrzymało pró
bę czasu. Z nazwiskiem Blake’a 
pozostanie też na zawsze związany 
Program Zwalczania Rasizmu, w 
ramach którego ŚRK zaczęła udzie
lać pomocy finansowej na cele hu
manitarne różnym organizacjom 
walczącym z dyskryminacją rasową 
na świecie, w tym także ruchom 
wyzwoleńczym w Afryce Południo
wej. Mimo że program ten budził 
od samego początku liczne kontro
wersje, E. C. Blake obstawał nie
ustępliwie przy jego realizacji. Je
go dziełem było też utworzenie Ko
misji ds. Kościelnej Służby w Roz
woju, w ramach której realizowane 
są różne projekty gospodarcze w 
krajach Trzeciego świata. Ks. Bla
ke miał także poważny udział w 
dokonującym się po II Soborze 
Watykańskim zbliżeniu między 
ŚRK a Kościołem Rzymskokatolic
kim. Odwiedzał papieża Pawła VI 
w Watykanie, pełnił też rolę gospo
darza podczas jego wizyty w sie
dzibie ŚRK w Genewie w 1969 r.

Obecny sekretarz generalny ŚRK, 
ks. dr Emilio Castro, na wiadomość 
o śmierci E. C. Blake’a powiedział, 
że był on „dawnym i umiłowanym 
przyjacielem”, który przeprowadził 
ŚRK przez „trudny, lecz obiecujący 
okres przejściowy”. A jeden z pre
zydentów ŚRK, metropolita Paulos 
Gregorios, który w swoim czasie 
pełnił funkcję zastępcy Blake’a, 
stwierdził, że był on bardzo dob
rym duszpasterzem dla swoich 
współpracowników.

K.K.
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Tragedia hugenołów
w 300 -lecie odwołania edykłu nantejskiego

Francuskie tradycje reformacyjne sięgają bar
dzo daleko iw przeszłość, aż do wieku dwunaste
go, kiedy to Piotr Waldus, bogaty kupiec z Lio- 
nu, sprzedał swój majątek, rozdał pieniądze 
ubogim i założył stowarzyszenie, którego zada
niem było głoszenie prawdy ewangelicznej. Po
tomkowie waldensów utrzymali się do dzisiaj 
we Włoszech. Przeżyli najcięższe prześladowa
nia chroniąc się w dolinach alpejskich od stro
ny Piemontu. Dziś tworzą najstarszy gałąź Ko
ścioła reformowanego.

Szesnastowieczna reformacja bardzo szybko 
znalazła we Francji zwolenników. Kraj ten wy
dał najwybitniejszego — obok Lutra — refor
matora Kościoła, Jana Kalwina, urodzonego w 
Noyon w Pikardii, osiadłego później i działają
cego tuż za granicą, w republice genewskiej. 
On to nadał Kościołowi reformowanemu we 
Francji ściśle określony kierunek i przyczynił 
się do jego rozwoju. Chłopi, mieszczanie, szla
chta i arystokracja, wszystkie warstwy społe
czne zasilały ruch odnowy religijnej, ale wy
jątkowo krwawe prześladowania stanęły mu 
na przeszkodzie. Królowie z dynastii Walezju- 
szy, Franciszek I, Henryk II, a także regentka 
Katarzyna Medycejska, obawiali się demokra
tycznych zasad powstającego Kościoła i usiło
wali za wszelką cenę go zdławić. Ostatni z dy
nastii, Henryk III, zmienił nieco postępowanie 
wobec protestantów, zwanych we Francji hu- 
genotami. Pod koniec swego panowania zaczął 
im nawet sprzyjać i sprzymierzył się z ich 
przywódcą, księciem Nawarskim, Henrykiem, 
aby przeciwstawić się dążącemu w sposób bez
względny do władzy stronnictwu rodziny Gwi- 
zjuszy, opowiadających się zdecydowanie po 
stronie katolicyzmu i wiodących prym w prze
śladowaniach ,,religii tak zwanej reformowa
nej”. Zginął z ręki zamachowca, młodego fana
tyka, dominikanina, Jakuba Clśment.

U podłoża ówczesnych wydarzeń leżały skom
plikowane stosunki religijine i politycznie. Kraj 
wstrząsany był wojnami religijnymi, hugenooi 
usiłowali wywalczyć sobie równe prawa i wol
ność wyznawania swej wiary, katolicy zaś, pod 
wodzą Gwizjuszy, dążyli do zdławienia herezji. 
Pierwszym wielkim zdradzieckim aktem była 
rzeź hugemotów w Vassy, zgromadzonych 1 
marca 1562 w kościele na nabożeństwie. Żoł
nierze księcia Franciszka de Guise wymordo
wali 60 osób spośród bezbronnego tłumu, ranili 
sto kilkadziesiąt. Podobnych gwałtów było wię
cej. Największą niesławą okryła się Noc św. 
Bartłomieja. Na ślub swego przywódcy, księcia 
Henryka Nawarskiego, z siostrą króla Karola 
IX, Małgorzatą Valois, zjechali tłumnie huge-

nooi wraz ze słynnym wodzem, admirałem Kac
prem Coligny. Gwizjiusze, królowa matka, Ka
tarzyna, i król Hiszpanii Filip II uknuli ohydny 
spisek, na który w końcu zgodził się również 
Karol IX. W nocy z 23 na 24 sierpnia 1572 r.
0 trzeciej nad ranem żołnierze pod dowódz
twem Henryka de Guise wtargnęli do domu, w 
którym miesizkał Coligny. Od bestialskiego za
mordowania admirała rozpoczęła się rzeź huge- 
notów — królewskich gości w Luwrze i wszy
stkich innych, zamieszkałych w mieście. Czasy 
były to straszne, kiedy mordowano bezbron
nych, palono ludzi na stosach, stosowano wy
myślne tortury. Czy jednak przez czterysta 
pięćdziesiąt lat coś się zmieniło? Czy czasy nam 
współczesne są mniej straszne? Dla nas jednak 
najstraszniejsze w ocenie ówczesnych wyda
rzeń jest to, że tak postępowano w imię Chry
stusa. Trudno nam dziś pojąć, że w Rzymie 
świętowano z powodu paryskiej rzezi, że kar
dynał de Guise odprawił w obecności papieża 
mszę dziękczynną, że Giulio Vasari na ścia
nach pałacu watykańskiego namalował trzy 
wielkie freski przedstawiające triumf nad hu- 
genotami, że dla uczczenia „Ugonotorum stra- 
ges” wybito medal z podobizną papieża Grze
gorza XIII z aniołem trzymającym w jednej 
ręce krzyż, a w drugiej szpadę.

Czasy spokojniejsze dla hugenotów nastały do
piero wówczas, gdy książę nawarski, którego 
ślub stał się „krwawym weselem”, został w 
1589 królem Francji jako Henryk IV. Wyrzekł 
się wprawdzie swego wyznania i przyjął kato
licyzm, ale rządził krajem mądrze i zagwaran
tował swym dawnym współwyznawcom pewne 
swobody i pokój, wydając w Nantes 13 kwiet
nia 1598 edykt tolerancyjny. Składał się on z 
czterech części: 1. edykt właściwy, podany do 
publicznej wiadomości, 2. tajny dodatek liczący 
56 artykułów dotyczących nabożeństw, 3. za
rządzenie dotyczące uposażenia pastorów, 4. 
drugi tajny dodatek dotyczący miejsc obron
nych oraz izb sądowych złożonych z katolików
1 hugenotów. Edykt nantejiski zakazywał prze
śladowania za wiarę, jednakże nie dawał peł
nej wolności wyznania, ponieważ ustanawiał 
szereg ograniczeń. Nie wszędzie wolno było hu- 
genotom odprawiać nabożeństwa. Takim ogra
niczeniem objęty był na przykład Paryż i re
jon pięciu mil dokoła. Podobna zasada obowią
zywała w niektórych miastach, stanowiących 
stolice biskupie. Natomiast zezwalano groma
dzić się na nabożeństwach bez ograniczeń w 
siedzibach magnatów, którzy mieli prawo ju
rysdykcji, oraz w miastach, gdzie odbywały się 
nabożeństwa już w latach 1596—1597. W do
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mach zwyczajnych rodzin szlacheckich wolno 
było przyjmować na nabożeństwie nie więcej 
niż trzydzieści osób.

Po wydaniu edyktu namtejskiego Kościół refor
mowany miał 951 świątyń, 800 pastorów i 400 
kandydatów przygotowujących się do pracy 
duszpasterskiej. Członkowie Kościoła mieli za
gwarantowany dostęp do wszystkich zawodów 
i urzędów, młodzieży wolno było kształcić się 
we wszystkich szkołach. Edykt przyznawał hu
genotom 51 twierdz, zwanych „miejscami bez
pieczeństwa”, i 16 miejsc, gdzie wolno im by
ło zawierać małżeństwa. Zarządcy tych twierdz 
oraz ich załogi wojskowe były opłacane ze 
skarbu królewskiego. Istniały również wolne 
miasta bez załóg i 80 twierdz prywatnych we 
władaniu szlachty, na które król nie łożył. 
Przyznając miejsca bezpieczeństwa uznawano 
istniejącą sytuację, to znaczy ustanawiano je 
tam, gdzie hugenoci stanowili większość w re
zultacie sukcesów odniesionych w ostatnich 
dziesięcioleciach.

Za życia Henryka IV postanowienia edyktu 
nantejskiego były przestrzegane w zasadzie su
miennie. Nad jego prawidłowym wykonywa
niem czuwali mianowani komisarze, w połowie 
hugenoci, w połowie katolicy. Oni to ustalali, 
w których miastach mogą być odprawiane na
bożeństwa. Parlamenty prowincjonalne miały 
zatwierdzić edykt. Jedne załatwiły tę sprawę 
szybko, ale inne zwlekały.

Po śmierci Henryka IV, który również zginął 
z ręki zamachowca, w roku 1610, żyło się hu- 
genotom coraz trudniej. Władza królewska dą
żyła do zniesienia przyznanych im przez edykt 
nantejski praw. Kardynał Richelieu, kierujący 
sprawami państwa, założył specjalną instytu
cję pod nazwą „Kasa Nawróceń”. Dysponowała 
ona ogromnymi sumami pieniędzy na opłaca
nie tych hugenotów, którzy przechodzili na ka
tolicyzm. Utrudniano życie innowiercom róż
nymi metodami administracyjnymi, ale jeszcze 
nie uciekano się do gwałtów. Ich życie religijne 
toczyło się jeszcze spokojnie, mogli nadal pias
tować urzędy i uprawiać swe zawody bez prze
szkód. Tym niemniej Synod krajowy w Alen- 
con stwierdził, że w 57 zborach odprawianie na
bożeństw zostało zawieszone.

W okresie małoletnośoi Ludwika XIV i za rzą
dów kardynała Mazzairiniego sytuacja przed
stawiała się podobnie. Młodociany król jeszcze 
w roku 1652 deklaracją wydaną w Saint-Ger- 
main potwierdził prawa hugenotów nadane im 
przez edykt nantejski. W latach 1661-1679 król 
nakazywał ściśle przestrzegać postanowień edy
ktu. Było to podyktowane względami polityki 
zagranicznej. Ludwik XIV walcząc z dynastią 
habsburską, musiał się liczyć z ewangelickimi 
książętami-elektarami niemieckimi. Prowadził 
spór z papiestwem i pragnął utworzyć nieza
leżny od Rzymu Kościół gallikański. Nad fran
cuskim Kościołem reformowanym zbierały się 
już jednak ciemne chmury. Król na razie to

lerował jego istnienie, ale zamierzał rozprawić 
się z nim ostatecznie. Podobnie jak Richelieu, 
założył on w roku 1676 Kasę Nawróceń. Izby 
mieszane w C-astres, Bordeaux i Grenoble oraz 
specjalne izby przy parlamentach w Paryżu, 
Rouen i Rennes zostały zniesione i w ten spo
sób hugenoci zostali pozbawieni praw w dzie
dzinie sądownictwa.

Postanowienia edyktu nantejskiego zostały o- 
graniczone przez 85 różnego rodzaju zarządzeń. 
Już tylko dwanaście świątyń funkcjonowało w 
roku 1685, odbierano hugenotom prawo wyko
nywania wolnych zawodów, zawierania mał
żeństw mieszanych, a nawet wychowywania 
własnych dzieci, które im siłą odbierano. Na 
całym południu coraz częściej stosowano dra- 
gonady, kwaterowanie w hugenockich domach 
żołnierzy, którym wolno było dopuszczać się 
bezkarnie wszelkich gwałtów i rabunków. 
Wreszcie dnia 15 października 1685 r. w pała
cu Fontaimibleau Ludwik XIV podpisał edykt 
odwołujący postanowienia ogłoszone w Nantes. 
Wszystkie kościoły reformowane miały zostać 
zburzone, szkoły zamknięte, a pastorzy mieli 
opuścić Francję w ciągu 15 dni. Zwykłym 
współwyznawcom zakazano opuszczać kraj pod 
karą ciężkich robót dla mężczyzn i więzienia 
dla kobiet. Okres względnej swobody radykal
nie się zakończył. Nastał okres brutalnych i 
gwałtownych prześladowań.

Teraz nieszczęsnym hugenotom pozostało nie
wiele możliwości. Pierwszą, pożądaną przez 
władze i kler katolicki, było wyrzeczenie się 
wiary. Wielu nie widząc przed sobą alterna
tywy wybierało tę drogę; zwykle był to pozor
ny akt konwersji, obliczony na przeczekanie 
złych czasów. Druga możliwość, heroiczna, po
legała na trwaniu przy swej wierze, ale to gro
ziło więzieniem lub galerami, albo zakwatero
waniem dragonów, co wcale nie było lżejsze, 
a w końcu prowadziło do przejścia na kato
licyzm pod przymusem.

Trzecią możliwością była ucieczka do krajów 
schronienia*, co dawało jakieś wyjście wtedy, 
gdy ucieczka się udawała. Schwytani uchodźcy 
szli na galery lub do więzienia. Rozpoczęto 
szeroko zakrojoną akcję „nawracania”. Przed
stawiano do podpisania deklaracje zmiany wy
znania, stosowano przymus ekonomiczny, dra- 
gonady, odbierano opornym rodzicom dzieci i

* Tak nazywano kraje, które dawały schronienie 
uchodźcom.
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umieszczano w kolegiach i klasztorach, nazy
wanych Domami Nowo Nawróconych. Odda
wano je też pod opiekę katolików wyznaczo
nych przez sędziów, a rodzące musieli płacić za 
utrzymanie. Bezwzględne metody okazały się 
skuteczne, w każdym razie z punktu widzenia 
sprawozdawczości. Meldowano o wielkich rze
szach „nawróconych”. Rodziny przeżywały 
dramat podziału, gdy część rodziny podpisy
wała deklarację o zmianie wyznania, a druga 
część szła na wygnanie. Zdarzało się, że mąż 
przyjmował katolicyzm i za to otrzymywał wy
soki urząd, a żona trwała przy swej wierze i za 
to zamykano ją w klasztorze.

Po pierwszym okresie sztoku przyszło odpręże
nie i Kościół zaczął schodzić do podziemia. Po 
dwie, trzy rodziny zbierały się na nabożeństwa 
domowe, czemu nie dało się prawnie przeciw
stawić i policja była bezsilna, bo edykt zabra
niał jedynie nabożeństw publicznych. Coraz 
częściej schodzono się małymi grupkami do do
mów na przedmieściach, aby tam krzepić się 
modlitwą i Słowem Bożym. Pastorzy byli na 
wygnaniu, a więc kaznodziejstwem zajęli się 
świeccy, a nawet, jak można przeczytać w ra
portach policji, „służące (...) umieją czytać, a 
w większości i pisać, i próbują kaznodziej
stwa”.

Doszło wreszcie do zbrojnego powstania chło
pów w Sevemmaoh, nazywanych kamizardami. 
Trwało ono przez osiem lat, od 1702 do 1710. 
Liczba partyzantów nie przekroczyła nigdy 
1500, ale umieli oni związać liczne wojska dwu 
marszałków Francji. W końcu jednak, pozba
wieni pomocy z zewnątrz, musieli ulec.

Duża część hugenotów wolała jednak wygna
nie. Około stu tysięcy ludzi opuściło kraj, ma
jątek, dom, rodzinę udając się na emigrację do 
krajów schronienia. Wielu zdolnych rzemieślni
ków, bogatych bankierów, przemysłowców, wy
służonych żołnierzy, oficerów, marynarzy wy
ruszyło w świat szukając azylu w krajach 
ewangelickich i tolerancyjnych. Uchodźcy osie
dlali się w Szwajcarii, Holandii, Anglii, w Pru
sach, Polsce, a nawet w Rosji. Zabierali ze so
bą nie tylko część majątku, jaką udało im się 
uratować, ale przede wszystkim swe umie
jętności, pracowitość, oszczędność, karność, 
czym zubożyli Francję, a wzbogacili kraje 
schronienia. W Szwajcarii na przykład roz
wój przemysłu zegarmistrzowskiego rozpoczął 
się od napływu hugenotów, którzy przynieśli 
ze sobą tę umiejętność. Elektor brandenburski 
otaczał ich specjalną opieką, dzięki czemu

przyczynił się do rozkwitu gospodarczego swe
go kraju. Gospodarka francuska natomiast 
straciła swych najlepszych podatników, pra
cowitą i zdolną ludność, ogromne kapitały, co 
osłabiło potencjał tego kraju, natomiast przy
czyniło się do rozwoju ekonomicznego krajów 
walczących z Ludwikiem XIV. Flota handlowa 
i wojenna szczególnie mocno odczuła ubytek 
doświadczonych marynarzy, którym najłatwiej 
było bezkarnie opuścić kraj i zaciągnąć się na 
służbę angielską albo holenderską. Oficerowie 
hugenoccy oddali wielkie zasługi państwom 
ewangelickim w ich walce z imperialnymi po
czynaniami Ludwika XIV.

Odwołanie edyfctu nantejskiego, obliczone na 
wzmocnienie państwa, przyniosło skutki od
wrotne do zamierzonych. KróLSłońce umiera
jąc w roku 1715 pozostawił kraj osłabiany i 
zrujnowany. Nie udało się też zniszczyć Kościo
ła reformowanego. Z zagranicy zaczęli ściągać 
pastorzy, przeważnie młodzi synowie emigran
tów, wykształceni za granicą, i na nowo organi
zować życie Kościoła. Pierwszy synod odro
dzonego Kościoła reformowanego odbył się już 
21 sierpnia 1715. Prześladowania jednak nie 
ustały, więzienia były przepełnione hugeno- 
tarni, schwytanych pastorów skazywano na 
śmierć, szykanowano administracyjnie tych hu
genotów, którym niczego nie można było udo
wodnić. Mimo to odradzały się zbory, starzy 
hugenod się zbierali, nawokatolicy porzucali 
narzuconą im wiarę, nabożeństwa na „pustko
wiu” przydągały wielkie tłumy. W wieku 
XVIII wbrew represjom i prześladowaniom 
Kościół powracał do życia i coraz prężniej się 
rozwijał.

Wreszcie Ludwik XVI przywrócił hugenotom 
prawa obywatelskie w roku 1787. W dwa lata 
później wybuchła Wielka Rewolucja Francu
ska, po której ostatecznie francuscy innowier
cy uzyskali wolność.

Kościół reformowany i wszyscy protestanci 
francuscy zrzeszeni we Francuskiej Federacji 
Protestanckiej obchodzą trzechsetlecie odwoła
nia edyktu nantejskiego w dniach 11—13 paź
dziernika br. Uroczyste zgromadzenie w sali 
UNESCO odbędzie się w obecności prezydenta 
Republiki Francuskiej Franęois Mitteranda, 
który wygłosi przemówienie, dając tym wyraz 
szacunku dla francuskiego protestantyzmu, 
który tak wiele wycierpiał w przeszłości ze 
strony katolicyzmu i państwa francuskiego.

St.B.
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O b ra d y  Kom itetu N acze ln e g o  Św iatow ej 
Rady Kościołów  w  A rgentynie

W stolicy Argentyny, Buenos Aires, obradował (od 28 
lipca do 8 sierpnia 1985 r.) Komitet Naczelny Świa
towej Rady Kościołów. Był to pierwszy przypadek 
zwołania posiedzenia tego gremium na kontynencie 
południowoamerykańskim. Obrady toczyły się pod ha
słem: „Sprawiedliwość Boża — obietnicą i wyzwa- 
niem”.

W zgromadzeniu wzięło udział przeszło 150 członków 
Komitetu Naczelnego oraz tyle samo współpracowni
ków i gości. Było to pierwsze posiedzenie Komitetu 
po objęciu funkcji przez nowego sekretarza general
nego ks. dr. Emilio Castro. Do zgromadzonych prze
mówił prezydent Argentyny Raul Alfonsin, wybrany 
demokratycznie na to stanowisko dwa lata temu, po 
obaleniu junty wojskowej. Fakt, że obrady odbywały 
się w Ameryce Łacińskiej, spowodował wzmożone 
zainteresowanie ich uczestników problemami tego 
kontynentu. Zapoznano się także z sytuacją kościelną 
i stanem przestrzegania praw człowieka w dzisiejszej 
Argentynie.

Jeden z najważniejszych dokumentów, przyjętych 
przez uczestników obrad, dotyczy roli Światowej Rady 
Kościołów w sprawach międzynarodowych. Mowa w 
nim o odpowiedzialności chrześcijan za politykę, o 
tym, że polityka jest „rzeczywistością nie do uniknię
cia”, a zaangażowanie polityczne — „obowiązkiem 
chrześcijan”. Dokument ostrzega zarówno przed zohy
dzaniem politycznego zaangażowania chrześcijan, jak 
i przed uromantycznianiem tej działalności. „Być apo
litycznym w znaczeniu abstynencji politycznej (...) 
oznacza milczącą zgodę na utrzymywanie rzeczy ta
kimi, jakimi są, i to w sposób nieodpoiuiedzialny, 
bezmyślny”. Jako najważniejsze obszary zadań SRK 
w sprawach międzynarodowych dokument wymienia 
pokój i sprawiedliwość, konflikty o zasięgu narodo
wym i międzynarodowym, prawa człowieka i rasizm, 
a jako dopuszczalne formy działania: obserwację, a- 
nalizę i interpretację wydarzeń, wizyty o charakterze 
duszpasterskim. Dokument podkreśla, że SRK przy
wiązuje szczególne znaczenie do pokojowego rozwią
zywania konfliktów.

Szóstego sierpnia wspominano 40 rocznicę zrzucenia 
bomby atomowej na Hiroszimę. Tego dnia przed po
łudniem uczestnicy obrad wzięli udział w liturgii pra
wosławnej, natomiast wieczorem zorganizowali w cen
trum Buenos Aires „łańcuch pokojuDemonstracja  
ta była apelem o zamrożenie produkcji broni maso
wego zniszczenia. Do rządów USA i ZSRR zwrócono 
się z prośbą, aby podczas rokowań rozbrojeniowych 
w Genewie podjęły uchwałę w sprawie zakazu umie
szczania broni atomowej w przestrzeni kosmicznej.
W sprawozdaniu sekretarza generalnego, ks. Emilio 
Castro, znalazły się m.in. słowa krytyczne pod adre
sem Kościoła Rzymskokatolickiego. Ks. Castro wyra
ził pogląd, że „epizod Leonardo Boffa” zakłócił sto
sunki między Watykanem a SRK. Decyzja Watykanu 
nakładająca na tego brazylijskiego teologa zakaz prze

mawiania przez okres jednego roku ukazuje „wielkie 
usztywnienie teologiczne w łonie Kościoła katolickie
go, które wywiera negatywny wpływ na ewangeli
zację w Ameryce Łacińskiej i wnosi element nie
pewności w nasze stosunki ekumeniczne”. Ks. Castro 
podziękował południowoamerykańskim teologom wy
zwolenia za „inspirację”, której dostarczyli Kościo
łom i chrześcijaństwu. Jego zdaniem, teologia wyzwo
lenia stanowi poważne wyzwanie wobec tradycyjnych 
metod uprawiania teologii i działania kościelnego, 
należy się jednak strzec przed zwykłym jej kopiowa
niem w innych częściach świata.

Wypowiedź sekretarza generalnego została skrytyko
wana przez obecnego na posiedzeniu obserwatora z 
ramienia watykańskiego Sekretariatu do Spraw Jed
ności Chrześcijan, o. Basila Meekinga. Oświadczył on, 
że trudno jest nie uznać wypowiedzi ks. Castro za 
„mieszanie się w sprawy Kościoła Rzymskokatolickie
go”. O. Meeking skrytykował fakt, że ks. Castro nie 
wypowiedział swoich zastrzeżeń na posiedzeniu 
Wspólnej Grupy Roboczej Watykan—Genewa, tylko 
uczynił to publicznie. Przypomniał, że Kościół Rzym
skokatolicki był zawsze powściągliwy w wypowiada
niu się na temat krytyki, jakiej z różnych stron pod
dawana była działalność SRK. Jeśli w przyszłości — 
stwierdził w konkluzji Meeking — występujące mię
dzy nami problemy będziemy przedstawiać podczas 
takich publicznych spotkań, to obawiam się, że od
dalimy się od siebie i narazimy na szwank nasze 
stosunki wzajemne.

Ks. Castro, odpowiadając Meekingowi, wyraził ubo
lewanie, że „być może, popełnił dyplomatyczny błąd”. 
Zapewnił, że respektuje decyzję Kościoła katolickiego 
w przypadku o. Boffa, ale ubolewa, że do niej doszło. 
Zwrócił też uwagę, że SRK nie ogłosiła w sprawie 
Boffa oficjalnego oświadczenia.

Dnia 30 lipca Komitet Naczelny opublikował tekst 
listu skierowanego do nadzwyczajnego Synodu Bis
kupów Katolickich, który ma zebrać się w Rzymie 
w listopadzie 1985 r. W liście tym, podpisanym przez 
przewodniczącego Komitetu Naczelnego ks. Heinza 
Joachima Helda i sekretarza generalnego ks. Emilio 
Castro, zawarte jest pytanie, jak Kościoły mogą czu
wać wspólnie nad tym, aby zachowana została całość 
stworzenia Bożego? Dalej, zwraca się uwagę na 
wielkie problemy etyczne, przed jakimi stawiają lu
dzkość postępy io naukach biochemicznych oraz wzra
stający udział nauki i techniki w wojnach i znisz
czeniach. SRK wzywa stronę katolicką do wspólnego 
szukania dróg rozwiązania takich problemów, jak: 
pokój i pojednanie, rozbrojenie, ubóstwo, respekt dla 
stworzonego przez Boga świata.

List Komitetu Naczelnego wyraża nadzieję, że Synod 
Biskupów potuńerdzi na nowo „ekumeniczną otwar
tość”, jaka cechowała II Sobór Watykański. Sobór
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„otworzył drzwi do współpracy i wzajemnego zrozu
mienia między Kościołem Rzymskokatolickim a Ko
ściołami prawosławnymi, anglikańskimi i protestan
ckimi. Musimy nie tylko o wspólnym świadectwie 
mówić, musimy wspólne świadectwo składać”. List 
cytuje słowa zmarłego niedawno wieloletniego 
sekretarza generalnego SRK, ks. W. A. Visser 
yt Hoofta: „Nie tylko sceptyczny świat, lecz także mi
liony członków Kościoła potraktują nas z pełną po
wagą tylko wówczas, gdy Światowa Rada Kościołów 
i Kościół Rzymskokatolicki będą przemawiać i dzia
łać razem w imieniu Chrystusa, przynosząc nową na
dzieję światu zagrożonemu utratą sensu życia, samo
zniszczeniem, rosnącą przemocą i ubóstwem”.
List wyraża wdzięczność za kontynuowanie współ
pracy, wymienia różne jej przykłady na płaszczyźnie 
światowej. Zauważa także „rozwój współpracy między 
Kościołami na płaszczyźnie lokalnej i regionalnej”; 
wzywa do jej kontynuowania w przygotowywaniu do
rocznego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan 
oraz wspólnych przekładów Biblii w wielu krajach 
i językach.
Optymistyczne zabarwienie miało przedstawione u- 
czestnikom obrad sprawozdanie Komitetu Finansowe
go SRK. Wynikało z niego, że już trzeci rok z rzędu 
udaje się Radzie uniknąć deficytu, a to dzięki wy
sokiemu kursowi dolara. W 1984 r. Rada wydała 
43 min dolarów na projekty rozwojowe, pomoc gło
dującym i ofiarom klęsk żywiołowych. Jedna trzecia 
wpływów finansowych pochodzi z RFN, taki sam 
wkład finansowy wnoszą Kościoły północnoamery
kańskie. Natomiast niewymienialność waluty sprawia, 
że Kościoły z Europy Wschodniej tylko symbolicznie 
partycypują w budżecie Rady.
Podczas tegorocznych obrad ustalono, że następne, 
VII Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów 
odbędzie się w 1991 r. Dokładną datę i miesce obrad 
ustali Komitet Wykonawczy na posiedzeniu w marcu 
1986 r. W okresie poprzedzającym VII Zgromadzenie 
Rada zamierza zwołać kilka konferencji o zasięgu 
światowym, poświęconych różnej problematyce. Bę
dą to w kolejności chronologicznej:
1. Konsultacja w sprawie pomocy międzykościelnej, 
służby uchodźcom i światu. Odbędzie się ona w listo
padzie 1986 r. Ostatnie takie spotkanie miało miejsce 
w 1966 r. Konsultacja ta da reprezentantom z całego 
świata sposobność do przeglądu i oceny pracy oraz 
głównych zadań SRK w tej dziedzinie.
2. Konsultacja poświęcona właściwemu sposobowi wy
korzystania surowców i energii. Ma się ona odbyć w 
październiku 1987 r., jako miejsce obrad rozpatruje 
się jeden z krajów Europy Wschodniej.
3. Światowa konferencja poświęcona sprawom misji 
i ewangelizacji. Ma odbyć się wiosną 1988 r., jako 
miejsce obrad rozpatruje się Cypr, Grecję, Brazylię 
i Chińską Republikę Ludową.
4. Światowa konferencja wiary i ustroju. Jako termin 
obrad ustalono marzec 1989 r., ich miejscem będzie 
jeden z krajów Afryki lub Azji. Ostatnie posiedzenie 
tego rodzaju odbyło się w 1963 r. w Montrealu (Kana
da). Konferencja ustosunkuje się do trzech dokumen
tów: „Chrzest, Eucharystia, Urząd duchownego”; 
„Wspólne wyznawanie wiary apostolskiej w czasach 
dzisiejszych”; „Jedność Kościoła a odnowa wspólno
ty ludzkiej”.

5. Światowa Konferencja na rzecz sprawiedliwości, 
pokoju i integralności stworzenia ma się odbyć w 
styczniu 1990 r.; miejsce obrad pozostaje jeszcze do 
ustalenia. Zrodziła się propozycja przekształcenia tej 
konferencji w wielki kongres pokoju, w którym ucze
stniczyliby przedstawiciele wszystkich wyznań chrze
ścijańskich, z Kościołem Rzymskokatolickim włącz
nie.
Planuje się też zwołanie Światowej Konferencji Mło
dzieży Chrześcijańskiej. Ostatnia taka konferencja 
odbyła się w 1952 r. w Travancore (Indie).
W październiku 1986 r. ma odbyć się spotkanie przy
wódców regionalnych i krajowych rad kościelnych i 
chrześcijańskich. Ostatnie tego typu posiedzenie miało 
miejsce w 1971 r. SRK utrzymuje kontakty z ok. 140 
radami kościelnymi i chrześcijańskimi.
Na uwagę zasługuje także fakt, że w 1989 r. Komitet 
Naczelny będzie obradował w Moskwie.
Liczba Kościołów członkowskich SRK wzrosła do 310 
przez przyjęcie 7 nowych Kościołów: Kongregacjo- 
nalnego Kościoła Chrześcijańskiego w Samoa Ame
rykańskim (40 000 wiernych), Kościoła Metodystyczne- 
go w Zimbabwe (40 000), Wspólnoty Baptystycznej 
Zairu Zachodniego (170 000), Kościoła Braci w Nigerii 
(40 000), Kongregacjonalnego Kościoła Ewangelickiego 
w Angoli (70 000), Zjednoczonego Kościoła Ewange
lickiego w Angoli (11 000), Ewangelickiej Misji Zielo
noświątkowej (13 600). Ze względu na małą liczbę 
wiernych dwa ostatnie Kościoły uzyskały status sto
warzyszonych.
Z szacunkowych obliczeń wynika, że społeczność Ko
ściołów zrzeszonych w Światowej Radzie Kościołów 
liczy ogółem ok. 400 milionów wiernych.
Komitet Naczelny przyjął także w poczet rad sto
warzyszonych trzy krajowe rady ekumeniczne. Są to: 
Rada Chrześcijańska Tanzanii, Rada Chrześcijańska 
Zambii oraz Rada Chrześcijańska St. Vincent i Gre
nadyn.
Komitet Naczelny podjął też wiele decyzji dotyczą
cych zatrudnienia nowych współpracowników. Naj
ważniejszą z nich jest powołanie 57-letniej Ruth 
Sovik z Kościoła Luterańskiego w Ameryce na sta
nowisko jednego z trzech zastępców sekretarza gene
ralnego. W SRK pracowała już ona w latach 1978— 
1980 na stanowisku zastępcy dyrektora Wydziału do 
Spraw Misji i Ewangelizacji, którym wówczas kiero
wał ks. Emilio Castro. Ostatnio R. Sovik była sekre
tarzem generalnym Światowej Organizacji Chrześci
jańskich Związków Młodych Kobiet (YWCA). W SRK 
podlegać jej będzie Zespół Programowy „Sprawiedli
wość i Służba”. Dwaj inni zastępcy sekretarza ge
neralnego to: Todor Sabew z Bułgarskiego Kościoła 
Prawosławnego i Marie Assaad z Kościoła Koptyj- 
skiego w Egipcie. Nowym dyrektorem Komisji Pomo
cy Międzykościelnej, Służby Uchodźcom i Światu zo
stał 53-letni luteranin z RFN — Klaus Poser, nato
miast Wydziału ds. Edukacji — Clifford Franklin 
Payne, duchowny zielonoświątkowy z Trynidadu-To- 
bago.
Komitet Naczelny wystosował orędzie do Kościołów 
i mieszkańców Argentyny, wysłał list do mieszkań
ców Ameryki Środkowej, ogłosił rezolucje na temat 
sytuacji w Afryce Południowej, niesprawiedliwego 
podziału żywności, zadłużenia krajów Trzeciego 
Świata i 40 rocznicy utworzenia ONZ.

Opr. Karol Karski
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Szanowny i Drogi Księże 
Redaktorze,

Mam bardzo wiele szacunku dla 
wiedzy i sympatii dla osoby Autora 
artykułu „Tajemnica zbawienia, 
czyli gromadzenie rozproszonych” 
w nr 5/85 na temat Pięćdziesiątnicy 
— ks. Michała Czajkowskiego. Mo
że z powodu braku odpowiedniego 
wykształcenia odczuwam często nie
pokój z powodu swej niewiedzy na 
temat Ducha Świętego, który to 
niepokój potęgowany jest biblij
nymi słowami o niewybaczalności 
grzechu przeciwko Duchowi Świę
temu.
Kilka lat temu w warszawskim ko
ściele ewangelicko-reformowanym, 
właśnie w Zielone Święta, kazanie 
wygłaszał sławny teolog ks. Lukas 
Vischer. W bardzo przystępny spo
sób wyjaśnił on, że Duch Święty to 
ta osoba Trójcy Świętej, która jest 
opiekunem i drogowskazem czło
wieka, a wiele rzeczy, których w 
swym życiu zrozumieć nie możemy, 
a przecież odczuwamy w nich rę
kę Boga, pochodzi właśnie od Du
cha Świętego, że wiara w Ducha 
Świętego powinna dawać człowie
kowi poczucie bezpieczeństwa prze
bywania pod dobrą, choć trudną do 
rozumowego określenia opieką.
Tak więc z ciekawością, a i wew
nętrzną potrzebą dalszych wyjaś
nień, zabrałam się do lektury ar
tykułu Księdza Profesora. I jestem 
wdzięczna za zawarte w nim my
śli.
Nie mogę jednak zgodzić się z jed
nym sformułowaniem tam występu
jącym, o co mam żal zresztą nie do 
Autora, ale do Redakcji. Otóż, jak 
wielu Czytelników wie, ale Reda
kcja nie była uprzejma objaśnić 
wszystkich 'w odpowiednim przypi
sie, ks. prof. Michał Czajkowski 
jest duchownym wyznania rzymsko
katolickiego. Stąd sformułowanie, o 
którym myślę, miał prawo tak po
dać, jak to uczynił, ale mnie, jako 
ewangeliczkę reformowaną, bardzo 
ono razi. A oto odpowiedni cytat 
z artykułu:
„Tych, którzy pożywają Ciało Chry
stusa, prowadzi do jedności Jego 
Mistycznego Ciała, tych, którzy z 
Kielicha Przymierza piją, zbiera w 
eschatologiczny lud Przymierza”. 
Tak więc ks. Czajkowski wierzy, 
a ja do tego staram się podchodzić 
z szacunkiem, że w czasie Komunii 
Świętej spożywa Ciało Chrystusa. 
Jednocześnie nie tylko przypusz

czam, ale dokładnie wiem, że ks. 
Czajkowski ze zrozumieniem pod
chodzi do tego, że ja w czasie Wie
czerzy Pańskiej spożywam chleb na 
pamiątkę ofiary, która złożona była 
tylko jeden raz (...). W drugiej czę
ści zacytowanego zdania mowa jest 
„... którzy z Kielicha Przymierza 
piją". Takie sformułowanie doty
czące drugiej postaci Komunii 
Świętej odpowiada wyznawcom obu 
religii. Szkoda więc, że Redakcja 
nie zadbała o to, aby ustalić z Au
torem drobną korektę pierwszej 
części omawianego zdania. Sens ar
tykułu nic by na tym nie stracił, a 
ekumenicznym obyczajom stałoby 
się zadość.
Łączę wyrazy poważania

ALEKSANDRA SĘKOWSKA

Rzeczywiście, nie padaliśmy infor
macji o autorze. Ponieważ nie po 
raz pierwszy publikował swoją pra
cę w naszym czasopiśmie, mieliśmy 
prawo przypuszczać, że Czytelnicy 
wiedzą, kim jest ks. prof. Michał 
Czajkowski, zwłaszcza że jego na
zwisko jest dość szeroko znane w 
kręgach ekumenicznych.
Nie dziwię się Pani reakcji, bo nie
jeden ewangelik reformowany 
prawdopodobnie pomyślał podobnie 
do Pani. Sądzę jednak, iż nie nale
ży gorszyć się, że w „Jednocie”, 
piśmie wydawanym przez Kościół 
Ewangelicko-Reformowany, znalazło 
się to sformułowanie, zdaniem Pani, 
niezgodne z doktryną tego Kościo
ła. Jest ono jednak całkiem na 
miejscu nie tylko w ustach teologa 
katolickiego, ale byłoby również na 
miejscu, gdyby je wypowiedział te
olog reformowany. Dam przykład. 
„Chrystus Pan wskazuje nam, iż 
Ciało Jego pożywać i Krew Jego 
pić powinniśmy z przeświadczeniem, 
iż jednocześnie z tym przyjmuje
my i te owoce, które przez cierpie
nie i śmierć Jego pozyskaliśmy”. 
Niech Pani zgadnie, kto to zdanie 
napisał. Otóż niie kto inny, tylko 
sam Jan Kalwin, którego o niepra- 
womyślność w doktrynie „kalwiń
skiej” chyba trudno posądzić.
W zdani/u ks. prof. Czajkowskiego 
pojawiła się interesująca gra słów 
— Ciało Chrystusa — Mistyczne 
Ciało (Chrystusa, czyli Kościół). 
Szkoda byłoby tę grę słów znie
kształcić, tym bardziej że wyrażenie 
,pożywanie Ciała Chrystusowego”, 
jak wykazaliśmy, nie powinno obra

żać uczuć chrześcijanina reformowa
nego. Ponieważ wie Pani o tym, że 
autor tych słów jest katolikiem, 
prawdopodobnie nasunęło się Pani 
skojarzenie z doktryną o przeisto
czeniu i cała różnica między re
formowanym a katolickim rozumie
niem Wieczerzy Pańskiej. Tak to 
bywa ze skrótami myślowymi, spro
wadzonymi do haseł. Podobna, choć 
odwrotna historia przydarzyła się 
Pani w liście, gdy w sposób skró
towy napisała Pani o spożywaniu 
chleba. Nie zdziwilibyśmy się, gdy
by czytający te słowa katolik po
myślał sobie: no tak, oni spożywają 
„tylko” chleb, dla nich to jest „tyl
ko” pamiątka. Prawdą jest, że spo
żywamy chleb, że dzieje się to na 
pamiątkę ofiary Jezusa i że została 
ona złożona tylko raz jeden (por. 
I Kor. 11:23—36, Hebr. 9:23—28, 
10:12.14). Ale również prawdą jest, 
że spożywamy Ciało Chrystusa i 
Jego Krew (por Mt 26:26.28 i pa- 
ralelne, Jn 6:53—58).
Ze względu na doktrynę przeisto
czenia katolicy przyzwyczaili się 
mówić o Ciele i Krwi Pana Jezusa, 
najczęściej jednak tylko o Ciele, 
ponieważ kielich z reguły nie jest 
wiernym podawany. Natomiast e- 
wamgelicy reformowani, a za nimi 
inni, jak gdyby przez sprzeciw wo
bec przeistoczenia, mówią o chlebie 
i winie. Skrótowy sposób wyraża
nia myśli prowadzi często do niepo
rozumień i do zniekształcenia isto
ty rzeczy. Przypomnijmy więc po
krótce, w jaki sposób Kościół re
formowany przedstawia treść Wie
czerzy Pańskiej. Przytoczymy w 
tym celu fragmenty „Krótkiego 
wykładu nauki o Komunii Świętej” 
Jana Kalwina.
„Powinniśmy pamiętać, że Wiecze
rza Pańska jest jakby zwierciadłem, 
w którym Jezusa Chrystusa oglą
damy — Jezusa, który ukrzyżowa
ny został celem uratowania nas od 
potępienia; zmartwychwstał zaś, by 
nam usprawiedliwienie i życie wie
czne wyjednać. Łaska ta wpraw
dzie jest nam już w Ewangelii ofia
rowana, lecz w Wieczerzy Pańskiej 
zyskujemy o wiele większą pew
ność tej laski i «obfitszą z niej osią
gamy korzyść, tak iż słusznie zu
pełnie pożywaniu Wieczerzy Świętej 
szczególną i wyjątkową przypasuje
my skuteczność.
(...) Działanie Wieczerzy Swuętej, 
skuteczność jej polega na tym, iż 
potwierdza ona pojednanie nasze z 
Bogiem, dokonane przez cierpienie 
i śmierć Chrystusa. Upewnia nas o- 
na, iż przez Krew Jego zyskaliśmy
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oczyszczenie dusiz naszych i że po
słuszeństwo Jego zjednało nam us
prawiedliwienie.
(...) Chrystus Pan wskazuje nam, iż 
Ciało Jego pożywać i Krew Jego 
pić powinniśmy z przeświadcze
niem, iż jednocześnie z tym przyj
mujemy i te owoce, które przez 
cierpienie i śmierć Jego pozyskali
śmy.
(...) Ale na pytanie, czy chleb jest 
ciałem, a wino krwią Chrystusa 
Pana, odpowiadamy, że chleb i wi
no są tylko widomymi znakami, 
które nam to Ciało i Krew Chry
stusa przedstawiają. Nazywają się 
zaś one ciałem i krwią, ponieważ 
są niejako narzędziami, przez które 
Jezus Chrystus daje nam swe ciało 
i krew. Ten znak zewnętrzny i spo
sób wyrażenia się jest nadzwyczaj 
trafnie obmyślony, gdyż przezeń na
sza społeczność z Ciałem Jezusa 
Chrystusa, które dla zmysłów na
szych jest czymś nie do pojęcia, zo
staje nam namacalnie przed oczy 
przedis ta wioną.

(...) Gdy znak widomy widzimy, 
musimy myśleć o tym, co on ma 
nam przedstawiać i kto nam go da
je. Chleb w Sakramencie Wieczerzy 
Pańskiej jest podawany, by nam 
Ciało Chrystusowe przedstawiał, a 
nawet rozkazano przy tym, byśmy 
to Ciało Chrystusowe pożywali.

(...) A więc musimy w Wieczerzy 
Świętej rzeczywiście Ciało i Krew 
Chrystusa przyjmować, ponieważ 
przez nią Bóg pragnie nas zespolić 
z Ciałem i Krwią Chrystusa. Jakie 
znaczenie miałoby to pożywanie 
Chleba i picie wina, gdyby miało 
nam tylko wskazywać tę prawdę, iż 
Ciało Chrystusa jest naszym pokar
mem, a Krew Jego napojem na
szym? Gdyby nam przy tym nic in
nego nad chleb i wino nie podawa
no, to o duchowym charakterze 
Wieczerzy Pańskiej nie mogłoby być 
mowy (...). Jak więc pewnym jest, 
iż nam chleb ręką podawany zosta
je, tak jest pewnym, że w Sakra
mencie tym Ciało Chrystusa oddaje 
się nam, żebyśmy z nim społecz

ność mieli, a tym samym pokarm 
dla duszy zdobyli”.

Tak patrzy na tę sprawę Jan Kal
win, a jego interpretacja pokazuje 
„drugie dno” Sakramentu, zwią
zek, jaki zachodzi między znakiem 
a istotą. Podstawowe znaczenie, 
jak sądzę, ma jednak coś innego 
niż interpretacja, a mianowicie po
słuszeństwo wobec polecenia nasze
go Pana, który ustanowił ten Sak
rament po to, abyśmy z niego ko
rzystali, bo jest to środek pogłębie
nia wiary, przyswojenia sobie tych 
dóbr, które On nam wyjednał dla 
naszego zbawienia i rozwijania 
wspólnoty z braćmi i siostrami w 
Kościele. Jezus ustanowił go pod 
dwiema postaciami i pod dwiema 
postaciami powinniśmy go spoży
wać, pamiętając, że przez ten akt 
głosimy zbawczą śmierć Pana i pod
dajemy się pod Jego sąd.

Ks. Bogdan Tranda

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

ф  W związku z przypadającą w 
tym roku (22 października) 300 ro
cznicą odwołania edyktu nantejskie- 
go Komitet Wykonawczy Światowe
go Aliansu Kościołów Reformowa
nych wydał oświadczenie, którego 
treść zasługuje na uwagę. Oświad
czenie to, podpisane przez prezyden
ta Aliansu ks. Allana Boesaka i 
sekretarza generalnego ks. Edmonda 
Perreta, przypomina okoliczności 
ogłoszenia 13 kwietnia 1598 r. przez 
Henryka IV edyktu, gwarantujące
go reformowanym we Francji ogra
niczoną tolerancję. W absolutystycz- 
•nej monarchii Ludwika XIV istnie
nie dwóch Kościołów chrześcijań
skich nie było jednak możliwe. Od
wołując edykit nantejski, Ludwik 
XIV pozbawił Kościół reformowany 
prawnych podstaw egzystencji. Bu
dynki kościelne zrównano z ziemią, 
zlikwidowano szkoły, wydano zakaz 
odprawiania nabożeństw nawet w 
domach prywatnych. W rezultacie 
ponad 200 tys. hugenoltów wyemi
growało i szukało możliwości osied
lenia się w Szwajcarii, Holandii, 
Danii i innych krajach. Oświadcze

nie Aliansu stwierdza dalej, że rocz
nica ta nie może służyć ożywieniu 
na nowo konfesyjnych przeciwności. 
Istotne jest natomiast pytanie, jakie 
znaczenie ma dzisiaj całe to wyda
rzenie dla posłannictwa Kościołów 
reformowanych i całego Kościoła 
chrześcijańskiego. Z wdzięcznością 
wspominamy dziś świadectwo wielu 
ludzi, którzy nie wyrzekli się swo
ich przekonań, gdy przyszło im za 
to zapłacić życiem na obczyźnie. 
Uświadamiają nam oni cenę, jaką 
się płaci za wyznawanie Ewangelii. 
Czy dzisiaj Kościół jest gotów za
płacić tę cenę? Prześladowania 
ustrzegły Kościół Reformowany we 
Francji przed dostosowaniem się do 
absolutystycznych idei epoki. Mógł 
on doświadczyć na nowo, co to zna
czy być pielgrzymującym ludem Bo
żym. Jego sytuacja doprowadziła 
lównież do pogłębienia poczucia 
więzi między wszystkimi Kościoła
mi reformowanymi na kontynencie 
europejskim.

Oświadczenie stara się ustanowić 
związek między rocznicą odwołania

edyktu nantejskiego a postulatem 
dawania świadectwa przez Kościoły 
w dzisiejszych czasach. Ważne jest 
stawaine w obronie pluralizmu 
przekonań religijnych i politycznych. 
Pluralizm taki jest zaś możliwy tyl
ko w społeczeństwie demokratycz
nym, które chroni prawnie różno
rodne poglądy. Ważne jest także 
wychodzenie poza czystą obronę in
teresów narodowych. Ideę bezpie
czeństwa narodowego trzeba zastą
pić szerszym pojęciem bezpieczeń
stwa. I wreszcie, ważne jest, aby 
Kościoły okazywały sobie wzajemną 
solidarność i aby angażowały się w 
obronę tych chrześcijan i niechrześ
cijan, którzy są ofiarami przemocy, 
a więc w obronę biednych, uciska
nych, zmuszonych do milczenia, 
uwięzionych i torturowanych.

#  Komisja teologiczna Kościoła Me- 
todystycznego w Szwajcarii, wspól
nie z Konferencją Centralną Kościo
ła Metodystycznego w Europie Środ
kowej i Południowej, opublikowała 
swoje stanowisko w sprawie doku
mentu „Chrzest, Eucharystia, Urząd 
duchownego” Komisji „Wiara i Ust
rój” Światowej Rady Kościołów, 
przyjętego na posiedzeniu w Limie 
w 1982 r. Zdaniem metodystów, w 
niedostatecznym stopniu zostały w 
nim uwzględnione poglądy Refor-
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macji. Na pierwszy plan za bardzo 
wysunięto pojęcie Kościoła jako „in
stytucji zbawczej”, natomiast bra
kuje osobistego stosunku człowieka 
do Boga. Wiąże się z tym „niebez
pieczeństwo powstania triumfalis- 
tyeznego i autokratycznego obrazu 
Kościoła”. Metodyści z zadowole
niem odnotowują fakt podkreślenia 
w dokumencie niepowtarzalności 
chrztu. Ubolewają jednak, że za ma
ło uwypuklono w nim element oso
bistego przyjęcia zbawienia podczas 
chrztu. Najmniej zastrzeżeń budzi, 
ich zdaniem, część dotycząca Eucha
rystii. Pojęcie Boga nie pozwala im 
jednak zaakceptować oświadczenia, 
że Wieczerza Pańska jest „central
nym aktem nabożeństwa”. Poza tym 
Eucharystia jest pokarmem nie tyl
ko dla wierzących, ale może także 
doprowadzić szukających do łaski. 
Dlatego w Kościele metodystycznym 
nikogo nie wyłącza się z udziału w 
Wieczerzy Pańskiej. Tekst dotyczą
cy urzędu duchownego jest zaś, zda
niem metodystów, nazbyt przepojo
ny ideą hierarchii episkopalnej.

#  W 25 rocznicę (5 czerwca) powo
łania do życia Sekretariatu do 
Spraw Jedności Chrześcijan oko
licznościowe przemówienie w radiu 
watykańskim wygłosił dyrektor Wy
działu Komunikacji Światowej Ra
dy Kościołów — Coenraad Boerma. 
Przyrównał on Sekretariat do 
„drzwi”, które Kościół katolicki 
otworzył przed Kościołami i wspól
notami chrześcijańskimi oraz przed 
SRK. Nazwał go wiarygodnym słu
gą ruchu ekumenicznego, instytucją 
skutecznie nawiązującą kontakty, 
inspiratorem zainteresowań eku
menicznych w łonie Kurii Rzym
skiej i w całym Kościele katolickim. 
Sekretariat jest „ekumenicznym su
mieniem” Kościoła katolickiego — 
stwierdził w konkluzji dyrektor 
Boerma.

#  Papież Jan Paweł II przyjął w 
połowie czerwca w Watykanie prze
wodniczącego Rady Kościołów 
Ewangelickich w RFN — bp. Eduar
da Lohsego. Rozmowa dotyczyła 
blisko 5-letniej działalności Wspól
nej Komisji Katolicko-Ewangelickiej 
w RFN (utworzonej w 1980 r. w 
wyniku wizyty papieża w tym kra
ju), która w tym roku zakończy 
swoją pracę. Bp Lohse wyraził na
dzieję, że Komisja ta „przyczyni się 
do usunięcia wielu przeszkód utrud-

INSTYTUT WYDAWNICZY РАХ

niających wzajemne zrozumnienie”. 
W najbliższym czasie wyda ona 
oświadczenie na temat małżeństw 
mieszanych.

#  W Allentown (Pensylwania, USA) 
odbyło się (24—30 maja) Trzecie 
Posiedzenie Wspólnej Komisji Pra- 
wosławno-Luterańskiej, którego te
mat brzmiał: „Objawienie Boże”. 
W wyniku obrad przyjęto wspólną 
deklarację, w zakończeniu której 
czytamy: „Pismo święte jest inspiro
wanym, autentycznym potwierdze
niem faktu objawienia Bożego i 
doświadczenia Kościoła w jego ży
ciu w Chrystusie. Dla wierzącego, 
miłującego i posłusznego ludu Bo
żego, który oddaje cześć Bogu, Pis
mo święte staje się żywą księgą 
objawienia. Musi z nią harmonizo
wać zwiastowanie (kerygmat), nauka 
i życie Kościoła. Ponieważ nauka 
Kościoła, dzięki przewodnictwu Du
cha Świętego, pozostaje w zgodzie 
z Pismem świętym, sama staje się 
świadectwem prawdy objawionej. 
W taki sposób, dzięki Duchowi 
Świętemu, objawienie Boże żyje w

Kościele za pośrednictwem Pisma 
świętego i Tradycji świętej”. 
Tematem następnego posiedzenia, 
które odbędzie się w 1987 r. — bę- 
dz:e właśnie Pismo św. i tradycja.

#  Kościoły ewangelickie i Kościół 
starokatolicki w RFN ogłosiły 
(2 czerwca), że osiągnęły porozumie
nie w sprawie wzajemnego dopusz
czania swoich wiernych do Stołu 
Pańskiego. Odpowiedni dokument 
opracowała wspólna komisja. Rada 
Kościołów Ewangelickich w RFN 
uznała ten tekst za ważny krok na 
drodze do jedności.

#  Podczas Ewangelickiego Kongre
su Kościelnego w Dusseldorfie 
(5—9 czerwca), który zgromadził 150 
tys. osób, zrodziła się idea zwołania 
Ekumenicznego Soboru Pokojowego. 
Prezydent Kongresu, prof. Wolfgang 
Huber, stwierdził: „Sobór Pokojowy 
mógłby stać się forum, na którym 
Kościoły, w poczuciu wspólnej od
powiedzialności, wypowiedziałyby 
słowa zobowiązujące tak, że nie 
m^żna by ich zignorować”.
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Z K R A J U V I O g ó l n o c h r z e ś c i j a ń s k i e#  W Opolu obradował (3—7 czerw
ca) Komitet Koordynacyjny Między
narodowej Komisji Mieszanej do 
Spraw Dialogu Teologicznego mię
dzy Kościołem Rzymskokatolickim 
i Kościołem Prawosławnym. Obra
dom współprzewodniczyli: kard. Jan 
Willebrands, przewodniczący waty
kańskiego Sekretariatu do Spraw 
Jedności Chrześcijan, oraz arcybis
kup Stylianos, greeko-prawoisławny 
metropolita Australii. Gospodarzem 
był członek Komisji Mieszanej, bis
kup ordynariusz opolski Alfons 
Nossol. Celem spotkania było przy
gotowanie wersji roboczej dokumen
tu na temat sakramentu kapłań
stwa i jego roli w Kościele, który 
to dokument ma być przedstawiony 
na plenarnej sesji Komisji Miesza
nej w Bari (Włochy) w czerwcu 
1986 r. Ponadto przygotowano osta
teczny tekst dokumentu będącego 
owocem ostatniego spotkania na 
Krecie, a poświęconego sakramen
tom wtajemniczenia chrześcijańskie
go. Z Polski w skład Komisji Mie
szanej Katolicko-Prawosławnej
wchodzą cztery osoby: z Kościoła 
Rzymskokatolickiego — bp Alfons 
Nossol i ks. prof. dr Wacław Hry
niewicz, z Kościoła Prawosławnego 
— biskup Sawa i biskup Szymon.
#  Na Katolickim Uniwersytecie Lu
belskim odbyła się 8 czerwca uro
czystość nadania doktoratów hono
ris causa dwom wybitnym przedsta
wicielom współczesnego ruchu eku
menicznego, współprzewodniczącym 
Międzynarodowej Komisji Mieszanej 
do Spraw Dialogu Teologicznego 
między Kościołem Rzymskokatolic
kim i Kościołem Prawosławnym — 
kard. Janowi Willebrandsowi i arcy
biskupowi Stylianosowi. Na uro
czystość przybył Prymas Polski, 
kard. Józef Glemp. Wśród zapro
szonych gości byli również przedsta
wiciele Kościołów nierzymskokato- 
lickich, m.in. ks. dr Zdzisław Paw
lik, sekretarz Polskiej Rady Ekume
nicznej, ks. Bogdan Tranda z Koś
cioła Ewangelicko-Reformowanego 
i ks. senior Jan Walter z Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego. Rektor 
KUL, bp prof. Piotr Hemperek, 
stwierdził w swoim przemówieniu: 
„Dzisiaj, wyróżniając działaczy 
światowego ruchu ekumenicznego, 
czcząc ich zasługi dla zjednoczenia 
chrześcijan, chcemy dać jednocześ
nie wyraz naszej woli współdziała
nia w tym dziele”. Metropolita Sty- 
lianos jest pierwszym nierzymskoka- 
tolikiem, któremu KUL nadał hono
rowy doktorat.

W Pradze obradowało (2—9 lipca 1985) VI Ogólnochrześcijańskie Zgroma
dzenie Pokojowe — najwyższy organ Chrześcijańskiej Konferencji Poko
jowej. Obrady toczyły się pod hasłem: „Bóg wzywa: wybierajcie życie! 
Czas nagli! — Chrześcijanie przeciw mocom śmierci — na drodze do poko
ju i sprawiedliwości dla wszystkich”. Jako motto biblijne obrało słowa 
z Ewangelii Jana lO.TOb: „Ja przyszedłem, aby (owce) miały życie i obfi
towały”.

Na zgromadzenie przybyło około 800 osób z 90 krajów świata, w tym 356 
delegatów, 58 obserwatorów, 42 gościi, 18 ekspertów, 171 dziennikarzy i 150 
członków kierownictwa ChKP. Obecni byli przedstawiciele niemal wszyst
kich najważniejszych tradycji chrześcijańskich, reprezentanci międzynaro
dowych organizacji ekumenicznych (min. Światowej Rady Kościołów, 
Konferencji Kościołów Europejskich) i świeckich organizacji pokojowych 
(Światowej Rady Pokoju). Po raz pierwszy w Zgromadzeniu uczestniczyli
— jako goście — przedstawiciele głównych religii niechrześcijańskich. Po 
wieloletniej przerwie na sali obrad pojawili się znowu w charakterze ob
serwatorów chrześcijanie z Chińskiej Republiki Ludowej i Koreańskiej Re- 
p ublik i Lu d owo-D emokr at у c zne j.

Z Polski status delegatów posiadali przedstawiciele czterech Kościołów 
zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej: metropolita Bazyli (Polski 
Autokefaliczny Kościół Prawosławny), ks. prof. dr Witold Benedykitowicz 
(Kościół Metody styczny), bp Janusz Narzyński (Kościół Ewangelicko-Augs
burski) i ks. dr Zdzisław Pawlak (Polski Kościół Chrześcijan Baptystów); 
dwaj przedstawiciele Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego — 
wiceprezes Wiktor Leyk i Ewa Roman-Żukowicz; reprezentant Społecz
nego Towarzystwa Polskich Katolików — bp Wiktor Wysoczański i Sto
warzyszenia Katolików „Pax” — Leszek Sobala. Ponadto w obradach u- 
czestniczyli: bp Tadeusz Majewski (Kościół Polskokatolicki) — w charakterze 
gościa, dr Jerzy Toeplitz — w charakterze eksperta, dr Karol Karski — 
w charakterze obserwatora z ramienia Ekumenicznej Grupy Roboczej 
do spraw Informacji w Europie, oraz kilku przedstawicieli prasy, radia 
i telewizji.

VI Ogólnochrześcijańskie Zgromadzenie Pokojowe miało do wypełnienia 
trzy zadania. Po pierwsze: podsumowanie i ocenę działalności Chrześci
jańskiej Konferencji Pokojowej między V а VI OZP, tj. w okresie od 1978 
do 1985 r. Po drugie: analizę aktualnej sytuacji światowej z punktu wi
dzenia politycznego i ekonomicznego oraz różnych wypowiedzi kośc.ielno-
- ekumenicznych na temat pokoju i sprawiedliwości. Po trzecie wreszcie: 
wypracowanie wytycznych działalności chrześcijańskiego ruchu pokojowego 
na najbliższe lata oraz przedstawienie Kościołom i chrześcijanom propo
zycji w dziedzinie służby dla pokoju.

Obrady VI Ogólnochrześcijańskiego Zgromadzenia rozpoczęły się wieczo
rem 2 lipca w Pałacu Kultury nabożeństwem ekumenicznym, podczas któ
rego kazanie nawiązujące do motta biblijnego wygłosił W. P. Khotso Mak- 
hulu, arcybiskup Kościoła Anglikańskiego w Botswanie, jeden z prezy
dentów Światowej Rady Kościołów.
Każdy dzień obrad był poprzedzony medytaeą biblijną. W niedzielę, 7 lip
ca, odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w kościele Zbawiciela w Pradze, 
któremu przewodniczył patriarcha Czechosłowackiego Kościoła Husyckie- 
go — ks. dr Mirosław Novak. W Pałacu Kultury, gdzie toczyły się obrady, 
urządzono kaplicę, która służyła codziennym nabożeństwom popołudnio
wym i osobistej cichej modlitwie. Uczestnicy VI OZP mieli też możliwość 
głoszenia Słowa Bożego w świątyniach Kościołów różnych tradycja w Pra
dze i okolicy.
Obrady zainaugurowało przemówienie prezydenta ChKP, biskupa Kościo
ła Reformowanego na Węgrzech — ks. dr. Karol у Totha. Szczegółowe
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Z g r o m a d z e n i e  P o k o j o w e

sprawozdanie z działalności ChKP w okresie między V a VI OZP przed
stawił sekretarz generalny, duchowny Ewangelickiego Kościoła Braci 
Czeskich — ks. dr Lubomir Mirejovsky. Zasadniczy referat, nawiązujący 
do głównego tematu obrad', wygłosił metropolita Prawosławnego Kościoła 
Syryjskiego Malankaru (Indie) — ks. dr Paulos Mar Gregorios. Kolejne 
referaty plenarne, które były zarazem ogólnym wprowadzeniem w pracę 
grup roboczych, przedstawili: prawosławny metropolita Kijowa i Halicza 
Filaret: „Globalne zagrożenie ludzkości — globalna strategia pokojowa”, 
teolog protestancki z RFN, prof. dr Walter Kreck: „Kościoły chrześcijań
skie i ich misja pokojowa”; biskup katolicki z Meksyku, ks. Sergio Men- 
dez Arceo: „Pokojowa koegzystencja a wyzwolenie”.

$  W obecności dr. Franza Pfeffera, 
ambasadora Republiki Federalnej 
Niemiec w Polsce, ks. bp. prof. dr. 
Piotra Hemperka, rektora Katolic
kiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz 
licznie zebranych gości, w tym tak
że przedstawicieli Kościołów nie- 
rzymskokatolickich, 24 czerwca w 
czytelni Biblioteki KUL otwarta 
została wystawa: „Marcin Luter w 
piśmiennictwie naukowym”. Otwar
cie wystawy poprzedził wykład ks. 
bp. dr. Alfonsa Nossola, kierownika 
Instytutu Ekumenicznego KUL, pt. 
„Ogólnochrześcijańskie znaczenie 
teologii Marcina Lutra”.

Poza udziałem w -posiedzeniach plenarnych uczestnicy obrad pracowali w 
pięciu grupach roboczych, które zajmowały się następującymi tematami: 
1. Globalne zagrożenie ludzkości — globalna strategia pokojowa; 2. Kościoły 
chrześcijańskie i ich misja pokojowa; 3. Wspólna odpowiedzialność sił po
kojowych za pokonywanie przeszkód piętrzących się na drodze do pokoju; 
4. Pokojowa koegzystencja a wyzwolenie; 5. Program i struktury pracy 
ChKP. Współprzewodniczącym drugiej grupy roboczej był ks. Z. Pawlik. 
Zorganizowano też następujące spotkania kontynentalne: Azja-Oceania- 
-Australia, Ameryka Łacińska-Karaiby, Afryka, Europa-Ameryka Półno
cna. Poza tym odbyły się oddzielne spotkania młodzieży i kobiet. Jeden 
z referatów podczas spotkania europejisko-północnoamearykańskiego wy
głosił dr Jerzy Toepliitz.

Nowym momentem w historii Ogólnochrześcijańskich Zgromadzeń Poko
jowych było utworzenie po raz pierwszy międzyreligijnej grupy do spraw 
dialogu złożonej z przedstawicieli judaizmu, islamu, hinduizmu, buddyzmu, 
sintoizmu i różnych tradycji chrześcijańskich. Zajmowała się ona zagadnie
niem wspólnej odpowiedzialności religii światowych za utrzymanie pokoju 
i życia na ziemi.

Zarówno grupy robocze, jak i spotkania kontynentalne przedłożyły ple
num wyniki swojej pracy i zalecenia dla przyszłej działalności ChKP.

Pozdrowienia dla uczestników VI OZP przesłało wielu przywódców państw 
i rządów, Kościołów, organizacji pokojowych i ekumenicznych z całego 
świata.

VI OZP wybrało nowe władze: 170-osobowy Komitet Kontynuacji Pracy, 
53-osobowy Komitet Roboczy i 25-osobowy Sekretariat Międzynarodowy. 
Z Polski w skład Komitetu Kontynuacji Pracy weszło 7 osób, Komitetu 
Roboczego — ks. W. Benedyktowicz i W. Leyk, Sekretariatu Międzynaro
dowego — ks. Z. Pawlik. Najważniejsze funkcje powierzono na dalsze 
7 lat tym samym osobom. I tak, prezydentem został ponownie bp K. Toith, 
przewodniczącym Komitetu Kontynuacji Pracy — metropolita Kijowa i 
Halicza Filaret, sekretarzem generalnym — ks. L. Mirejovsky.

Delegaci uchwalili ważne dokumenty, w tym orędzie do Kościołów, apele 
do chrześcijan na całym świecie, wyznawców innych religii i przywódców 
państw, list do sekretarza generalnego ONZ, rezolucje w obronie życia 
przed zagładą nuklearną, w sprawie rozwoju i wyzwolenia oraz na temat 
sytuacji w różnych rejonach świata — w Afryce, Azji, Europie, na Bliskim 
Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej, Ameryce Środkowej i na Pacyfiku.

Podstawowe uchwały VI OgóLnochrześcijańskiego Zgromadzenia Pokojo
wego zalecają współdziałanie chrześcijan w przygotowaniu Soboru Kościo
łów na rzecz Pokoju, popierają inicjatywę Międzynarodowego Roku ONZ 
poświęconego tolerancji religijnej i światopoglądowej (1989) oraz zawierają 
konkretne propozycje odnośnie do zintensyfikowania pracy studyjnej w 
dziedzinie pokoju na szczeblu międzynarodowym, regionalnym i lokalnym.

K.K.

#  Już po raz drugi parafia ojców
oblatów w Kodniu nad Bugiem goś
ciła (10—12 maja) uczestników Mło
dzieżowego Zjazdu Ekumenicznego, 
którzy przybyli tutaj z różnych 
stron Polski. W spotkaniu wzięło 
udział ponad 500 młodych chrześ
cijan z Kościoła Rzymskokatolickie
go, Prawosławnego, Ewangelicko- 
- Augsbursk ieg o, St ar ok at olicklego
Mariawitów i Adwentystycznego 
oraz dwóch gości z Ekumenicznej 
Wspólnoty w Taiize. Głównym te
matem dyskusji młodych ludzi było 
pojmowanie sakramentów przez róż
ne Kościoły chrześcijańskie. Uczest
nicy spotkania odwiedzili położony 
niedaleko Kodnia jedyny w Polsce 
męski klasztor prawosławny pw. św. 
Onufrego w Jabłecznej i jedyną w 
Polsce parafię obrządku bizantyjsko- 
słowiańskiego w Kostomłotach. Mło
dzież spotkała się z katolickim bis
kupem podlaskim Janem Mazurem 
oraz z proboszczem parafii prawo
sławnej w Kodniu ks. dziekanem 
Aleksym Subotką. Uczestniczyła też 
w nabożeństwach różnych obrząd
ków i tradycji kościelnych. Życzenia 
uczestnikom spotkania nadesłali: bp 
Władysław Miziołek, wiceprzewod
niczący rzymskokatolickiej Komisji 
Episkopatu do Spraw Ekumenizmu, 
i ks. Zdzisław Tranda* biskup Koś
cioła Ewangelicko-Reformowanego. 
Pierwszy Młodzieżowy Zjazd Eku
meniczny odbył się w Kodniu na 
początku maja 1984 r.

#  W klasztorze ojców paulinów w 
Leśnej Podlaskiej odbyły się (10—12 
maja) rekolekcje ekumeniczne pod 
hasłem: „Ku pojednaniu przez wia
rę”. Zainaugurowała je msza konce
lebrowana pod przewodnictwem bp. 
Jana Mazura, ordynariusza diecezji 
podlaskiej. Wygłoszono następujące 
prelekcje: „Ku pojednaniu przez 
wiarę” (prof. Włodzimierz Bojarski), 
„Sytuacja ekumeniczna dz.iś” (ks.
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rektor Władysław Hładowski, czło
nek Komisji Episkopatu ds. Ekume
nizmu), „Rozważania nad tekstem 
Międzynarodowej Komisji Miesza
nej do Spraw Dialogu Teologiczne
go między Kościołem Rzymskokato
lickim i Kościołem Prawosławnym 
nt. »Misterium Kościoła i Eucharys
tii w świetle tajemnicy Trójcy 
Świętej« (ks. dr Jan S. Pajek, pra
cownik naukowy Instytutu Ekume
nicznego Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego). Rekolekcje zgromadzi
ły ok 50 osób ze środowisk inteli
gencji katolickiej.
#  W pierwszym półroczu 1985 r. 
w Klubie Inteligencji Katolickiej w 
Warszawie wygłoszonych zostało kil
ka prelekcji o tematyce ekumenicz
nej. Bp Władysław Miziołek, wice
przewodniczący Komisji Episkopatu 
ds. Ekumenizmu, mówił o sytuacji 
ekumenicznej w Polsce, ks. dr Ro
man Foryeki, członek tejże Komisji, 
przedstawił temat: „Ekumenizm a 
esperanto”, a dr Michał Klinger, 
pracownik naukowy Chrześcijań
skiej Akademii Teologicznej, scha
rakteryzował misterium paschalne 
w prawosławiu.
•  Z inicjatywy Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia Społecznego w Jab
łonnie k. Warszawy odbyło się (2—3 
czerwca) międzynarodowe spotkanie 
chrześcijan z czterech kontynentów 
pod hasłem: „Chrześcijanie, postęp 
społeczny, pokój”. Uczestnicy obrad 
podkreślili konieczność upowszech
nienia wśród wiernych świadomoś
ci, że misja Kościołów różnych wyz
nań może być realizowana w roz
maitych ustrojach społecznych, po- 
nadsystemowe są bowiem takie 
wartości, jak życie ludzkie, pokój, 
dążenie do polepszenia społecznych 
i cywilizacyjnych warunków życia. 
0  W ramach cyklu imprez muzycz
nych, organizowanych w roku Jana 
Sebastiana Bacha przez miejscowy 
Oddział Polskiego Towarzystwa E- 
wangelickdego, wystąpił 20 sierpnia 
br. w kościele ewangelicko-augs
burskim im. Zbawiciela w Bielsku 
Białej z publicznym koncertem 
Gijsbert Lekkerkerker, jeden z naj
wybitniejszych organistów holender
skich młodszego pokolenia. Obok o-

żywionej działalności koncertowej 
w Holandii i innych krajach euro
pejskich, Gijsbert Lekkerkerker 
prowadzi klasę gry na organach i 
klawesynie w konserwatorium w 
Hadze i jest jednocześnie organistą 
k o ś c io ła ewangel i ck o - r ef or m owane- 
go w Linschoten. W swoim recitalu 
organowym, obejmującym utwory 
różnych epok muzycznych (J. S. 
Bach, L. Boellmann, Cesar Franek, 
J. A. Alain), holenderski gość wy
kazał wyśmienite wyczucie stylu i 
mistrzowskie opanowanie instrumen
tu. Na zakończenie koncertu zade
monstrował bardzo kiedyś popular
ne, a dziś niestety raczej rzadko 
wykonywane w czasie koncertów 
improwizacje organowe. Tematem 
improwizacji były podane przez słu
chaczy na kilka minut przed kon
certem dwie melodie chorałowe z 
polskich kancjonałów ewangelic
kich: „Drzewko jedno znam zielone” 
i „Syn Boży się nam narodził” oraz 
znany chorał Marcina Lutra „Wa
rownym grodem jest nasz Bóg”. Im
prowizacje, utrzymane w formie 
swobodnej, szeroko rozbudowanej 
partity, wywołały mistrzowskim u- 
jęciem i wspaniałym wykonaniem 
olbrzymie wrażenie i niekłamany 
zachwyt słuchaczy. Koncert, stano
wiąc niewątpliwie jedną z kulmi
nacyjnych imprez roku Jana Seba
stiana Bacha na Podbeskidziu, na 
długo pozostanie w pamięci jego 
uczestników. P.P.

Z N A S Z E G O  K O Ś C I O Ł A
#  Wakacyjne kursy katechetyczne 
dla dzieci z Kościoła Ewangelicko- 
-Reformowanego mają już wielolet
nią tradycję. Organizowane są co 
roku w pięknie położonych miejsco
wościach i łączą cele dydaktyczno- 
- wychowawcze z odpoczynkiem i 
turystyką. W tym roku kurs trwał 
od 7 do 28 lipca, odbywał się w 
Ustroniu na Śląsku Cieszyńskim i 
zgromadził 40 dzieci. Grono kate
chetów, wychowawców i opiekunów 
tworzyli: Władysław Scholl (kiero
wnik kursu), Ingeborga Niewiecze- 
rzał, Andrzej Pittner, Małgorzata 
Ciechomska, Marek Mlicki i Li
liana Sommerfeld.

Program zajęć był bogaty i uroz
maicony. Codzienne wspólne modli
twy, rozważania biblijne, rozmowy 
z katechetami służyły pogłębianiu 
wiary i rozszerzaniu wiedzy o ży
ciu, nauce i misji Jezusa oraz histo
rii ludu izraelskiego. Wycieczki w 
góry i do okolicznych miejscowości 
umożliwiały dzieciom poznanie 
krajobrazu i kultury regionu bes
kidzkiego, a gry i zabawy sportowe 
na powietrzu rozwijały ich spraw
ność psychofizyczną. W niedziele 
dzieci brały udział w nabożeń
stwach odbywających się w parafii 
ewangelicko-augsburskiej w Ustro
niu. Jej proboszcz, ks. dr Henryk 
Czembor, okazał naszej grupie wie
le życzliwości i gościnności. Odwie
dził uczestników kursu, a potem za
prosił dzieci wraz z wychowawcami 
do parafii. Przyjęcie, połączone z 
informacją o historii i życiu dzi
siejszym miejscowego zboru lute- 
rańskiego, odbywało się w domu 
parafialnym. Przez cały czas ks. 
Czembor służył pomocą organiza
torom kursu. Udzielali jej również 
inni mieszkańcy Ustronia. P. Ma
cura i p. Madzia — luteranie — o- 
raz p. Barbara Buczek — nasza 
współwyznawczyni — z dużym za
angażowaniem uczestniczyli w przy
gotowaniach do tej letniej akcji, 
dr Mirosław Buczek w czasie trwa
nia kursu otaczał dzieci i dorosłych 
troskliwą opieką lekarską. Państwo 
Brychowie, Cieślarowie i Sztwiert
nia (luteranie), w których domach 
mieszkali uczestnicy kursu, poma
gali swoim lokatorom i okazywali 
im wiele serca. Personel kuchenny 
dokładał wszelkich starań, by skro
mne posiłki były zdrowe i smaczne. 
Na zakończenie wspólnie przeżytych 
trzech tygodni odbyło się nabo
żeństwo, po którym dzieci przedsta
wiły na podstawie własnego scena
riusza historię Józefa i jego braci. 
Konsystorz Kościoła Ewangelicko- 
rReformowanego składa tą drogą 
wszystkim wychowawcom i przyja
ciołom ze Śląska Cieszyńskiego go
rące podziękowanie za braterską 
pomoc w zorganizowaniu i prowa
dzeniu kursu, za ich trud i opiekę 
nad dziećmi.
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