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Szanowny Panie Redaktorze,

Jesteśmy redaktorami ewangelickiego czasopisma „Jednota”, miesięcznika 
i eligijno-spolecznego o 55-letniej tradycji, wydawanego przez Kościół 
Ewangelicko-Reformowany. Ponieważ zasięg oddziaływania „Jednoty” jest 
ograniczony (trafia ona głównie do ewangelickich środowisk inteligenckich 
i niektórych kół katolickich), a sprawa, jaką chcemy poruszyć, już dawno 
powinna była wyjść poza granice wydawnictw kościelne-wyznaniowych  
i dotrzeć do szerokiej opinii publicznej w Polsce, przeto zwracamy się do 
redakcji kilku gazet o zasięgu ogólnopolskim z prośbą o zamieszczenie 
tegp listu. Chodzi mianowicie o radiową transmisję nabożeństw, zagwaran
towaną w Porozumieniu Gdańskim również tzw. związkom wyznaniowym, 
czyli mówiąc po prostu — nierzymskokatolickim Kościołom w Polsce.
W dniu 7 września br. prasa codzienna zamieściła „Ocenę realizacji po
rozumień społecznych”, zaprezentowaną przez Urząd Rady Ministrów, 
ściślej zaś przez jego Komitet d/s Związków Zawodowych. Interesujący 
nas fragment tego dokumentu mieści się w punkcie VIII, podpunkt 2 pod 
tytułem: „Korzystanie ze środków masowego przekazu przez związki w y
znaniowe w zakresie ich działalności religijnej”.
Jako Polacy i ewangelicy, członkowie tego narodu i obywatele tego pań
stwa, nie możemy pozostawić bez odpowiedzi wspomnianego dokumentu. 
Jesteśmy głęboko dotknięci i rozgoryczeni dotychczasowym trybem za
łatwiania sprawy dostępu do radia zarówno naszego — ewangelicko-re
formowanego Kościoła, jak i pozostałych Kościołów mniejszościowych. 
Jesteśmy poruszeni faktem całkowitego zignorowania przez wspomniany 
dokument istnienia w Polsce innych Kościołów oprócz rzymskokatolickie
go, a także faktem przemilczenia powodów, dla których do dnia dzisiej
szego Kościoły te nie uzyskały zezwolenia na transmisje radiowe swoich 
nabożeństw, choć rozmowy w tej sprawie z min. Jerzy Kuberskim ciągną 
się od września 1980 r. Została powołana wspólna międzywyznaniowa ko
misja przy Polskiej Radzie Ekumenicznej, w której reprezentowanych 
jest osiem Kościołów — ewangelickie, prawosławny i starokatolickie — 
liczących ponad 650 tysięcy wiernych. Działa ona od 20 października 1980 
i odbyła szereg rozmów z przedstawicielami rządu, ale do dnia dzisiej
szego poza obietnicami niczego nie osiągnęła. 25 czerwca min. Kuberski 
oświadczył, że problem transmisji sprowadza się już tylko do terminu ich 
rozpoczęcia, przy czym najdalszym terminem miał być wrzesień.
W grudniu 1980 komisja spotkała się z odmową przeprowadzenia trans
misji nabożeństwa wigilijnego, co uzasadniono zbyt późnym rzekomo w y
stąpieniem w  tej sprawie. Ewangelicy z nadzieją czekali, że przynajmniej 
w Wielki Piątek, święto o specjalnym dla nich znaczeniu, usłyszą tran
smisję swego nabożeństwa. Nic z tego.
Jesteśmy zdania, że Urząd do Spraw Wyznań nie dość poważnie ustosun
kował się do tej sprawy, często przekładając rozmowy i odwlekając ich 
sfinalizowanie. Dysponujemy zapisem uzasadniających nasze twierdzenie 
faktów, które* tu pomijamy, bo zajęłyby zlbyt w iele miejsca. Komisja 
przedstawiła na piśmie, zgodnie z sugestią Urzędu, propozycje w  dwóch 
wariantach i dwa harmonogramy terminów nabożeństw dla różnych w y
znań, począwszy od marca 1981 do końca roku. Nasze żądania nie są 
zbyt wygórowane, ani nie idą zbyt daleko. Świadoma mniejszościowego 
charakteru naszych Kościołów komisja wzięła ten fakt pod uwagę. 
Dodajmy, że bez echa pozostał list Synodu Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego do wiernych (najwyższe gremium, reprezentujące cały Kościół 
na obszarze Polski), w  którym m.in. została poruszona sprawa dostępu 
do radia. Bez echa pozostawiono także artykuł redakcyjny opublikowany 
w marcowym numerze „Jednoty”. Odczytujemy to jako wyraz lekcewa
żenia.
Demokracja to wspaniała, ale trudna i czasem niewygodna rzecz, zw ła
szcza gdy trzeba ją stosować w  praktycznym życiu społeczeństw. Wszy
scy jesteśm y obywatelami tego samego kraju, dziećmi tej samej Ojczyzny 
i wszystkim nam przysługują te same prawa. O nic innego tu nie cho
dzi, jak tylko o respektowanie tych praw także w odniesieniu do grup 
i środowisk, za którymi nie stoi potęga wielomilionowych rzesz. Zauwa
żyli to robotnicy Gdańska i umieścili odpowiedni postulat na liście swych 
sierpniowych żądań. Świadome są tego władze NSZZ „Solidarność”, sko
ro zaprosiły do udziału w swym I Zjeździe przedstawicieli Polskiej Rady 
Ekumenicznej. Spełnienie tego postulatu ani nie pogłębi kryzysu gospo
darczego, ani nie przeszkodzi w reformie, ani nie spowoduje wzrostu 
chaosu.
Jak długo można więc czekać? Chyba bardzo długo, jeśli nie dysponuje 
się innymi środkami, jak tylko możliwością rozmawiania, dyskutowania, 
przekonywania i powoływania się na prawo. Jesteśmy przekonani, że 
nasz list ukaże się w pismach, do których go skierowaliśmy. Uwiarygod
niłoby to twierdzenie, że środki społecznego przekazu obiektywnie infor
mują społeczeństwo. i

Z poważaniem

Zespół redakcyjny „Jednoty”

Ingeborga Niewieczerzał Barbara Stahl ks. Bogdan Tranda
redaktor sekretarz redakcji redaktor naczelny

C O  W N U M E R Z E ?
O ddajem y Czytelnikom  dość uroz
maicony zeszyt „Jednoty”. Znalazły 
w nim  miejsce rzeczy sta re i nowe, 
bliskie i odległe. Zacznijm y od tych 
bliskich i aktualnych.
Zam iast comiesięcznego Co wy na 
to? na s. 2 drukujem y list redak to 
rów „Jednoty” w  spraw ie transm isji 
nabożeństw , skierow any do kilku 
gazet o zasięgu ogólnopolskim. 
Niedziela jest trudnym dniem, s tw ie r
dza A leksandra Sękowska w kaza
niu na s. 3. Czy to jest kazanie? Na 
pewno nie jest tradycyjne. Nie tyle 
w prow adza czynnik współczesności, 
ile całe we współczesności tkw i. 
I daje do myślenia.
Podobnie dzisiejsza jest m odlitwa na 
s. 4 pt. Panie Jezu, uśmiechnij się 
do mnie.
Rzecz dzisiejsza lecz odległa to sp ra 
wozdanie z Ewangelickiego Kongre
su Kościelnego w Hamburgu (s. 5),
napisane przez uczestnika, W itolda 
Bendera.
Rzecz bliską naszym (reform ow a
nym) sercom, choć odległą już w 
czasie, przedstaw ia w spom nienie 
W ilhelma Zalisza n a  s. 9 pt. Siero
ciniec.
Myślimy, że odległe spraw y guru 
oraz w ierzeń i p rak ty k  hinduistów  
spotkają się z zainteresow aniem  n a 
szych Czytelników. Rozm awiają o 
tym  S. Regina i S. Kinga, a ich 
rozmowę pt. Z ciemności do światła 
drukujem y na s. 12.
W poprzednim , podwójnym  num erze 
nie zmieściły się dwa teksty U lryka 
Zwingliego O chrzcie i O urzędzie 
kaznodziei. Podajem y je więc obec
nie na s. 14.
Czytelnicy „Jednoty” znają już naz
wisko Joanny Mizgały, k tórej k ró t
kie rozw ażania biblijne drukow aliś
my w kilku num erach. Tym razem  
publikujem y na s. 15 nieco dłuższą jej 
pracę pt. Cztery książki o Jezusie. 
W yjątkowo obszerny tym  razem  
Przegląd Ekumeniczny zaczyna się 
na s. 18 i obok wiadomości ze św ia
ta oraz z k ra ju  przynosi w iadom oś
ci z naszego Kościoła — o kursie 
katechetycznym  dla dzieci, o kon
firm acji, o dwóch spotkaniach w 
„B etanii” oraz treść listu  biskupa 
Z. T randy do arcybiskupa Józefa 
Glempa, m ianowanego prym asem  
Polski.

N A S Z A  O K Ł A D K A
Zespół trębaczy na molo w Ham
burgu
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ALEKSANDRA SĘKOWSKA

Niedziela jest trudnym dniem
Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować 
Boga, którego nie widzi.

I Jan 4:20

Pan Bóg jest Wszechobecny. Tego nauczyłam 
się bardzo dawno temu na lekcjach religii pro
wadzonych przez ks. Ludwika Zaunara w szko
le Anny Wazówny. Uczyłyśmy się z „Małego 
Katechizmu Heidelberskiego“, który swoim 
stopniem trudności i przestarzałą formą napa
wał mnie strachem. Katecheta chciał przybli
żyć nam sprawę przytaczając odpowiedź ucznia 
z lekcji religii. Chłopiec twierdził, że u nich 
w piwnicy nie ma Boga, bo po sufit są kartofle. 
Zastanawiałam się, czy wobec tego Pan Bóg 
jest w kartoflach, czy w niewielkiej przestrzeni 
między nimi. Problem ten nie niepokoił mnie 
długo. Prawdę wiary przyjęłam bez dalszych 
pytań.
Wiele lat później w Muzeum Historycznym 
Warszawy oglądałam miniaturowy przekrój do
mu czynszowego, od piwnic i suteren poprzez 
kilka pięter i poddasze. Pokazano tam wystrój 
mieszkań oraz ich lokatorów. Wtedy przypom
niała mi się owa piwnica, w której nie było 
miejsca dla Boga.
Pan Bóg jest wszechobecny. Był więc obecny 
i na wszystkich zróżnicowanych poziomach 
złej, kapitalistycznej kamienicy. Pan Bóg jest 
wszechobecny. Jest więc obecny i na wszyst
kich piętrach mrówkowców, może rzeczywiście 
bardziej zasiedlonych niż zamieszkałych przez 
ludzi. Jest tam, gdzie człowiek żyje, w willach, 
domach, barakach.
Wszech obecność Boga chcę sobie unaocznić w 
niedzielny poranek. W poranek tego dnia, któ
ry Pan poświęcił i pobłogosławił. W poranek, 
nie, zwyczajniej, w ranne godziny dnia wolne
go od pracy. Próbuję przymrużając oczy wyo
brazić sobie współczesny mieszkalny budynek 
przecięty tak, jak w owym muzeum, a w nim 
nie figurki, lecz ludzi żywych. I to ludzi żyją
cych tu, w Polsce, w roku 81, wśród wielora
kich napięć, wśród pustych sklepów, szkół, 
które nie wychowują, szpitali, które nie pie
lęgnują, fabryk, które nie produkują, ognisk 
domowych, które nie emanują ciepła.
Niedziela jest trudnym dniem. (W niektórych 
domach sobota obecnie trochę ją odciąża, przej
mując część jej obowiązków). Gdy pada deszcz, 
jest często niskie ciśnienie, a niewielka ilość 
światła tak człowiekowi potrzebnego do życia, 
nastraja smutno i rozdrażniająco. Gdy świeci 
słońce, w jego ostrym świetle widać w domu 
jak przez powiększające szkło wszystko to, co 
nie sprzątnięte, zniszczone, domagające się od
nowienia czy wymiany.

Niedziela jest trudnym dniem. W lustrze i na 
twarzach innych widać lepiej zmarszczki, pod
krążone oczy i złą cerę. Nie trzeba się spieszyć 
do szkoły i pracy, za to trzeba ugotować obiad 
i iść do kościoła oraz wykonać tyle zaległych 
prac. Ba, żeby tylko to. Tak można sobie wyo
brazić niedzielę bez zaglądania w czapce nie
widce do innych mieszkań. Rzeczywistość jest 
często dużo gorsza. Rozmowy, na które nie ma 
czasu kiedy indziej, a które nie zawierają żad
nych miłych sformułowań, wypełniają jakże 
często ów ,,poranek niedzielny“. Poranek dnia 
poświęconego przez Pana. Poranek Pana 
wszechobecnego. Owa wszechobecność Boga do
piero wtedy zaczyna się wydawać problematy
czna.
Ojciec czy matka nie rozpoczynają dnia świą
tecznego od czytania Pisma św. i modlitwy. Nie 
ma wykrochmalonego białego obrusa, a zamiast 
uroczystego stroju widzimy pomięte szlafroki i 
potargane głowy domowników wstających o 
różnych porach. Spojrzenie do wnętrza lodówki 
też nie nastraja pogodnie.
Od moich sąsiadów dobiega nagle wrzask ojca 
wzywający rodzinę do modlitwy. Później kilka 
głosów klepie „Ojcze nasz“ i natychmiast zry
wa się z powrotem ogólna kłótnia w akompa
niamencie bicia i płaczu. Ucicha wszystko i 
wtedy mogę oglądać całą rodzinę idącą przez 
skwer do kościoła. Dziewczynki są często w 
białych sukienkach. Będą sypać kwiatki na pro- 
cesji.
Niedziela była trudnym dniem. Obecna nie
dziela jest bardzo trudnym dniem.
Zastanówmy się, skąd to się wzięło?
1 Jan 4:12. „Boga nikt nigdy nie widział; jeżeli 
wzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i mi
łość Jego doszła do doskonałości“.
A jeżeli wzajemnie się nie miłujemy, gdzie ma 
mieszkać Bóg? Czy sprawiła to praca zawodowa 
kobiet, czy technicyzacja albo kult modnego u- 
brania? Czy brak ideałów spowodowany upa
dkiem autorytetu szkół i kompletne wyplenienie 
wartościowych organizacji, po pierwsze mło
dzieżowych? Czy celowe odsuwanie ludzi od 
Kościoła i jego norm moralnych? Czy też tra
giczna sytuacja ekonomiczna, która burzy 
wszelki ład publiczny?
Odpowiedzi jest tyle, ile ludzi. I to dobrze. Naj
ważniejsze, aby każdy się nad tym zastanowił. 
I co ważniejsze — uczynił dwie rzeczy. 
Pierwsza, to działanie zewnętrzne i długopla- 
nowe. Chodzi o to, gdzie i jak każdy z nas mo

3



że przyłączyć się do walki o m oralną odnowę 
naszego życia, konkretnie na terenie swojej 
pracy zawodowej, może i społecznej.
Druga — to walka z trudną niedzielą. Tak to 
nazwijmy. Jeżeli mniejsze i większe niedzielne 
aw antury, a może ..ciche dni“ są dziś zjawi
skiem tak częstym, to jasne, że trudno jest po
radzić z tym  sobie już dziś, od zaraz. Najpierw 
trzeba w sobie wzbudzić optymizm, że musi być 
lepiej. Zacząć od soboty, od planowania pracy, 
od nieukładania planu maksimum. Od współ
działania z domownikami. A w niedzielę trzeba 
za wszelką cenę wykrzesać z siebie odrobinę 
uśmiechu i trzym ać na wodzy swój język, tak 
aby nawet gorzka prawda podana była w spo
sób możliwy do przyjęcia, a nie wywołujący 
atak, który przecież nie jest niczym innym jak 
obroną winnego. Łatwiej nie spowodować la
winy, niż ją zatrzymać.
Niedziela jest trudnym  dniem, ale staje się łat
wiejsza, gdy idziemy do kościoła. Człowiek prze
cież nie jest zły, tylko słaby i udział w nabożeń
stwie go wzmacnia. Modlitwa, przemyślenie, 
otoczenie, są mu później pomocą.
Niedziela jest trudnym  dniem. W niedalekiej 
przyszłości może stać się jeszcze trudniejszym .

Walczymy wszyscy o najróżniejsze zm iany na 
lepsze w naszym kraju. Wiele krzywd już n a 
prawiono', jeszcze więcej nieprawidłowości zo
stało do uregulowania. Na to trzeba czasu, sił 
i cierpliwości. To wszystko dzieje się w chao
sie gospodarczym, z którego też powoli w yj
dziemy. W yjdziemy z tego wszystkiego na pew 
no. Pytanie tylko kiedy i w jakiej' formie. Czy 
ze zm arnowanym  zdrowiem, czy z zerwanym i 
węzłami rodzinnym i?
Niedziela jest trudnym  dniem, ale jest to 

dzień, który dał nam P an “ — jak głosi pieśń. 
Bo Bóg jest Panem  sabatu. Z wiary w miłość 
Jezusa musimy czerpać siłę do działania. Z Jego 
wszechobecności. Czy uboga, czy wytworna bę
dzie sceneria naszych niedzielnych wydarzeń 
albo może okresów apatii, Pan Bóg będzie jej 
świadkiem. Czy będziemy machając rękami u- 
pierać się przy swoich racjach, czy głowę przy
kryjem y poduszką, On będzie koło nas. Może 
tylko' zaczerwieni się za nas, tak jak za nas 
umarł. Szkoda swoją drogą, że nie będziemy 
mogli tego zobaczyć, bo przecież On jest nie
widzialny.
A przecież niedziela jest pięknym dniem, 
dniem w którym  zwyciężył Chrystus.

Panie Jezu, uśmiechnij się do m nie! Gdy po długim zagonionym dniu przymknę powieki, 
przyjdź do mnie pogodną, łagodną, uśmiechniętą

ciszą.
I zostań. I już nic odchodź.
Ucisz to wszystko, co odpędza sen 
i zamień w łagodny uśmiech 
rodzący się z Twojego spokoju.
Widziałam dziś na mieście zakonnicę, 
w biegu zauważyłam jej oczy — były uśmiechnięte 
i ogarnęła mnie zazdrość.
Tak uśmiechnięty może być tylko 
człowiek, który jest spokojny.
Uśmiechnij się do mnie, Panie, 
i daj mi swój spokój.
Chociaż trochę, odrobinę tego spokoju.
Nic mam tylu godzin na rozmyślanie, 
nic mam takich inklinacji, jak ta zakonnica, 
co innego postawiłeś na mojej drodze, 
jutro od rana i ja rozpocznę swoją służbę.
Uśmiechnij się do mnie, wzmocnij mnie.
Wiem, że Twoje jarzmo nie jest ciężkie.
Wiem, ale za słabo w to wierzę 
i dlatego brakuje mi sił.
Proszę Cię, obdarz mnie swoim uśmiechem —

spokojem,
daj zwalczyć ponuractwo, malkontenctwo, zgryźliweść, 
daj usnąć z sercem przepojonym ciszą 
i wstać z uśmiechem płynącym z serca.
Nie dla siebie proszę.
Wszystko wokół mnie się wali.
Jeszcze została mi tylko 
ta ostatnia broń — uśmiech 
i w niej pokładam nadzieję,
— że uśmiech zrodzi uśmiech, 
wzbudzi refleksję, debrą myśl, 
że zobowiąże, stopi lody, zagrzeje, 
że coś się przełamie i zaowocuje spokojem.
Panie Jezu, uśmiechnij się do mnie...
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Nie łatwo jest omówić k ilkudnio
we, a właściwie kilkudobowe spo
tkanie, w którym  tylko w charak
terze zgłoszonych uczestników b ra 
ło udział praw ie 150.000 osób m a
jących do wyboru ok. 1500 rozm a
itych im prez i a trakcji rozgryw ają
cych się w różnych m iejscach, od 
poranków do późnej nocy, w ob
rębie znacznego skupiska ludzi. Tym 
rozległym spotkaniem  był XIX 
Kongres („K irchentag“) Kościołów 
Ewangelickich RFN, który odbył 
się od 17 do 21 czerwca br. w 
Hamburgu.
Był to, jak oceniali organizatorzy i 
inform owała prasa, najw iększy z 
dotychczasowych „K irchentagów “, 
zarówno pod względem liczby u- 
czestników, bogactwa program u, 
jak  i zaangażowanych w spółorga
nizatorów.
To w założeniu zachodnioniem ie- 
ckie spotkanie przyciągnęło także 
około 1200 zaproszonych osób z 31 
krajów  na 5 kontynentach. Pośród 
przedstaw icieli Kościołów z innych 
krajów  i wyznań znaleźli się też 
dwaj reprezentanci polskiej społe
czności refo rm ow anej: proboszcz p a 
rafii w arszaw skiej, ks. Bogdan T ra
nda i radca świecki Konsystorza. 
autor niniejszego omówienia. 
Zachodnioniem ieckie (do r. 1954 o- 
gólnoniemieckie) Kongresy Kościo
łów Ewangelickich m ają trzydzie- 
stodw uletnią tradycję. Pierw szy zor
ganizowano (1949) w Hanowerze 
pod hasłem  „Kościół w ruchu“, n a 
stępne odbywały się w różnych 
m iastach co dwa lata, przedostatni 
zaś w Norym berdze (1979), którego 
m ottem  były biblijne słowa: „Po
wołani do nadziei“. Ideą przewod
nią K irchentagów  jest, jak to for

m ułował ich inspirator, dr Reinhold 
von Thadden-Trieglaff, „ruch św ie
ckich i perm anentne organizowanie 
się: (Einrichtung in Perm anenz). 
Ewangelicki Kongres ma za zada
nie skupienie niem ieckich p ro tes
tantów , w zm acnianie ich w wierze, 
mobilizowanie do odpowiedzialno
ści we w łasnych Kościołach, pobu
dzanie do szerzenia św iadectw a w 
świeci e, zbliżanie wspólnoty ogól- 
nochrześcijańskiej. Teolog i p raw 
nik, w ieloletni sekretarz kongre
sów, także i ham burskiego, d r Hans 
H erm ann W altz nazywa je „niepo
kojem w Kościele, polem ekspery
m entalnym  Kościoła, ewangelickim  
zgromadzeniem , forum  protestantyz
mu lub ewangelicki em nakazem  
chwili — reakcją na znaki czasu“. 
Wolny hanseatycki Hamburg, roz
legła, blisko dwum ilionowa m etro
polia nadm orska, był już po raz 
trzeci miejscem  zgromadzeń kon
gresowych.
, Nie bój się‘ — oto hasło spotka
nia w Ham burgu. Łatw o to w ypo
wiedzieć. lecz jakże trudno tego 
doświadczyć, uwierzyć w to. Ileż 
siły musi posiąść człowiek — jed 
nostka, ludzie — społeczności, aby 
oddalić bojaźń, czy choćby usiło
wać wyzwolić się od niej. Żyjemy 
przecież w szalonym świecie ściga
jących się konfliktów  i stałych kon
frontacji miłości i nienawiści, do
bra i zła, świecie, który w ydaje się, 
że zatraca naw et instynkt sam oza
chowawczy gnając katastroficznie ku 
totalnej tragedii — samozagładzie. 
Trzeba więc przyznać, że inicjatorzy 
i organizatorzy Kongresu odważnie 
i chyba na przekór eskalacji d ra 
m atu społeczeństw sięgnęli po n a
kaz nadziei, słowa pociechy i uko
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jenia. Czy kongres dopomógł tym, 
którzy przeżyli go bezpośrednio lub 
pośrednio, do opanow ania lęku, do 
przyjęcia biblijnej nadziei? Niezwy
kle angażujący nastrój, jaki panow ał 
w H am burgu w dniach kongreso
wych, spontaniczna dem onstracja 
protestu  i to głównie młodego poko
lenia przeciwko niesprawiedliwości, 
wyścigowi zbrojeń, krzywdzie, w y
zyskowi, terroryzm ow i i wszelkim 
odcieniom zła panoszącego się w 
świecie — oto już łu t owej nadziei, 
ju trzenka w iary.

Program  Kongresu zaw arty w prze
wodniku liczącym ponad 200 stron, 
to gąszcz im prez i możliwości ucze
stniczenia w przeżyciach o niezw y
kle bogatych możliwościach wyboru. 
Cztery główne obszary tem atyczne 
Kongresu znalazły odbicie w najroz
m aitszych form ach różnorodnych 
imprez. Były to nabożeństwa, studia 
biblijne, fora dyskusyjne, wykłady, 
spotkania, wystawy, widowiska, m u
zyka, taniec, rozgrywające się m.in. 
na tzw. „Targowisku możliwości“. 
Te cztery główne bloki problem owo- 
tem atyczne dotyczyły następujących 
zagadnień: 1. Znajdowanie w iary: 2. 
Doświadczanie wspólnoty; 3. Budo
wanie pokoju: 4. W iarygodne życie.

Rozważania biblijne odnoszące się 
do węzłowej tem atyki Kongresu 
były n iew ątpliw ie fundam entalnym  
zadaniem  grup roboczych. P row a
dzili je w ytraw ni teologowie-bibli- 
ści i naukowcy m.in. profesorowie 
Ulrich W ilckens z Ham burga, W al
ter Jens i Peter S tuhlm acher z Ty
bingi, Luise Schottroff z Moguncji. 
W alter J. Hollenweger z B irm in
gham, znany dobrze w Polsce T he
odor Schober i Jórg Zink ze S tut-



Forum  dyskusyjne w jednej z hal targow ych

tgartu , bp d r K laus Hem erle z Ak
wizgranu, pastor G otthart P reiser z 
Norym bergi, dr K onrad Raiser z 
Genewy, d r Rene Padilla  z Buenos 
Aires. W ykładowcami i aranżeram i 
dyskusji m.in. na tzw. podiach w 
przepełnionych, choć przestronnych 
halach targowych, w hali sportowej, 
aulach uniw ersyteckich i w nętrzach 
kościołów byli teologowie, uczeni 
różnych dziedzin wiedzy, politycy 
jnp. W olfgang H uber z M arburga, 
Eva Senghaas-Knobloch z Bremy, 
H elm ut Thielicke z Ham burga, G er
hard  Ebeling z Zurychu, Heinz 
Z ahrn t z Kilonii, A drian Geense 
z Groningen, Christoph B ert
ram  z Londynu, bp K arlheinz Stoll 
ze Szleswiku, B enter Veer z G roni
ngen, prezydenci Kirchentagów 
Klaus von Bism arck i R ichard F rei
herr von W eizsäcker, m inistrowie 
Hans Apel i Egon Bahr. Żywo dys
kutow ano problem y budow ania i 
gw arancji pokoju w świecie, rozbro
jenia, kontaktów  z islamem, sto
sunków między żydami a chrześci
janam i, zagadnienia praw  dziecka i

rodziny, problem atykę młodzieży, 
m isji w świecie i w iele innych 
spraw  dotyczących roli oraz zadań 
Kościoła w życiu współczesnym i 
w przyszłości. Dochodziło przy tym  
do ostrych niekiedy kontrow ersji, 
ścierania się postaw, naw et żywio
łowych reakcji, szzecgólnie wobec 
newralgicznych problem ów politycz- 
no-ekonomiczno-społecznych jak  np. 
podczas w ystąpienia m inistra H an
sa Apela. Odbył się także duży m i
tyng z przybyłym  na krótko kan 
clerzem H elm utem  Schmidtem.
Nie brakow ało nabożeństw  o najroz
maitszych formach, młodzieżowych, 
dla dzieci, mszy beatowych, spot
kań dla głuchoniemych, ludzi uło
mnych i kalekich. Dużym zain tere
sowaniem cieszyły się w ystąpienia 
braci ze wspólnoty w Taize.
W pierwszym  dniu o godz. 17.50 
rozbrzm iały dzwony H am burga 
anonsując otw arcie Kongresu i wzy
w ając do udziału w inauguracy j
nych nabożeństwach. Odbyły się one 
o godz. 18.00 na terenach targów  i 
w kościołach. Wszędzie rozważany

był ten sam tekst psalm u 23. N ale
ży podkreślić akcentow anie szeroko 
pojmowanego ekum enizmu, który 
nota bene był wyczuwalny i w n a 
stępnych dniach doznań kongreso
wych. Wśród duchownych przyw ód
ców, którzy otw ierali K irchentag 
na nabożeństwach, spotkać można 
było m.in. ks. D. H elm uta Hilda 
(Hessen-Nassau), biskupa dr Hansa 
Otto W olbera (Hamburg), superin- 
tendenta Kościoła Reformowanego 
d r Ako H aarbecka (Detmold), b is
kupa dr M artina Krusego (Berlin 
Zach.), biskupa dr H orsta Gienke 
(Greifswald, NRD), pastorów  G era
rda J. von K am pa z Holandii, Da- 
vida W. Ratchiffa z C anterbury, b is
kupa Desmonda Tatu z Johannes- 
burga (Afryka Pld.), m etropolitę 
Augoustinosa (RFN), a naw et rab i
na dr. N athaneetera P. Levinsona 
z Heidelbergu, który odpraw ił n a
bożeństwo j udajsko-chrześci jańskie. 
Przy innych okazjach urządzano 
praw dziw ie ekum eniczne nabożeń
stw a z udziałem duchownych róż
nych konfesji. Jedno z nich odbyło
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się dla uczczenia 1600-lecia II So
boru w K onstantynopolu, celebro
wane przez biskupów P aula W er
nera Scheelego (rzym. kat.), G er
harda Heinzego (ewang.), H erm anna 
Stichera (metod.), Joseta B rinkhue- 
sa (starokat.) i m etropolitę Augou- 
stinosa (prawosł.).
Przez 3 kolejne dni odbywały się 
grom adne wędrówki gości kongre
sowych, mieszkańców H am burga i 
okolic w poszukiwaniu wybranych 
z obfitego program u imprez. Cho
dzić i jeździć było gdzie, przy sp ra
wnej kom unikacji, znakom itej in 
form acji, gratisowych przejazdach 
środkam i lokomocji m iejskiej. Cen
tra lne  w ydarzenia skoncentrowane 
były na terenach m iędzynarodowych 
targów, w kolosalnym, nowoczesnym 
budynku ,,Congress Centrum  H am 
burg“, w w ytypowanych kościołach, 
uniwersytecie, Domu Sportu, na 
plantach i bulw arach oraz w ogro
dzie „Planten en Blom en“ (nazwa 
w dialekcie dolnoniemieckim) blisko 
dworca Dam m tor, aż po St. Pauli — 
dzielnicę o w ątpliw ej renomie.
Podobnie jak w Norymberdze, wszę
dzie przytłaczała młoda generacja. 
Młodzież stanow iła ok. 70% uczest
ników Kongresu. Barw na, na ogół 
głęboko skupiona, refleksyjna, udzi
wniona nierzadko w zewnętrznym  
wyglądzie, koczująca pośród zieleń
ców, na polach nam iotowych, prze
ważnie żywo reagująca na w ystą
pienia mówców, dyskutująca. Pod
czas jednego z dni kongresowych 
ogromna m anifestacja młodzieży na 
rzecz pokroju na świecie zgromadziła 
kilkadziesiąt tysięcy osób.
Głębokim przeżyciem były uroczy
ste nabożeństw a (piątek 19.06) połą
czone z W ieczerzą Pańską, odpra
wione w wytypowanych kościołach 
czy miejscach. Reform owani z P ol
ski, a także ks. Jan  Zajączkowski 
ze zboru ew-augsb. w Legnicy ucze
stniczyli w nabożeństw ie i W iecze
rzy w centrum  kościelnym przy P a
rafii H arksheide-Falkenberg, której 
byli gośćmi. Była to też okazja do 
przekazania m iejscowem u zborowi 
słów podziękowania za serdeczne 
zaproszenie, udzielenie kw ater, oraz 
życzeń od ewangelików polskich. 
Nabożeństwo poprzedziła wspólnie 
spożyta, sm akow ita kolacja w swo
bodnym nastro ju  i przy w ym ianie 
różnotem atycznych poglądów. Zain
teresow anie spraw am i życia kościel
nego i w ydarzeniam i w Polsce było 
znaczne, pytań wiele i nie mniej 
sympatii. W ieczerza Pańska przygo

tow ana była w oryginalny sposób. 
Kom unię przyjm owano w kręgu 
rozciągniętym  poprzez całą prze
strzeń kościoła. Chleb podawano są
siadowi z ręki do ręki, w miejsce 
kielicha z winem  każdy otrzym ał 
m ały pojem niczek z sokiem grono
wym, co jest już panującym  obycza
jem  w w ielu kościołach na terenie 
RFN.
Uroczyste zamknięcie kongresu w 
niedzielę, 21 czerwca, zgromadziło 
na błoniach parku miejskiego wiele 
tysięcy osób, które wzięły udział w 
nabożeństw ie odprawionym  przez

prezydenta Rady Kościoła Ew ange
lickiego w RFN, biskupa prof. Edu
arda Lohsego. Przem ów ienie wygło
sił prezydent Kongresu dr Richard 
von Weizsäcker. P ełna ekspresji by 
ła m edytacja „O tw arte dłonie“, k tó
rą bardzo sugestywnie wygłosiła 
przystojna członkini protestanckiej 
wspólnoty zakonnej Casteller Ring 
w Bawarii, Edith Krug. Nawet u le
wny deszcz nie odstraszył chętnych 
od przeżycia wspólnej m odlitwy i 
śpiewów. W ydano mały śpiewnik 
zaw ierający pieśni znane, jak  i spe
cjalnie skomponowane z okazji
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Kongresu. Najszerzej rozbrzm iew a
ła m elodyjna pieśń główna, „Nie 
bój się“.

M iasto dostarczyło w związku z 
Kongresem  licznych atrakcji ku ltu 
ralnych : koncertów  organowych, 
symfonicznych, fortepianowych (Vla
dim ir Askenazy), wystaw, wycie
czek, spotkań z osobistościami św ia
ta  kulturalnego i literackiego. Mo
żna było obejrzeć w spaniałą staroe- 
gipską ekspozycję „Tutancham on“, 
w ystawy europejskiego m alarstw a 
na szkle, ksiąg i rękopisów kościel
nych, starych w ydań Biblii, lub eg
zotycznej sztuki plemion afrykań
skich Gbato-Senufo. K ina wyśw ie
tlały  liczne filmy, m.in. Paolo Paso
liniego. W ydarzeniem  była prem iera 
baletu „P asja św. M ateusza“ wg Jo 
hanna Sebastiana Bacha w insceni

zacji i choreografii Johna Neum eiera. 
muzyka rozbrzm iew ała wszędzie, 
nader urozmaicona, od klasycznej po 
współczesną, chóry, oratoria, „Missa 
solem nis“ Ludviga v. Beethovena, 
dzieła 01iviera M essiaena, także 
„Stabat m a ter” Krzysztofa P ende
reckiego, wreszcie występy puzoni
stów, których ponad 6.000 zjechało 
na K irchentag.
H am burg nie jest m iastem  ładnym , 
choć nie pozbawionym ciekawych 
zaułków, nowoczesnych gmachów i 
licznych zieleńców.
Nie można pom inąć osobistych 
przeżyć, do których należały spot
kania ze znajomym i, przyjaciółm i 
np. przedstaw icielam i Kościołów re 
form owanych poznanym i m.in. w 
Poiana-Braszów  (Rumunia) podczas 
ubiegłorocznego Europejskiego Zgro-

W innym kościele temat do dysku
sji przedstawiono przy pomocy 
chińskich cieni

m adzenia Światowego A liansu Ko
ściołów Reformowanych. Przybyli 
oni z Rum unii, Węgier, Jugosławii, 
NRD, Holandii, Szw ajcarii, Francji. 
Okazją do ogólnego spotkania było 
przyjęcie dla gości zagranicznych 
urządzone w „Domu S portu“.
W ciżbie ludzkiej kongresowiczów 
udało się wyłowić przyjaciół z No- 
rym bergi, dr. Ludw iga M arkerta, dr. 
Ruth Engelhardt, z B erlina zach. 
pastora Theodora Schappa i jego 
współpracowników oraz ham burżan- 
kę, diakonisę G ertrud  Langen. Jak  
wspomniałem, byliśm y szczególnie 
przyjaźnie goszczeni w Centrum  
H arksheide-Falkenberg, w jednym  z 
najmłodszych m iast RFN, N order- 
stedt. Naszym m iłym  gospodarzom 
pp.Heldze i W ernerowi Bakowskjm 
oraz Ursuli i Helm utowi A hlert by
liśmy szczerze wdzięczni za okazy
waną życzliwość, gotowość pomocy 
np. w wożeniu nas autam i do H am 
burga i po okolicy. N aw iązane kon
takty umocniło pozakongresowe spo
tkanie w niedzielne popołudnie z 
zarządem  miejscowej parafii. Ucze
stniczyli w nim : przewodnicząca, 
p. Helga G otthardt, pastorzy D iet
rich Schreckenbach i G unnar Uc
hach, członkowie Zarządu, N.^ga 
Bakowski i U. H. A hlertow ie ora/: 
inne osoby. Rozmowy trw ały  kilka 
godzin. W ymienione zostały pozdro
wienia, inform acje, opinie. Padały 
projekty kontaktów  na przyszłość. 
W spotkaniu w ziął udział ks. Jan  
Zajączkowski będący gościem K on
gresu.
Sądzę, że naw et skrótowy przegląd 
tego, co działo się w H am burgu, 
unaocznia skalę przedsięwzięcia ia- 
kim  jest K irchentag i ukazuje jego 
znaczenie. Jak  na nasz polski spo
sób przeżyw ania masowych zgro
madzeń o charakterze religijnym  — 
mnie, reform owanego — raziły ak 
centy zbyt krzykliwe, ekstraw agan
ckie, nadm iernie swobodne formy 
niektórych imprez. Jest to odbiór 
subiektywny, który nie um niejsza 
znaczenia i powagi Kongresu jako 
całości. Był on napraw dę wielkim, 
mobilizującym polem ciekawych ek
sperymentów, zgromadzeniem ludzi, 
dla których potrzeba grom adzenia 
się społeczności wierzących wokół 
Chrystusa buduje nadzieję, a od
dala bojaźń.

Na „targowisku rozmaitości”
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WILHELM ZALISZ

S i e r o c i n i e c

Byłem w łaśnie na mojej drugiej 
służbie jako pastuch, kiedy dowie
działem się, że mój wujek, Karol 
Jarko, robi starania, aby mnie przy
jęto do przytułku sierot zborni e- 
w angelicko-reform owanego w W ar
szawie. Miałem wówczas 10 la t i 7 
miesięcy. Było to we wrześniu 1929. 
Uczęszczałem do 4 klasy miejscowej 
szkoły powszechnej w Pożdżenicach 
koło Zelowa...
... Razem ze m ną jechała również 
kuzynka Lidzia Ja rko  z Zelowa. 
Razem z w ujkiem  Karolem  udali
śmy się atobusem  do Łodzi, a tam  
wsiedliśmy do pociągu do W arsza
wy. Pociągiem jechałem  pierwszy 
raz w życiu.
... Ocknęliśmy się na ul. Leszno 20. 
N ajpierw  weszliśmy do ks. S tefana 
Skierskiego. P rzyjął nas bardzo ser
decznie, ale szczególnie ciepło uści
skała nas pani pastorowa. Poszła z 
nam i osobiście do przytułku i 
przedstaw iła siostrze Aurelii. Rów
nież ona przyjęła nas bardzo ży
czliwie. W ujek po krótkim  pobycie 
pożegnał się z nam i i pojechał. 
Z Łodzią zostaliśmy rozdzieleni, 
ona poszła do pokoju dziewczynek, 
ja  do pokoju chłopców. Siostra 
przydzieliła mi łóżko. Było to m e
talow e łóżko z siennikiem  w ypeł
nionym słomą i przykrytym  czystą 
pościelą. Spałem w nim  sam. Nigdy 
w życiu nie spałem  przedtem  w łó
żku sam.
... Na drugi dzień chłopcy ze spe
cjalnym  zainteresow aniem  przyglą
dali się mojej garderobie. Siostra 
prędko jednak  zorientow ała się w

G rupa dzieci przed domem w Czapkowie

sytuacji i dala mi wszystko nowe: 
koszulę, m ajtki, spodnie krótkie i 
zwykłe sznurow ane trzewiki.
... Wszystko w przytułku było dla 
m nie nowe, wszystko wzniosłe, 
w spaniałe, jedzenie smaczne. B ar
dzo mi sm akow ała parzybroda. By
ła to jakaś m ieszanina ziemniaków 
z kapustą... Mięso mieliśmy dwa ra 
zy w tygodniu, w czw artek jakieś 
gotowane z rosołu i w niedzielę 
najczęściej mielone.
... S iostra otrzym ywała na u trzy 
m anie dzieci około 1 zł dziennie. 
Było to skąpo. Również siostry ży
ły skąpo. O trzym ywały od zboru 
około 25 zł miesięcznie na pryw atne 
w ydatki. W tych w arunkach w iel
kim urozm aiceniem  dla dzieci były 
panie opiekunki. N iektóre panie ze 
zboru opiekowały się jednym ' z 
dzieci, chłopcem lub dziewczynką.

Każde dziecko chciałoby mieć taką 
opiekunkę. Niestety, ty le  pań w 
zborze nie było... Ja  opiekunki d łu
ższy czas nie miałem.

... N iektóre panie opiekowały się 
w szystkim i dziećmi. K iedy przycho
dziły do przytułku, to zawsze przy
nosiły solidną torebkę z cukierkam i 
do podziału. Pani Lorecowa naw et 
zapraszała wszystkie dzieci z sio
stram i na swoje urodziny. Była to 
dla nas w ielka uroczystość. Z ajada
liśmy się sm akołykam i, które m ie
liśmy może jedyny raz w roku.

Pani Lorecowa będąc w przytułku 
i zobaczywszy m nie pierwszy raz 
chwyciła m oją głowę w swoje dło
nie i pocałowała m nie w czoło. Co

fnąłem  się odruchowo. „Czemu się 
cofasz?“ — spytała. „Bo m nie n ik t 
jeszcze tak nie pocałow ał“.
Na trzeci dzień po przybyciu do 
przytułku poszedłem z chłopcami 
do szkoły na ul. Ogrodową. K ierow 
nikiem szkoły byt ew angelik re fo r
mowany, pan M arek, natom iast w y
chowawcą klasowym pan Cichosz. 
Spotkaliśm y się z nim  na ulicy w 
drodze do szkoły. Chłopcy mu po
wiedzieli, że przyprow adzają now e
go ucznia. „Skąd?“ „Ze w si“. „Zno
wu mi jakiegoś osła prow adzą“.
Mimo to uczyłem się nieźle. Ale za 
lada przewinienie dostaw ałem  rze
mykiem w skórę.
... Na początku czerwca z siostrą 
Eugenią i najm łodszym i dziećmi po
jechaliśm y na w akacje do Zieleńca 
koło Sadowego. M iejsce było prze
piękne, na skraju  wielkiego lasu. 
W lesie rosły grzyby, borówki i ło- 
chynie. Do kuchni zbieraliśm y co
dziennie, każde dziecko, w iadro 
szyszek.
... Tam, w Zieleńcu, pam iętam , sio
stra A urelia i siostra M ary w ypo
w iadały nieraz pragnienie, żeby nasz 
przytułek m iał swój w łasny dom. 
M iałby on mieć w ielką szk lm ą w e
randę, dużo słońca. To życzenie m ia
ło się niedługo spełnić, a dom był 
piękniejszy niż sobie wyobrażały. 
Tymczasem był on przedm iotem  ich 
modlitw.
Wróćmy znowu do przytułku w 
Warszawie.

Rozkład dnia w yglądał m niej w ię
cej tak : dziewczynki w staw ały o
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Siostra A urelia z dziećmi — obiad 
na wolnym powietrzu

godzinie szóstej i myły się w ła 
zience (łazienka była jedna dla 
wszystkich). Chłopcy w stawali o 
wpół do siódmej. Do godziny siód
mej wszyscy m usieli być umyci, łó
żka posłane, książki przygotowane 
do szkoły. O siódmej dzwonek, sio
stra  czekała już przy nakrytym  sto
le. W ciągu m inuty wszyscy stali na 
swoich stałych miejscach. Jedno z 
dzieci podawało pieśń. Po pieśni 
siostra czytała krótki ustęp z Pism a 
świętego. Jakąś jedną historię lub 
ustęp z mowy Pana Jezusa. W ersety 
te często się pow tarzały i dzięki te
mu dobrze je poznawaliśmy. Po
tem siostra zm aw iała modlitwę i 
siadaliśm y do jedzenia. W niedzielę 
po przeczytaniu w ersetu z Pism a 
św. siostra m iała krótkie kazanie 
na tem at przeczytanego wersetu.
Po śniadaniu mieliśmy dość czasu, 
aby zdążyć na ósmą do szkoły. Po 
powrocie ze szkoły obiad i czas wo
lny do około piątej. Między tym. 
o czw artej podwieczorek. O piątej 
odrabianie lekcji, o siódmej kolacja. 
Po kolacji jedno z dzieci mówiło 
nauczony na pam ięć wiersz z P is
ma św., podawało pieśń, po pleśni 
wszyscy wspólnie mówili modlitwę 
..Ojcze nasz“. Nienauczenie *ię na 
pamięć w iersza powodowało, że 
trzeba było nauczyć się na drugi 
dzień dwóch wierszy. W ybieraliśmy 
wiersze łatwe, przeważnie z Księgi 
Psalmów. Nie uczyliśmy się z o- 
chotą, ale w przyszłości zawdzięcza
liśmy temu systemowa znajomość 
bardzo wielu tekstów Pism a św.
Raz po południu trzech chłopców 
urządziło wyścigi. Trasa prowadzi
ła z sypialni przez okno na tylne 
podwórze, przez pierwsze podwórze, 
kuchnię, sypialnię, okno itd. Siostra 
dosyć prędko zauważyła, że dzieje 
się coś niezwykłego. Wszyscy trzej 
musieliśmy się nauczyć na pamięć 
Psalm u 1. Ten psalm  do dziś dnia 
znam na pam ięć i nieraz był mi otu
chą i przestrogą na różnych drogach 
mojego życia.
Zabawy m ieliśmy dosyć urozmaico
ne. Przede wszystkim teren zabaw 
do pozazdroszczenia. Trzy podwór
ka, teren  naokoło kościoła, a póź
niej jeszcze ogród Działyńskich. 
Pałac Działyńskich wówczas wyg
lądał raczej jak rudera, ale łącznie 
z ogrodem Działyńskich m iał swój 
niebywały urok. Ogród otoczony wy
sokim murem, zamknięty, dostępny

tylko dla nas.... Powiedziano mi póź
niej, że to był ogród pana B aum a; 
o tym wiem mało, natom iast w m o
jej pamięci u tkw ił jako ogród nasz. 
Na pierwszym podwórku gryw ali
śmy w palanta, klipę. Na drugim, 
przed głównym wejściem do przy
tułku, bawiliśm y się pojedynczo w 
piłkę, odbijając ją  o wysoką ścia
nę dw upiętrow ej kam ienicy ul, Le
szno 18.
... W lutym  1932 r. wróciłem w ła
śnie z siostrą A urelią od lekarza i 
poszedłem na podwórko poślizgać 
się na butach. N araz zawołano 
mnie. ... W jadalni zobaczyłem ks. 
sup. Skierskiego, siostrę Aurelię, 
siostrę Eugenię i jeszcze jakiegoś 
obcego starszego pana. ... U kłoni
łem się wszystkim już z daleka. 
Podszedłem bliżej, ów pan uścisnął 
mnie i powiedział: ,,No to co, p rzy j
dziesz do mnie w niedzielę?“ ... Tak 
rozpoczął się nowy, bardzo donio
sły rozdział w moim życiu. Zaraz w 
tym samvm dniu opiekun (tak n a 
zywałem pana Leopolda K ronenber- 
ga) obiecał mi, że mnie zabierze ze 
sobą na w akacje do Francji.
... W pierwszych dniach 1933 roku 
z inicjatyw y siostry Aurelii pan 
K ronenberg w ynajął taksówkę ... i 
pojechaliśmy do Żakowa za S ien
nicą. Tam byliśmy gośćmi pana M a
ksym iliana Czapka w jego w spania
łej rezydencji... Coś niecoś docierało 
do mojej świadomości, że pan Cza
pek chce ofiarować dla sierocińca 
dom, w którym  dzieci mogłyby spę
dzać wakacje. Przypom niało mi się, 
co siostry sądziły w tej spraw ie, 
kiedy jeszcze byliśmy w Zieleńcu. 
Spraw a zaczęła być aktualna.
Za miesiąc pojechaliśm y jeszcze raz 
w tę okolicę, ale w tedy już na plac

budowy naszego domu. Nie przy je
chaliśm y wtedy taksów ką, ale ca
łym autobusem... W szystkie dzieci, 
część młodzieży ze zboru, n iektóre 
opiekunki. Dom nie był budow any 
na gruntach pana Czapka; kupił on 
w pobliżu ... 3 ha mało użytecznego 
piaszczystego lasu z najwyższym  w 
tej okolicy pagórkiem. Dom budo
wano na tym  w łaśnie pagórku. F un 
dam enty były już gotowe i wzno
szono ściany. W szystko szło błyska
wicznym tempem . Dom m iał być 
gotowy do w akacji 1934 r. ... I stało 
się. Na dzień 1 lipca 1934 dom stał 
gotowy, w domu meble, łóżka przy
kryte now iutką bielizną pościelo
wą, nowe poduszki, kołdry, wszy
stko jak  spod igły.
...W tym  mniej więcej czasie siostra 
A urelia urządziła starszym  dzie
ciom niezwykłą atrakcję : podróż do 
Gdyni statkiem  po Wiśle. P rzypo
m inam  o tym  na dowód, że siostra 
A urelia robiła, co mogła, aby dzie
ciom osłodzić ich sieroctwo. Pow ię
kszające się z roku na rok dzięki 
ofiarności opiekunów fundusze u- 
m iała celomo wykorzystać.
Przyglądając się już wówczas sio
strom  Aurelii i M ary w idziałem  w 
nich M artę i Marię. Siostra Aurelia 
skrzętna, zapobiegliwa, dobra gos
podyni i praw dziw a m atka wszy
stkich dzieci. P raw dziw a M arta. 
S iostra M ary bez siostry Aurelii 
w yglądała niem al bezradnie, ale 
kiedy chodziło o w pajan ie dzieciom 
praw d ewangelicznych, to każdy z 
nas uznaw ał jej wyższy autorytet. 
Obie siostry jeździły przynajm niej 
raz w roku do domu macierzystego 
w Miechowicach.
...Na lekcje konfirm acji chodziłem 
dw ukrotnie. Pierwszy raz do księ-
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Poświęcenie domu w Czapkowie

dza Zaunara, ale konfirm owany nie 
byłem. Drugi raz do księdza sup. 
Skierskiego. Na egzam inie przed- 
konfirm acyjnym  w kościele, w obe
cności rodziców konfirm andów  
(moich rodziców zastępowały obie 
siostry) ks. superin tendent zadał 
pytanie mojem u koledze Jurkow i 
Diehlowi: ilu Żydów wyszło z Egi
p tu? Ju rek  nie wiedział. Ja  mu 
podpowiedziałem, a ksiądz sup. to 
usłyszał — trzynaście tysięcy. ,,I ty 
do gim nazjum  chodzisz, a takie głu
pstw a mówisz? Sześćset tysięcy, 
sześćset tysięcy“ — powtórzył jesz
cze raz ks. superintendent. „A ilu 
weszło do Ziemi O biecanej?“. P y
tanie skierow ane do mnie. ,,Dwóch“. 
„Dobrze“. ,,A może ktoś wie, jak  
się nazyw ali?“ Nikt nie wiedział, 
więc powiedziałem : .,Jozue i K aleb“.

„Tak, Kaleb i Jozue“. „A powiedz 
mi jeszcze, Wiluś, gdzie mamy Sło
wo Boże?“. Obie siostry... zdrętw ia
ły. ... Chciałyby powiedzieć, że mam 
w kieszeni, lub coś w tym rodzaju.

Powiedziałem : „W Biblii“. „Tak, w 
księdze zwanej B iblią“. Był to dla 
mnie wielki tryum f i siostry m iały 
co opowiadać o tym egzaminie.

... Cofnijmy się jednak, do roku 
1934. W „Czapkowie, sierocińcu 
fundacji M aksym iliana i Zuzanny 
Czapek“ — jak  głosiła tablica nad 
bram ą wjazdową, odbywała się u- 
roczystość poświęcenia tej pożytecz
nej placówki. Oprócz dzieci byli 
tam  księża pastorzy: Ludw ik Zau- 
nar, Jerzy Jeleń, Emil Jelinek z 
księdzem superintendentem  S tefa
nem Skierskim  na czele. Był chór 
kościelny, liczni członkowie Kole
gium Kościelnego, oczywiście pp. 
Czapkowie i sporo przedstaw icieli

adm inistracji państw owej ze staro
stą m ińsko-m azowieckim  na czele. 
Chór kościelny pod batu tą  pana 
W ilhelm a Rechtsiegla śpiewał w spa
niale. Szczegółów przem ówień nie 
pam iętam , tylko niektóre wypowie
dzi. Ks. sup. Skierski powiedział, 
że w rzeczywistości ten dom nie 
pow inien nazywać się „Czapków“ 
ale „Boży d ar“. Tak to wszyscy 
przyjęliśm y, że to były wysłuchane 
m odlitw y od kilku la t zanoszone 
przed Ojca wszystkich dzieci. Wszy
scy jednom yślnie podziwiali dobroć 
i hojność państw a Czapków. Pan 
starosta w yraził zadowolenie, że te
go rodzaju obiekt wysokiej hum ani- 
tarności stoi na terenie jego pow ia
tu. W reszcie sam pan Czapek po
wiedział skyomnie: „Uczyniłem to, 
na co mnie stać“. Budynek ten ko
sztował około 70.000 zł, co wów
czas przedstaw iało w artość około 10 
szśeiocylindrowych Chevroletów. 
Jakże inny byłby świat, gdyby 
wszyscy panowie z tego, na co ich 
stać, poświęcili na tego rodzaju cele!

Od tego czasu każde w akacje spę
dzaliśmy w Czapkowie. Bardzo czę
sto, naw et na Boże Narodzenie, tam  
jeździliśmy.... Hasaliśmy, krzyczeli
śmy, robiliśm y zawody, pływali, 
skakali, pełni radości życia. Byli
śmy jedną sforną gromadą. Nie było 
ulubieńców ani odsuwanych na bok, 
upośledzonych,vwszyscy byliśmy ró 
wni, i silni i słabsi, i bystrzejsi i 
mniej zdolni.

... W akacje w Czapkowie spędzały 
nie tylko dzieci z sierocińca, ale 
również dzieci niekoniecznie ubo
gich członków Zboru. Często przy
jeżdżała młodzież i opiekunowie. 
Ale szczególnie uroczyście przyjeż
dżał do sierocińca pan Czapek.

... Jak  to się stało, nie wiem, ale 
kiedy w ojna wybuchła, dzieci zo
stały w Czapkowie. Ja, będąc w te
dy na ucieczce, w racałem  na p ie
chotę z Brześcia nad Bugiem i po 
kilkudniowej tułaczce... dotarłem  
wraz z przygodnym towarzyszem 
w ojennej doli do Czapkowa. Byli
śmy serdecznie przyjęci, pojedliśmy, 
w ykąpaliśm y się, wyspali w łóżku 
z czystą pościelą i szli dalej ku 
Warszawie. Było to w połowie p a
ździernika 1939. O statni raz byłem w 
Czapkowie na kilka dni przed w y
buchem Pow stania W arszawskiego. 
Przebywało tam  kilkoro dzieci pod 
opieką pani Zofii Szczepańskiej. 
Siostra m nie posłała, abym się ty 
mi dziećmi zajął i w razie potrzeby 
przewiózł do W arszawy. F ront był 
już niedaleko... K upiłem  w młynie 
worek mąki i kaszy i zatrzym ałem  
jakąś przygodną ciężarówkę. Usie
dliśmy z dziećmi na pakunkach i 
pojechaliśm y do W arszawy. W Cza
pkowie pozostała pani Szczepańska 
z m atką. Co się z nimi stało, nie 
wiem.*
O życiu w Czapkowie można by n a 
pisać dosyć obszerny tom, ale o je 
dnej spraw ie muszę jeszcze w spom 
nieć, nim  zam knę te wspom nienia. 
N iemal każdego wieczoru po kola
cji, przed spaniem, kiedy się już 
ściemniało, chodziliśmy na spacer. 
M usiała być z nam i któraś z sióstr, 
bądź siostra Aurelia bądź siostra 
Eugenia. (Siostra Eugenia m ieszkała 
w Czapkowie przez okrągły rok). 
Chodziliśmy przeważnie u tartym i 
szlakami do Żakowa, lub do Wiel- 
golasu. I niby wciąż to suuo , ale 
kiedyśmy nie zrobili tego spaceru, 
to czegoś nam  przed spaniem  b ra 
kowało. I jakoś to  było ta k  że m u
siała być siostra między nami. Bez 
niej ten  spacer był jak  zupa bez 
soli.
Kiedy potem jako ojciec rodziny 
chadzałem z moimi dziećmi na spa
cer, odczuwały one to  podobnie... 
Dzisiaj, kiedy to piszę, na dworze i 
na łąkach i w lesie w naszej oko
licy jest mokro, ale w nuki przyszły 
po obiedzie (na spacer chodzę z 
w nukam i w niedzielę po obiedzie). 
,.Dziadziu, pójdziem y dzisiaj na 
spacer? Nie, Nie! Jest m okro!“
Ale nie to było główną przyczyną. 
Po prostu chciałem  napisać znowu 
coś niecoś do pam iętnika.

*) Obie przeżyły wojnę.
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ROZMOW Y PRZY STUDNI

Z ciemności do światła

SIOSTRA REGINA — Hinduiści wierzą, że Bóg zło- 
żył dobro w sercu człowieka, ale złe skłonności za
ciem niają je, dlatego trzeba nad nimi zapanować, 
trzeba się z nich wyzwolić. Nie będąc sędzią we 
w łasnej sprawie, człowiek potrzebuje kogoś trzeciego 
— przewodnika, kierow nika, aby go prowadził i osą
dzał, czy osiągnął postęp na drodze zjednoczenia 
z Bogiem, czy nie. Tę funkcję spełnia g u r u ,  k ie 
rownik duchowy w najpełniejszym  tego słowa zna
czeniu, człowiek świecki, nie należący naw et do 
kasty  kapłańskiej. G uru — to asceta, który odkrył 
w sobie powołanie, aby innych prowadzić do Boga. 
A do Boga zdążają wszyscy. Tak więc i pan m in i
ster i handlarz ryżem ma swojego guru. Wszyscy 
m ają .swojego guru. T rak tu je się ich bardzo poważ
nie, choć nie są to żadne au torytety  w dziedzinie 
inteligencji czy nauki. Ale posiadają ogromny auto
ry te t duchowy. Hinduiści uważają, że samo przeby
wanie z guru więcej daje niż jego nauki, bo guru 
jest m istykiem , k tó ry  żyje w zjednoczeniu z Bogiem. 
Dlatego spędzenie z guru choćby kilku  dni wnosi 
jakieś światło na drodze wiodącej na wyższy sto
pień duchowego życia.

SIOSTRA KINGA — Czy kobieta także może pełnić 
funkcję guru?

S. R. — Może, o ile tylko spełnia potrzebne w arunki 
w dziedzinie ascezy, duchowego życia, poświęcenia 
się Bogu. Odnoszą się do niej wówczas z tak samo 
świętym  i nabeżnym  zaufaniem , jak do ascetów 
mężczyzn.

S. K. — Czy jest ona kobietą zamężną?

S. R. — Trzeba by raczej powiedzieć: niegdyś za
mężną, bo jest to na ogół starsza kobieta, m atka ro
dziny, k tóra potem poświęciła się wyłącznie swemu 
nowemu powołaniu. S łynną była np. m atka Auro- 
bindo, pełniąca funkcję guru. F rancuzka z pochodze
nia, panna Richard, przyłączyła się do misji A uro- 
bindo w Pondiczeri. Po jego śm ierci przez wiele la t 
prowadziła a s z r a m ,  czyli szkołę modlitwy, i k ie 
row ała wspólnie założonym dziełem — Auroville. 
Uważana była za niezwykle św iętą kobietę i m iała 
ogrom ny autorytet, choć nie była H induską. G uru 
jest ponadnarodowy, ponadkastowy, ponadreligijny. 
Ksiądz katolicki także może pełnić wobec hinduisty 
funkcję guru, mimo że jest chrześcijaninem . Je s t to 
dowód w ielkiej tolerancji i uznania wartości ducho
wych jako takich.

S. K. — A jaki jest ich stosunek do Chrystusa?

S. R. — Hinduiści uw ażają Go za wcielenie Boga, 
ale jedno z wielu, nie jedyne. Bóg bowiem, według 
wierzeń hinduistycznych, ma cały szereg wcieleń.

Siostrę Reginę poznali już Czytelnicy 
z poprzedniej rozmowy, zatytułow anej 
„Ze wszystkich sił, z całego serca”.

Na przykład Wisznu wcielił się jako Kriszna, żył 
na ziemi przez pewien czas, poczem znów został 
ubóstwiony. Sądzą więc, że Chrystus był kim ś w tym 
rodzaju.

S. K. — A Hindusi chrześcijanie?

S. R. — P rzy jm ują wszystkie praw dy w iary chrześ
cijańskiej. Bardzo ciekawe są fak ty  nawróceń po
chodzących z oświecenia łaski. Ktoś nagle zostaje 
oświecony, że chrześcijaństw o jest praw dziw ą reli- 
gią, k tó rą  m usi przyjąć. Zgłasza się wówczas do m i
sjonarza z prośbą o pouczenia. Na ogół jednak przy
jęcie chrześcijaństw a d la  h induisty  jest bardzo tru d 
ne. Rozm awiałam  kiedyś na ten tem at z jednym  
z księży H indusów pracujących w naszej okolicy. 
Pytałam , od jak daw na jego rodzina jest chrześci
jańska. Okazało się, że jeszcze jego dziad i ojciec 
byli p u d ż i a r a m i  w świątyni. To .nie kapłani, 
raczej rodzaj zakrystianów. Ojca naw róciła w łaśnie 
łaska Boża, zwrócił się więc do m isjonarzy f ra n 
cuskich. Ci, jak  zwykle w takim  wypadku, znaleźli 
mu na żonę dziewczynę chrześcijankę, aby umocnić 
go w wierze. Byli już wiele lat małżeństwem , z k tó 
rego rodziły im się same córki. A jest takie prawo 
w hinduizmie, że jeśli córek jest w rodzinie za dużo, 
ojciec może następną „sprzątnąć” tuż po urodzeniu. 
Ojciec mego rozmówcy, kiedy jego żona spodziewała 
się następnego dziecka, wykopał dołek i czekał, co 
się urodzi. „Ja się urodziłem, dlatego nie znalazłem 
się w  dołku” — dodał ksiądz. Hinduizm bardzo długo 
odzywa się w ludziach już ochrzczonych. Inny przy
kład z tej sam ej rozmowy: „Ja już jestem  cd 30 la t 
księdzem , a mój ojciec jeszcze cd czasu do czasu 
zanosi kozę do św iątyni boga Moni”.
Specyficzną trudność dla hinduisty  przechodzącego 
na chrześcijaństw o stanowi pojęcie grzechu. Grzech, 
według hinduizm u, nie obraża Bcga. Bóg jest inny, 
a więc taki, że niczym obrazić Go nie można. Ow
szem, Bóg liczy, że odkryję Go w swoim sercu, 
czeka na mój zachwyt i moją miłość. Ale nie obraża 
Go mój grzech. l^Iój grzech — to moja sprawa, m oja 
zła skłonność, z k tórej muszę się wyzwolić, jeśli nie 
w tym, to w następnym  wcieleniu. Ale muszę sobie 
z tym poradzić sam, bo hinduizm nie zna pojęcia 
łaski, nie zna też odpuszczenia grzechu. Oczywiście, 
mogę Bcga prosić o światło, Bóg może mi dopomóc, 
ale nie m a mi nic do przebaczenia. W yzwolenie 
z grzechu jest kw estią mojego osobistego wysiłku. 
W ystępuje tu  więc między hinduizm em  a chrześci
jaństw em  zasadnicza różnica.

S. K. — Ta różnica i trudność zwiększa się jeszcze, 
to oczywiste, w przypadku chrześcijaństwa tradycji 
protestanckiej. A inne różnice?
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S. R. — Na przykład w dziedzinie liturgii. Zwłaszcza 
w katolicyzm ie liturgia jest pewnym  cotygodnio
wym rytm em  i aktem  społecznościowym. Hindus te
go nie lubi. O fiara h induisty  jest spontaniczna i in 
dyw idualna. Idzie do św iątyni z rodziną, k iedy ma 
ochotę. Czeka tam  kapłan, k tó ry  składa ofiarę w je 
go imieniu. Najczęściej jest to ofiara błagalna, taka 
sama, jaka stanow iła podstaw ę religii w edyjskiej, 
gdzie sam a czynność ofiarow ania rozrosła się do 
rangi jakiejś siły magicznej, tak  że zapomniano, 
komu składa się ofiarę. A więc między ich indyw i
dualistyczną ofiarą św iątynną a kato licką litu rg ią 
jest zasadnicza różnica. S taram  się im ukazać pros
tym rysunkiem  liniowym (bardzo im ta m etoda od
powiada), że litu rg ia katolicka m a w ym iar un iw er
salny, że uobecnia ofiarę C hrystusa złożoną Bogu 
za zbawienie całego św iata, że Duch św ięty do 
wszystkich przem aw ia w Słowie Bożym, że C hrystus 
karm i swoim ciałem i k rw ią; słowem — że cała 
T rójca Święta zbliża się do ludzi i że jest to n a j
pełniejsze przenikanie się Boga i człowieka. Ale to 
jest zupełnie inny w ym iar.
Jeśli jednak chodzi o m istykę, to, jak  wspom niałam , 
hinduizm  ma o wiele więcej doświadczenia, i to 
zebranego w ciągu całych tysiącleci. U nas do
świadczenia m istyczne albo zdarzają się gdzieś w śro
dowiskach zakonnych, albo są udziałem  jednostek 
raczej wyobcowanych ze społeczeństwa. U nich na
tom iast jest powszechnie przyjęte, że doświadczenie 
mistyczne jest podstawowym  dążeniem każdego 
człowieka. Dlatego w rozmowie z chrześcijanam i 
stw ierdzają: my się więcej modlimy niż wy. I to 
jest fakt. H induista codziennie m edytuje, kontem plu
je, cały dzień spędza sakralnie. Znaczy sobie czoło 
popiołem, aby Boga zawsze mieć w myśli.

S. K. — A jak to wygląda u ludzi z wyższym w y
kształceniem?

S. R. — Im wyższe wykształcenie, tym  bardziej prze
życie się in telektualizuje, ale równocześnie sta je  się 
czystsze pod względem monoteizmu. P rym ityw  h in 
duistyczny gubi się w politeistycznym  folklorze, k tóry  
fascynuje bogactwem form — jakichś procesji, tań 
ców religijnych itp. Ale choć objawy są różne, za
sadniczy m otyw pozostaje ten sam: spotkanie czło
w ieka z Bogiem. Aby to osiągnąć, cała wieś np. goli 
sobie włosy, czego oczywiście, intelektualiści nigdy 
nie robią.

S. K. — Co chcą przez to osiągnąć? Coś konkretnego?

S. R. — Niekiedy tak, .niekiedy nie. N iekiedy czynią 
to bezinteresownie, bo przecież chodzi im o miłość 
skoncentrow aną, jak  poprzednio wspom niałam .

S. K. — Nie jest to dla mnie zupełnie jasne. Mogła
byś bliżej określić, na czym polega ta koncentracja 
miłości?

S. R. — Na stopniu natężenia. Jeśli hinduista kocha 
swoją narzeczoną, to z góry zakłada, że kocha ją 
dla Boga. Wówczas cała energia jego miłcści staje 
się nowym stopniem  miłości do Boga. Inaczej m ó
wiąc, człowiek natęża czy koncentru je swoją miłość 
— wszystkie swoje przeżycia miłości, naw et czysto 
ziemskie, ofiarow ując Bogu.

S. K. — Czy uważa tym samym, że jego miłość do 
żony lub narzeczonej ma wartość sakralną?

S. R. — Oczywiście. Dla hinduisty  całe życie jest 
sakralne. Dziedzina seksualna także, dlatego ma w y
paczenia w formie prostytucji św iątynnej. Bo i ona 
tłum aczy się pragnieniem  sakralizow ania w szystkie
go, co człowiek przeżywa.

S. K. — Jak więc tę sakralność życia pogodzić z łat
wością niszczenia życia, jak w przypadku owej nie
pożądanej córki?

S. R. — Hinduizm, jak  mówiłam wyżej, nie zna po
jęcia grzechu. Zna tylko prawo. Zgodnie z tym  
praw em  życie ludzkie przedłuża się przez syna. J e 
żeli ktoś m a tylko same córki, nie będzie mógł żyć 
wiecznie. Jest to bardzo ciekawa koncepcja możli
wości śmierci duchowej przez b rak  możliwości na
stępnej reinkarnacji, co uchodzi za najw iększe nie
szczęście. Taka duchowa śm ierć jest autom atyczną 
k arą  za popełnione zło. Bo każdy czyn jest nie
uchronnie odreagowany zgodnie z praw em  k a r m y  
i d a r m y .  K a r m a  — to jest czyn, a d a r m a  
to jest los, który  karze za złe czyny. Jeśli więc czło
wiek nie zasłużył na dalsze życie, um iera bez mo
żliwości re inkarnacji i jest to stan z pogranicza 
unicestwienia. Może się jeszcze z niego wydostać, ale 
niełatwo, poprzez jakieś długie oczekiwania i pokuty 
— może powrócić do życia na ziemi.

S. K. — Jak długo ma trwać taki ciąg przechodzenia 
z życia do życia?

S. R. — Aż osiągnie się tak i stopień doskonałości, że 
będzie można, nie przestając być sobą, zatracić się 
w Bogu lub — jak chce inna w ersja  hinduizm u — 
być przed Bogiem. W ierzenia hinduistyczne są pod 
tym  względem bardzo różnorodne, ale przeciw staw 
ne do buddyzm u, w którym  przejście do n i r w a n y  
jest całkowitym  unicestw ieniem  i to jest w łaśnie 
uważane za szczęście. Pojęcie n i r w a n y  znajdu
jem y i tu, i tu, ale w hinduizm ie n irw ana jest za
traceniem  się w Bcgu, a w buddyzm ie — w nicości.

S. K. — A dlaczego to zatracenie się w nicości mia
łoby być szczęściem?

S. R. — Bo jest wyzwoleniem z nieszczęść związa
nych z istnieniem . Budda był autentycznym  hindu- 
istą, ale przekreślił pojęcie transcendencji Bożej 
i zastąpił je pojęciem transcendencji świętości, k tó rą  
osiąga się wysiłkiem m oralnym . Jej szczytem jest 
w łaśnie wyzwolenie się z reinkarnacji i rozpłynięcie 
w nirw anie, czyli powrót do nieistnienia. Buddyzm 
jest przecież ateizmem. Nieszczęście płynie z chęci 
życia, z pożądania, z pragnienia. Jeżeli nie pożądasz, 
to nie kradniesz, nie kłamiesz, nie fałszujesz. Więc 
nie pożądaj. Nie pożądaj naw et istnienia. Dopóki 
jesteś czymś, jesteś niewolnikiem  istnienia. Musisz 
się z tego wyzwolić. Budda propagował kom pletną 
obojętność i takie udoskonalenie m oralne, k tóre nie 
zmuszałoby już do reinkarnacji. Dlatego buddyzm 
nie zna np. pojęcia miłości. Mówi tylko o usposobie
niu miłości, k tóre trzeba zdobyć w  form ie życzli
wości czy uczynności, o ile ktoś o nie prosi, aby 
przez to uzyskać spokój. Buddyzm nie uznając Boga 
nie zna też wiary. Mówi tylko o poznaniu w łasnej
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świadomości. Nie jest to więc religia, lecz filozofia 
lub raczej psychologia albo psychologiczna technika 
zbaw ienia samego siebie. Mimo że jest ateizmem, 
buddyzm  posiada pewne form y „religijne”, np. celi
bat, życie mnisze itp. Buddyści są w swych p rak 
tykach niezwykle konsekw entni i zdolni do tego, 
do czego niezdolni są ani hinduiści, ani chrześcijanie. 
Przeciętnie biorąc, oczywiście. Ale nie znają m odli
twy.

N atom iast hinduizm  zadziwia wspaniałością modlitw. 
Na przykład: „Prowadź mnie z ciemności do św iatła, 
z .niewiedzy do mądrości, ze śmierci do życia”. H in
duizm ma całe szkoły m odlitwy — a s z r a m y  — 
gdzie rzeczywiście uczą modlitwy, i to nie tylko 
hinduistów . Tysiące młodzieży zjeżdża z Zachodu 
uczyć się skupienia, kontem placji, zjednoczenia z Bo
giem. A s z r a m y  m ają swoje program y, swoje 
techniki, swoich nauczycieli—kierowników, wspom

nianych guru, m ają bez liku książek, tekstów, hym 
nów, niekiedy bardzo starych, bardzo pięknych, b a r
dzo głębokich. M ają też swoich świętych, k tórzy 
w ypracow ali w łasne style modlitwy, k tóre są s ta 
rannie kultyw ow ane. G uru uważany jest zresztą — 
o czym w spom inałam  w poprzedniej rozmowie — za 
wcielenie Boga. Wcielenie Boga hinduiści rozum ieją 
w swoisty spcsób i widzą je jako przejaw  bardzo 
częsty. W szystko to świadczy o ogromnym zapotrze
bowaniu H indusów n a  bliskość Boga.

S. K. — A ci, co przyjeżdżają z Zachodu?

S. R. — To zależy. Jedni bardzo się przejm ują ży
ciem w a s z r a m i e ,  biorą wszystko bardzo serio, 
inni odjeżdżają z niczym. Ale faktem  jest, że w dzie
dzinie m odlitw y od hinduistów  można się wiele nau 
czyć.

Rozmawiała s. Kinga Strzelecka, osu

Poniżej zamieszczamy dwa teksty Ulryka Zwingliego, które uzupełniają 
wybór jego pism zamieszczony w  nr 7—8/81 „Jednoty”.

Redakcja

O  CHRZCIE
... Chrzest udzielany jest przed 
zborem temu, kto przed jego 
przyjęciem wyznał wiarę w 
Chrystusa [...]. Dlatego przy 
chrzcie dorosłego pytamy, czy 
wierzy, i dopiero wtedy, gdy 
odpowie „tak“, otrzymuje 
chrzest. Wiara istnieje więc 
przed przyjęciem chrztu i nie 
zostaje dana przez chrzest. Kie
dy przynoszą nam dziecko do 
chrztu, pytamy, czy przynoszą 
je rodzice. A gdy ustami świad
ków odpowiedzieli, że pragną 
chrztu, wówczas dziecko zosta
je ochrzczone. Tutaj obietnica 
z wyprzedzeniem zalicza nasze 
dzieci [...] do społeczności Koś
cioła. Gdy bowiem członkowie 
Kościoła przynoszą dziecko do 
chrztu, chrzci się je zakładając, 
że dziecko chrześcijańskich ro
dziców należy, dzięki Bożej 
obietnicy,- do członków Kościo
ła. A zatem: przez chrzest 
Kościół publicznie przyjmuje 
dziecko, które wcześniej przy
jęte zostało przez łaskę; chrzest 
nie przynosi więc łaski, to ra
czej Kościół poświadcza, że łas
ka stała się udziałem odbiorcy.

Wierzę zatem [...],* że sakra
ment jest znakiem świętej rze
czy, to znaczy przyjęcia łaski. 
Wierzę, że jest on widzialną 
postacią lub formą niewidzial
nej łaski, która została udzielo
na i darowana przez Boga [...].

Wierzę, że jest on publicznym 
świadectwem. Na przykład 
podczas chrztu ciało obmyte 
zostaje najczystszym elemen
tem, co ma oznaczać, że dzięki 
łasce dobroci Bożej zostaliśmy 
przyjęci do zgromadzenia Koś
cioła i ludu Bożego, w którym 
mamy prowadzić czyste i pra
we życie. Tak Paweł (Rzym. 6) 
wykłada tę tajemnicę. Przyj
mujący chrzest poświadcza za
tem swą przynależność do Koś
cioła Bożego, który .przez czys
tość wiary i uczciwość życia 
czci swego Pana.

O URZĘDZIE 
KAZNODZIEJSKIM

... Wierzę, że urząd prorocki 
lub kaznodziejski jest z wszy
stkich urzędów najbardziej ko
nieczny. Albowiem chcąc być 
ściśli przyznamy, że zwiasto
wanie apostołów, ewangelistów 
lub biskupów poprzedzało wia
rę wszystkich narodów, przy
pisywaną Duchowi. Zwróćmy 
jednak — o boleści — uwagę 
na tych, stosunkowo licznych, 
którzy .wpiraWdzie słyszą zwias
towanie Ewangelii, ale mu nie 
wierzą, bo brakuje im Ducha. 
Tam więc, gdzie wysyłani by
wają prorocy lub kaznodzieje 
Słowa, jest znak łaski Bożej 
manifestujący się swoim wy
branym; gdzie zaś na głoszenie 
poselstwa się nie zezwala, tam

występuje znak grożącego gnie
wu. Można się tego dowiedzieć 
od proroków i na przykładzie 
Pawła, któremu niekiedy nie 
wolno było iść do pewnych lu
dzi, a do innych znowu bywał 
wzywany.
Również prawa i sama zwierz
chność, służące ochronie spra
wiedliwości publicznej, nie mo
gą znaleźć skuteczniejszego niż 
urząd piroroidki sprzymierzeńca. 
Przykazanie sprawiedliwości ma 
znikome znaczenie, jeśli od
biorcy nie wiedzą, czym jest 
sprawiedliwość, i nie miłują 
tego, co słuszne. Prorocy, ni
czym słudzy, zajmują się od
powiednim przygotowaniem 
serc, lecz przewodnikiem nau
czycieli i słuchaczy jest Duch 
Święty. Słudzy, którzy w taki 
sposób nauczają, pocieszają, 
obdarowują i uprawiają wierne 
duszpasterstwo, uznawani są za 
reprezentantów ludu Chrystu
sowego.
Uznajemy taikże, że słudzy ci 
udzielają chrztu, rozdają ciało 
i krew Pana podczas Wiecze
rzy Pańskiej (my też nazywa
my tak obrazowo święty chleb 
i wino w Wieczerzy Pańskiej), 
odwiedzają chorych, karmią 
ubogich na koszt Kościoła, w 
jego imieniu czytają i wykła
dają Pismo święte oraz składa
ją świadectwo [...]. Odmawia
my natomiast legalności, to 
znaczy uważamy za nieprawny 
ów rodzaj sług Bożych z mitrą 
i pastorałem, którzy są niczym 
innym, jak figurantami i zja
daczami chleba, ciężarem dla 
tej ziemi i garbem na ciele 
Kościoła...
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JOANNA MIZGAŁA

Cztery ksiqżki o Jezusie
Postać Jezusa z N azaretu, jego o- 
sobowość, historia Jego życia, czy
ny jakich dokonywał, interesow ały 
od wielu wieków ludzi wierzących 
i nie tylko ich.
To zainteresow anie wpłynęło na lu 
dzi zajm ujących się twórczością a r
tystyczną, którzy stara li się dać 
swój obraz Jezusa — postaci dla 
chrześcijan kluczowej w in te rp re
tacji dziejów ludzkich, a dla ludzi 
obojętnych wobec w iary i posłan
nictw a Jezusa, lecz w rażliw ych na 
Jego w yjątkow e w alory osobiste — 
nieprzeciętnej jednostki obdarzonej 
w yjątkow ym  charyzm atem  oddziały
wania na tych, którzy się z Nim 
zetknęli.
W najwcześniejszym  okresie ery 
chrześcijańskiej od bardzo wczes
nego średniowiecza aż po czasy re 
nesansu, a miejscam i baroku, postać 
Jezusa była częstym tem atem  sztuk 
pięknych, a więc m alarstw a, rzeźby 
itp. W e wczesnym okresie rozwoju 
miały one głównie przez powiązanie 
z Kościołem spełniać funkcję dy
daktyczną i wychowawczą szero
kich mas chrześcijan. Dominowała 
więc tem atyka sakralna, a postać 
Zbawiciela, czy to w ujęciu rea li
stycznym, w w ypadku gdy dzieło 
artysty  było pewnego rodzaju ilu 
stracją  m ającą przybliżać Biblię, 
czy to w w izjach bardziej alegory
cznych była tą, k tóra w ybijała się 
na pierwszy plan z ogólnego tła. 
Po renesansie, gdy sztuki piękne 
odrzuciły funkcję wyłącznie sak ra l
ną, postać ,Jezusa często była uży
w ana jako wzniosły efekt, często 
czysto artystyczny, bądź też jako 
symbol człowieczeństwa, jego k lę
ski i tryum fu.
W czasach nowożytnych sztuki p ię
kne odwróciły się od tem atyki re 
ligijnej i skierow ały się ku obrazo
w aniu przeżyć ludzkich, bez pow ią
zania z m etafizyką.
Tę ich zarzuconą rolę przejęła bele
trystyka i to zarówno ta  jej część, 
k tórą tradycyjnie rozumie się pod 
tym  term inem , a więc powieściopi- 
sarstwo fikicyjne, którego fikcja jest 
jedynym  tworzywem , jak  też, szcze
gólnie od X IX  wieku beletrystyka 
faktograficzna, oparta w większym

czy m niejszym  stopniu o w ydarze
nia rzeczywiste. Do tego drugiego 
nu rtu  beletrystycznego zaliczyć n a
leży wszystkie podejm ow ane zasad
niczo od X IX  w ieku po dzień dzi
siejszy próby opisania i przybliże
nia ludziom współczesnym osoby 
Jezusa.
Dzieła o Jezusie można podzielić na 
dwie grupy: do pierwszej zaliczyła
bym te, k tóre stanow ią jakby po
wieściowe odbicie Ewangelii, a więc 
opierając się na fak turze relacji e- 
wangelicznej s ta ra ją  się chronolo
gicznie w form ie narracyjnej przed
staw ić życie Jezusa od narodzin do 
krzyżowej śmierci i ostatecznego 
tryum fu, bądź też takie, k tóre w y
b iera ją  pew ien fak t z Jego życia, 
jako osnowę całego opowiadania.
Do drugiej grupy zaliczyłabym tzw. 
beletryzow ane biografie, k^óre b a r
dziej niż na kolejnych w ydarze
niach koncentru ją się na samej o- 
sobie Zbawiciela, a egzystencjalna 
sytuacja Jezusa i ostateczny sens 
Jego życia i działalności bardziej 
in teresuje autorów  tych prac niż 
chronologia.
O ile pierwszy typ literatu ry  tw o
rzą zazwyczaj ludzie ściśle związani 
z chrześcijaństw em , a więc jest on 
w większości lite ra tu rą  konfesyjną, 
o tyle drugi n u rt jest szerszy. Te 
biografie Jezusa tw orzą zarówno 
głęboko w ierzący chrześcijanie, jak  
też ludzie stojący daleko od chrze
ścijaństw a, czy naw et programowo 
w ojujący ateiści. Typowym przykła
dem może tu  być „Życie Jezusa“ 
Giovanniego Papiniego, czy też „Ży
cie Jezusa“ E rnesta  Renana, który 
swoją książką, wychodzącą z pozy
cji zdecydowanie ateistycznych, za
początkował, co jest paradoksem , 
nowoczesną tradycję poważnych bio
grafii Jezusa. Na tej książce, oczy
wiście nie światopoglądowo lecz 
w arsztatow o, wzorowali się później
si autorzy z kręgów chrześcijań
skich.
W Polsce najw ybitn iejszą pozycją 
tego pierwszego nurtu , relacyjnego, 
jest niew ątpliw ie powieść „Jezus z 
N azaretu“ Rom ana B randstaettera. 
To m onum entalne, 4-tomowe dzieło 
jednego z czołowych polskich pisarzy

katolickich; napisane z wielkim  na
kładem  pracy, jest oryginalne. Nic 
tyle ze względu na tem at, bo jest 
to powieściowa ilustracja Ewangelii, 
i nie ze względu na formę, bo jest 
ona tradycyjna, lecz przede wszy
stkim  ze względu na osobę autora. 
Roman B randstaetter urodził się w 
rodzinie żydowskiej, tradycyjnej i 
bardzo ortodoksyjnej, przywiązanej 
do swej wiary. S tary Testam ent był 
podstawową lek turą w tym  domu. 
Dziadek autora mówił do niego w 
dzieciństwie: „Będziesz Biblię czytał 
nieustannie, będziesz ją  kochał w ię
cej niż rodziców, więcej niż mnie. 
Nigdy się z nią nie rozstaniesz. A 
gdy się zestarzejesz, dojdziesz do 
przekonania, że wszystkie książki, 
jakie przeczytałeś w życiu, są tylko 
nieudolnym  kom entarzem  do tej 
Księgi“.

W domu odpraw iano wszystkie na
kazane obrzędy żydowskie. Rosnąc 
w takiej atm osferze młody B rand
staetter miał wszystkie zadatki na 
m ądrego i wykształconego, o szero
kich horyzontach rabina. Jednakże 
stało się inaczej. Odkrył on Nowy 
T estam ent jako niezbędne uzupeł
nienie S tarego i odkrył w Jezusie 
Boga. Do dotychczasowego urzecze
n ia człowiekiem doszło uznanie w 
Nim Syna Bożego i Zbawiciela.

Była to n iew ątpliw ie decyzja dla 
autora dram atyczna. M usiał zerwać 
z dotychczasowym pojm owaniem  
wielu spraw , a naw et odciąć się w 
pewnej mierze od rodzinnych tra 
dycji. Jednakże ten n iew ątpliw y o- 
sobisty dram at zaowocował w krótce 
w ielom a utw oram i o tem atyce b i
blijnej, w idzianej w św ietle Nowego 
Testam entu. Ukoronowaniem  tej p i
sarskiej działalności jest w łaśnie 
, Jezus z N azaretu“. N apisaniu tej 
książki poświęcił autor 10 la t ży
cia. O parta  jest całkowicie na  P i
śmie św iętym ; au tor w ykazał cał
kowite zaufanie do tego źródła i 
sta ra ł się jak  najrzadziej odwoły
wać do pisarskiej wyobraźni. Sam 
mówi, że sta ra ł się nie dawać fan 
tazji zbyt wielkiego pola do popi
su. N aw et jeżeli zachodził jakiś 
moment, co do którego Ewangelie 
mogą się różnić w opisach, bądź je 
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żeli są jakieś puste miejsca, gdzie 
au tor m usiał rekonstruow ać pewne 
fakty, sta ra ł się To robić z możli
wie najw iększym  praw dopodobień
stwem  danej sytuacji.

Dialogi są oparte w zupełności 
na wypowiedziach ewangelicznych, 
szczególnie wypowiedzi Jezusa są 
autentyczne. Te, które nie znajdują 
się w Nowym Testam encie są zapo
życzone ze Starego Testam entu, gdyż 
autor wyszedł z założenia, że J e 
zus, jako w ykształcony Rabbi dys
kutujący ze znawcam i Praw a, m u
siał św ietnie znać S tary  T esta
ment, a więc mógł się nim  posługi
wać w przem owach czy dyskusjach. 
Najw iększym  w alorem  książki jest 
jej realizm . Czytając m a się przed 
oczami to, co au tor opisuje; widzi 
się urządzenia w nętrz, sprzęty u- 
żytkowe, krajobrazy. Umiejętność 
takiego realistycznego obrazowania 
jest ważna, gdyż pozw ala czytelni
kowi, szczególnie mniej przygoto
w anem u do przysw ajania abs trak 
cyjnych wywodów, w niknąć w a t
m osferę codziennego życia i w 
konkretny m om ent historyczny, 
który Bóg w ybrał dla posłania 
swego Syna. Opisów takich jest b a r
dzo wiele.

Wiele jest również opisów nie rze
czy m artw ych, lecz żywych ludzi, 
działających, myślących, m ających 
swoje racje, pragnienia i ambicje. 
P ortre ty  te kreow ane są z dużym 
wyczuciem psychologicznym i zro
zumieniem. A utor pokazuje od w e
w nątrz m entalność Żydów tam tego 
okresu. Z racji swego pochodzenia 
jest on niew ątpliw ie predysponow a
ny do tego. Również dzięki swemu 
zakorzenieniu w tradycji judaisty 
cznej m a kom petencje do opisania 
ówczesnej sceny polityczno-religij- 
nej Izraela. A więc widzimy tam  
walczących faryzeuszy i układnych 
saduceuszy, purytańskich  sekciarzy 
z Q um ran i m arzycielskich zelotów, 
a także w ielu Żydów oczekujących 
z u tęsknieniem  na przybycie Mes
jasza. A utor w ielokrotnie ukazuje 
sw ą erudycję historyczną i jakby na 
m arginesie głównej opowieści ko
m entuje i w yjaśnia pew ne pojęcia, 
term iny  i daje ich genezę. Rów
nież dokładnie opisane są obrzędy, 
św ięta Izraela, codzienność życia 
religijnego, powiązanego z każdym 
czynem za pomocą w ielu przepisów 
Praw a, dokładnie określających o- 
bowiązki praw ow itego syna Izraela 
w każdej sytuacji w jakiej się znaj
dzie.

Autor ukazuje rolę św iątyni, jako 
układu centralnego dla całego Izra
ela i w związku z tym  rolę kasty 
kapłańskiej. To wszystko jest b a r
wnie i obrazowo zarysowane tłem, 
na którym  porusza się Jezus. Postać 
Jezusa jest ukazana tradycyjnie i 
raczej schematycznie. W ynika to 
chyba z samego faktu  przynależno
ści tego dzieła do lite ra tu ry  re la 
cyjnej, o czym pisałam  wyżej. Za
daniem  jego było przedstaw ienie 
kolejnych etapów życia Jezusa na 
szerokim tle historycznym, bez zbyt
niego zagłębiania się w psychologi
czne subtelności. Jezus od początku 
do końca jest w łaściw ie taki sam, 
monolityczny; Jego w ahania co do 
m isji i posłannictw a są p rzedsta
wione zbyt skrótowo i pow ierzcho
wnie. Brak pewnej głębi w potrak- 
tęw aniu  powagi tegoż posłannictw a. 
Nie widać ostro całego p rze jm ują
cego ciężaru, jakim  dla Jezusa m u
siało być Bóstwo i Człowieczeństwo 
zarazem, a  na dodatek niezrozu
m ienie przez tych, do których to  po
słannictw o się odnosiło. Chyba do
piero przy końcu, w scenie U krzy
żowania autor zbliżył się do uw y
datnienia tego poczucia tragizm u. 
Jego wizja jest prosta, obiekty
wu a , uży w a j ą c a p : w .? c i r gl iwie
środków artystycznych, przez co 
staje się w strząsająca. Ale to po
czucie tragizm u nie u jaw nia się 
dopiero w Ukrzyżowaniu, lecz prze
nika całą m isję C hrystusa na Zie
mi, co zostało zbyt słabo uwidocz
nione we wcześniejszych partiach  
książki. Dlatego w ydaje mi się, że 
główny w alor dzieła B ran d stae tte 
ra  leży w  opisie tła i atm osfery, 
wśród k tó rej żył i działał Jezus, 
w ukonkretow aniu m om entu h isto 
rycznego, gdy w śród ludzi chodził 
Bóg.
Innego zadania podjął się am ery
kańsk i dziennikarz Jim  Bishop. Nie 
zam ierzał o:n dać całego obrazu ży
cia Jezusa, lecz skoncentrow ał się 
na ostatn im  dniu. Postanow ił przed
staw ić te n  dzień, najbrzem ienniej- 
szy w skutki dla całego św iata, 
w postaci reportażu, reportażu spod 
Krzyża. Dzięki te j konw encji jest 
to książka w yjątkow a. A kcja roz
poczyna się o godzinie szóstej po 
południu, gdy Jezus z Apostołami 
udaje się na O sta tn ią  Wieczerzę, 
a kończy się o czw artej po po
łudniu następnego dnia, gdy zosta
je zdjęty z krzyża.
Książka jest w  większości oparta  
na 4 Ewangeliach, a m iejscam i u- 
zupełniana re lacjam i historyków

od Józefa F lawiusza do najw spół- 
cześniejszych. Autor s ta ra  się uk a
zać Jezusa w końcowym okresie 
Jego życia, przygotowanego na 
cierpienie i cierpiącego, ukazując 
Go przede wszystkim  jako Czło
wieka, bez zbytniego angażowania 
elem entu boskości, gdyż nadm ier
ne akcentowanie tego w ym iaru  
mogłoby pomniejszyć czysto ludz
kie cierpienie, jakiego Jezus do
świadczył na krzyżu.
Bishop prześledził ostatn ią drogę 
Jezusa, a na 'tej drodze dojrzał 
i ośw ietlił jak reflektorem  te po
staci, k tó re odegrały rolę w Jego 
życiu. W idzimy więc tych, którzy 
w  Niego uwierzyli, uczniów i sym 
patyków, widzimy tych, k tórzy  Nim 
pogardzali jako  szarlatanem , gdyż 
sam i uw ażali się za praw om yślnych 
Żydów i w idzim y też tych — A n
nasza, Kajifasza, P iła ta  — którzy 
Go zabili. Również Bishop, ta k  jak  
B randstaetter, koncentru je się w 
dużej m ierze na tle akcji. U Bis- 
hopa znajdu ją się trzy  specjalne 
rozdziały tem u poświęcone: „Świat 
żydowski”, „Świat rzym ski”, „Je
zus”.
W tym  przypadku również książka 
jest skoncentrow ana nie 'tyle na 
osobowości Jezusa, ile na dynam icz
nym  przebiegu w ydarzeń, k tóry  do
prowadził Jezusa do Krzyża. W tym  
ostatnim  dniu  Jego życia skum u
lowały się w szystkie procesy, k tó re  
kształtow ały się przez 3 la ta  je 
go publicznej działalności. Miłość 
jednych i nienawiść drugich do
szły do szczytu. K onw encja rep o r
tażowa „Dnia w którym  um arł 
C hrystus”, opisująca precyzyjnie 
godzinę po godzinie podkreśla ten 
dram atyzm . Książka kończy się 
sceną złożenia ciała Jezusa do gro
bu. Nie pokazuje trium fu  Z m ar
tw ychw stania. D latego wym owa jej 
jest tragiczna, gdyż autorow i cho
dziło o pokazanie Człowieka, k tó 
ry  osiągnął granice ludzkiego c ier
pienia, za w łasnym  przyzwoleniem, 
wiedząc co czyni, i przez to p rze
kroczył sam siebie, a ponosząc k lę 
skę — jednocześnie w ygrał.

J w  takim  ujęciu autorow i nie b y 
ło naw et potrzebne optym istyczne 
•zakończenie i odwoływanie się do 
boiskcści Chrystusa. Skoncentrow a
nie się na ludzkim  aspekcie Jego 
ostatniej drogi było w ystarczająco 
wymowne.

Innego rodzaju książką jest „Ży
cie Jezusa” Franęois’a M auriaca, 
katolickiego pisarza francuskiego.
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Zaliczyłabym ją do tych pozycji, 
k tóre nazwałam  beletryzow anym i 
biografiam i Jezusa.
W w arstw ie faktograficznej jest to 
biografia dokładnie opisująca dzie
je Jezusa na  podstaw ie Ewangelii 
i zatrzym ująca s i ę . nad  w szystki
mi epizodami Jego działalności.
Ale jest ta książka czymś jeszcze. 
W w arstw ie głębszej jest czymś 
w rodzaju bardzo osobistego eseju 
wierzącego chrześcijanina, k o n k re t
nie katolika, o Jezusie.
Nie jest to dzieło napisane bezna
miętnie, lecz z dużą dozą osobis
tego zaangażowania. Mimo prób 
ukrycia się au tora w obiektywnych 
faktach, raz po raz przeziera jego 
silna osobowość. M auriac rozpa tru 
je wiele czynów Jezusa w  aspek
cie aktualnym , widzi siebie i wszy
stkich wierzących chrześcijan w sy 
tuacji takiego wyboru, jakiego m u
sieli dokonać ci, k tórzy się w  bez
pośrednim  oddziaływ aniu Jezusa 
znaleźli. Podkreśla, że ci, k tórzy nie 
znając Go osobiście, żyjący we 
wszystkich w iekach po Nim i uw a
żający się za wierzących chrześcijan, 
gdyby byli na m iejscu tam tych, być 
może odeszliby od Niego n ie mogąc 
znieść Jego radykalnych wymagań. 
Teraz łatw iej jest być chrześcija
ninem, gdyż to, co wówczas było 
istotą powołania Jezusa, w m iarę 
upływ u czasu rozwodniło się i s ta 
ło bardziej straw ne dla człowieka 
naturalnego.
Dla M auriaca najpełniejszym  im ie
niem  Jezusa jest Miłość wcielona, 
żądająca oddania bezwarunkowego 
i absolutnego, co dla człowieka n a 
turalnego często bywa okru tne i 
nierozsądne i dlatego od tej Mi
łości ucieka lub poddaje się jej 
z w ielkim i oporami.
A utor podkreśla, jak  wielkim  zgor
szeniem była nauka Jezusa, Jego 
koncepcja Bożej sprawiedliwości, 
tak różna od spraw iedliw ości ludz
kiej jak  dzień do nocy. Była ta  
nauka zgorszeniem dla faryzeuszy. 
Ale oni n ie  są postaciam i już ty l
ko historycznym i; są wśród w szy
stkich ludzi w szystkich czasów. 
Wiele kontynuacji postaci b ib lij
nych w idzi M auriac w  swoich 
współczesnych bliźnich. Widzi N i
kodemów, M arie M agdaleny, P iła 
tów, a naw et Judaszów. W pe
wnym m iejscu w ystępuje naw et z 
tezą, że Judasz  powinien być pa
tronem  w szystkich chrześcijan, 
gdyż ta k  często akceptując Jezu 
sa zewnętrznie, zdradzają Go w 
swym sercu.

A ite w szystkie postacie odncsi do 
tej jedynej, k tó ra  jest n iepow ta
rzalna, do postaci Syna Bożego. 
Widzi, że wokół w alki o p rzy ję
cie bądź odrzucenie tego niezasłu
żonego daru Boga dla grzesznej 
ludzkości toczy się świat. C entrum  
św iata i h isto rii jest d la  M auriaca 
Jezus Chrystus. Książka, ja k  już 
zaznaczyłam , jest dziełem autora 
katolickiego i czasami w idać pe
w ną tendencyjność konfesyjną, ale 
nie um niejsza to  faktu, że jest 
dobrze przem yślaną, również w 
w arstw ie psychologicznej, i dobrze 
napisaną b iografią Jezusa, pokaza
nego jakby w  trakc ie  spalan ia się 
w ogniu w szechogarniającej m iłoś
ci. W toku  akcji widzimy Go na 
przem ian  łagodnego i gw ałtow ne
go, grożącego i proszącego. Nie jest 
to obraz statyczny, -uładzony i 
przesłodzony, co ta k  często zdarza 
się katolickim  hagiografom . M au
riac szczęśliwie tego uniknął. Tu 
Jezus jest ogarnięty  s ta łą  Mocą 
Bożą, a choć zmęczony, łagodny i 
naw et chciałoby się powiedzieć — 
m ający już dość, jest ciągle silny 
i sugestyw ny. Na tak im  .tle sło
w a „Ufajcie, bo Jam  zwyciężył 
św ia t” nie są zaskoczeniem.
Do tych  dw óch kategorii, powieści 
i biografii n ie  m ożna zaliczyć in 
nej pozycji, o k tórej chciałabym 
napisać parę zdań. A mianowicie 
chodzi tu o książkę P ie rre ’a Thi- 
vollier pt. „Czy słyszeliście o 
N im ?”.
A utor postanow ił opisać w ażniej
sze zdarzenia z życia Jezusa od 
narodzenia do zm artw ychw stania 
nie za pomocą zwykłej form y n a r 
rac ji autorskiej, lecz bardziej ory
ginalnie. Postaw ił sobie problem , 
k tóry  jest zresztą podtytułem  ksią
żki — Gdyby m i o Jezusie mówili 
ludzie młodzi, ci k tórzy żyli w tym  
sam ym  czasie historycznym  co On 
i k tórzy byli blisko, co by pow ie
dzieli? W ybrał w  tym  celu czte
ry  autentyczne postacie, a  więc

M arka, au tora Ewangelii, Rodę — 
służącą w domu rodziców M arka, 
oraz Rufusa i A leksandra — sy
nów Szymona Cyrenejczyka, (który 
niósł krzyż Jezusa aż na Golgotę. 
A utor wyobraził sobie, że tak ie  fik 
cyjne spotkanie mogło się odbyć 
jednego dnia. Z ebrali się w tedy ci 
młodzi ludzie, oczywiście już parę  
la t po Ukrzyżowaniu, i opow iada
li sobie wzajem nie, co widzieli, co 
słyszeli o Rabbim  z N azaretu, dzie
lili się tym i, ta k  drogimi d la  sie
bie wspomnieniami.
Spotkanie takie było oczywiście h i
storycznie fikcyjne, lecz teksty , 
którym i bohaterow ie się posługu
ją, są autentyczne. M arek mówi 
słowami Ewangelii, k tó rą  później 
napisał, pozostali zaś używ ają 
słów z innych Ewangelii i Dziejów 
Apostolskich. Poprzez tę  a trakcy j
ną form ę fab u la rn ą  książka jest 
przeznaczona przede w szystkim  dla 
młodszego czytelnika, co zresztą 
autor zaznacza na w stępie, a 'tak
że dla tych, którzy  o Jezusie nic 
nie słyszeli bądź otrzym ali n ieści
słe inform acje. M a ich to zachę
cić do przeczytania Ewangelii. I 
chyba poprzez tę  ciekaw ą form ę 
oglądania Jezusa  i Jego czasów jak 
by od zew nątrz, przez innych, k sią 
żka w inna dać zam ierzone przez 
au to ra  rezultaty .
Te wszys.tkie omówione pozycje, 
jak  też inne, k tórych w iele rok
rocznie ukazuje się n a  św iecie s ta 
ra ją  się dać obraz Jezusa na tle 
Jego czasu, a niektóre jeszcze do
datkowo uw ypuklić znaczenie Jego 
życia, śm ierci i pow stania z m ar
twych dla współczesnego pokolenia. 
Z jakichkolw iek punk tów  w idze
nia by wychodziły, artystycznych 
czy konfesyjnych, jeżeli są pisane 
z rzetelnością, poczuciem odpowie
dzialności za to, że opisują nie 
zwykłego człowieka, lecz wcielone
go Syna Bożego, ta k  długo są  cen
ne i pozostaną w  spuściżnie lite
rackiej swojego czasu.

OFIARY NA WYDAWNICTWO
Janusz Ciechanowicz — zł 200, Zbigniew Iżycki-Herman — zł 50, 
Paweł Krzyżanek — zł 1000, Helena Ra tomska — zł 79, klasztor 
Kapucynów Stalowej Woli — zł 600, ks. Johan Beks — zł 1000, 
Andrzej Gorcewicz — zł 1300, Tomasz Bender — zł 60.
Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Przypominamy, 
że ofiary na wydawnictwo „Jednota” przekazywać można na kon
to PKO VIII OM Warszawa, Nr 1586-3854-136 bądź przesyłać 
przekazem pieniężnym pod adresem: Administracja miesięcznika 
„Jednota”, al. Świerczewskiego 76a, 00-145 Warszawa.
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P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y

Z ZAGRANICY

9 W śród 73 Kościołów luterańskich, 
reform ow anych i unijnych w Eu
ropie, k tóre przed pięciu laty  za
w arły tzw. Konkordię Leuenberską, 
w spólnota w iary uległa takiem u 
pogłębieniu, że istniejące różnice 
doktrynalne nie są już odczuwane 
jako elem ent podziału. Do takiego 
wniosku doszło II Zgromadzenie 
Ogólne przedstaw icieli Kcściołów- 
- sygnatariuszy Ko nk ord ii Leuen- 
berskiej, k tóre w dniach 18—24 lu 
tego br. obradowało w D riebergen 
(Holandia).

9 Zdaniem  teologa katolickiego, 
prof. Heinza Schütte, oficjalny dia
log m iędzy w ielkim i tradycjam i 
chrześcijańskim i wykazał, że poro
zum ienie w spraw ie urzędu papies
kiego jest możliwe. N astąpi ono 
jednak pod w arunkiem , że Kościół 
kato licki odnowi urząd papieski 
uw zględniając „uzasadnione uwagi 
praw osław nych i p ro testantów ”.

9  Synod Kościoła E w angelicko-La
terańskiego na Węgrzech potw ier
dził wcześniejsze zaproszenie, aby 
VII Zgrom adzenie Ogólne Św iato
wej Federacji L uterańsk iej odbyło 
się w 1984 r. w  Budapeszcie. Synod 
powołał już kom itet przygotow aw 
czy.

9 B ryty jska Rada Kościołów (zrze
szająca 27 Kościołów anglikańskich, 
protestanckich  i prawosławnych) 
czyni starania, aby jej członkiem 
został Kościół Rzym skokatolicki. 
Spraw ę bada specjalny kom itet, 
którego pow stanie biskupi katoliccy 
przyjęli życzliwie.

9 Protestanci belgijscy są coraz 
bardziej zatroskani rosnącym  r a 
sizmem w k rajach  zachodnich. Os
ta tn io  w yłoniła się grupa p ro testan 
tów flam andzkich, k tó ra  finansowo 
i m oralnie popiera Program  ŚRK 
Zwalczania Rasizmu.

9 Biskup katolicki Malagi, Roman 
B uxarra is przekazał ewangelikom 
hiszpańskim  200 000 pesetów  (=2500 
dolarów) jako dar na budowę 
ewangelickiego kościoła i centrum  
konferencyjnego. W historii eku
m enizm u hiszpańskiego jest to 
pierw szy w ypadek, aby Kościół k a 
tolicki przyszedł z pomocą finan 
sową ewangelikom.

9 Istn ie ją  oznaki, że Kościół P re- 
zbiteriański w Irlandii Północnej, 
k tóry  w ubiegłym  roku w ystąpił ze 
Światowej Rady Kościołów, wyco
fa się także z Irlandzkiej i B ry
tyjskiej Rady Kościołów. Nowy 
zwierzchnik bowiem, ks. John  G ir- 
van, uchodzi za zdecydowanego 
przeciw nika ekum enizmu. Św iato
wej Radzie Kościołów zarzuca on 
„tendencje katolicyzujące”.
9 Południow oofrykańska Rada
Kościołów zaapelowała do m iędzy
narodowych inw estorów  i firm  
handlujących z rasistow skim i w ła
dzami kraju , aby prowadziły swoje 
interesy tylko wtedy, gdy nie go
dzą one w p raw a człowieka.

9 Wypuszczono na wolność sześciu 
m isjonarzy i pracowników Kościo
ła anglikańskiego, aresztow anych 
pod zarzutem  szpiegostwa na rzecz 
Stanów  Zjednoczonych i przetrzy
m ywanych przez w iele m iesięcy w 
więzieniu w Iranie.

9 Ja k  oświadczył w iceprezydent 
Światowej Federacji Luterańskiej, 
A drew  Hsiao, zapotrzebowanie na 
Biblię w Chińskiej Republice L u 
dowej jest tak  wielkie, że nie daje 
się go pokryć z nakładów  w ykony
wanych w k raju . W ^najbliższym 
czasie nie można liczyć na zaspo
kojenie popytu z powodu braku 
papieru.

9  10 m arca br. zm arł w Berlinie, 
po kró tk ie j chorobie, W olf-D ietrich 
G utsch (49), k ie ru jący  pracą m ło
dzieży przy Związku Kościołów 
Ewangelickich w NRD. Zm arły n a 
leżał do współzałożycieli Ekum e
nicznej Rady Młodzieży w Europie 
i był członkiem S ekretaria tu  Mię
dzynarodowego Chrześcij ański e j
K onferencji Pokojowej. U trzym y
w ał bliskie kontakty  z Polską Radą 
Ekumeniczną, a zwłaszcza z jej ko 
m isją młodzieży. W uroczystościach 
pogrzebowych, k tóre odbyły się 20 
marca, uczestniczył sekretarz PRE, 
ks. Zdzisław Pawlik.

9 Światowa Rada Kościołów i 
Światowa F ederacja L uterańska 
podały do wiadomości, że wspólnie 
w ykonają program  pomocy dla 
Kamipuczy w artości 5 milionów 
dolarów. W ram ach  tego program u 
zostanie dostarczone ziarno siewne, 
nawozy m ineralne, zostanie zbudo
wana fabryka do przeróbki baw eł
ny i fab ryka  farm aceutyczna.

9 Z inicjatyw y Światowej Rady 
Kościołów w dniach od 17 do 25 
czerwca br. odbyło się w Turynie 
(Włochy) m iędzynarodowe sem ina
rium  młodzieżowe na tem at: „W ia
ra a spraw iedliw ość”. 50 młodych 
ludzi zajęło się rolą w iary  w walce 
o sprawiedliwość polityczną, spo
łeczną i ekonomiczną w różnych 
regionach świata. Stwierdzono, że 
Kościół ma praw o do obrony w 
każdej epoce swej tożsamości i do 
zachowania wierności swemu po
selstw u w istniejących w arunkach 
polit yczno-s połeczny eh .

9 W Genewie odbyło się od 9 do 
13 czerwca br. doroczne spotkanie 
W spólnej G rupy Roboczej Św iato
wej Rady Kościołów 'i Kościoła 
katolickiego. Posiedzenie było po
święcone w dużej m ierze przygoto
waniu spraw ozdania ze wspólnej 
działalności, obejm ującej okres od 
V Zgrom adzenia Ogólnego ŚRK w 
1975 r  . Dokum ent ten  zostanie 
przedstaw iony W atykanowi i VI 
Zgrom adzeniu Ogólnemu w 1983 r.

9 W ydział do Spraw  Dialogu z 
Przedstaw icielam i Religii N iechrześ
cijańskich Światowej Rady Kościo
łów zorganizował w  R ajpur (Indie) 
od 30 m aja do 6 czerw ca br. spot
kanie między chrześcijanam i róż
nych tradycji a h induistam i za
m ieszkującym i różne k ra je  świata. 
Dyskutowano nad następującym i 
problem am i: sprawiedliwość a d ą 
żenie do wspólnoty, k asta  jako b a
za porządku społecznego, miejsce 
kobiet w społeczeństwie.

9 S ekretarz generalny ŚRK, d r 
Filip Potter, ogłosił apel, w  k tó 
rym  wzywa usilnie do ustanow ie
nia pokoju w Libanie. Stw ierdza 
on, że nie można kosztem Libanu 
chronić interesów  innych państw  
tego regionu, zwłaszcza Izraela i 
Syrii.

9 W Sofii (Bułgaria) odbyła się od 
23 do 31 m aja br. konsu ltacja  r e 
prezentantów  Kościołów praw o
sławnych z przedstaw icielam i Św ia
towej Rady Kościołów. Uczestnicy 
praw osław ni wystąpili z żądaniem  
większego uwzględniania ich teo 
logii w pracach Rady. Chcą oni 
być też lepiej reprezentow ani w 
różnych organach i grem iach ŚRK.

9 Kom isja Pomocy M iędzykościel
nej Światowej Rady Kościołów w y
stępuje przeciw powiększaniu w y
datków  na zbrojenia, k tó re  przy
czynią się do fałszywego i niedo-
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statecznego rozwoju państw  na
świecie. K om isja zajm ow ała się lo
sem 1'5 milionów -uchodźców na 
świecie i w ynikającym i z tego za 
daniam i dla Kościołów.

#  Na zaproszenie Rum uńskiego
Kościoła Praw osław nego w  dniach 
5—11 m aja !br. obradow ała w B u
kareszcie K om isja do Spraw  M isji 
Światowej i Ewangelizacji ŚRK. 
W w yniku obrad osiągnięto „eku
meniczną afirm ację” w  spraw ie
mi-sji i ewangelizacji dzisiaj, .przy
jęto szereg refleksji biblijnych do
tyczących tem atyki najbliższego
Zgrom adzenia Ogólnego SRK oraz 
opracowano program , k tó ry  um ożli
wi praw osław nym  bardziej ak ty w 
ny udział w dialogu n a  tem at misji.

#  W Bangalore (Indie) odbyło się 
(18—28 m aja br) VII Zgrom adze
nie Ogólne Chrześcijańskiej K on
ferencji Azji pod hasłem : „Życie 
w Chrystusie z ludźm i”. D yskuto
w ano nad sposobami ustanow ienia 
wspólnoty chrześcijańskiej z b ied
nymi i uciskanym i w Azji. Z asta
naw iano się nad program em  pomo
cy dla dyskrym inow anych i prze
śladowanych za przekonania poli
tyczne.

#  Film  A ndrzeja W ajdy „Człowiek 
z żelaza” uzyskał w Cannes nie 
tylko Złotą Palm ę, lecz także n a 
grodę ekum eniczną, ufundow aną 
przez katolików  i protestantów , za 
„ukazanie historycznej w alki ludzi 
o uniw ersalne aspiracje ludzkości”. 
Z kolei Ewangelickie Ju ry  Filmowe 
w RFN ogłosiło „A m atora” K rzysz
tofa Kieślowskiego „filmem m ie
siąca czerwca”.

#  B ry ty jska R ada Kościołów prze
kazała Światow ej Radzie Kościo
łów dalsze 3000 funtów  szłerlingów 
na program  zw alczania rasizm u. 
Sum a ta  została zebrana w  o sta t
nich dwóch latach przez pojedyn
cze osoby i grupy kościelne.

#  W spólna Komisja katolicko-m e- 
tody styczna opublikow ała w yniki 
rozmów, k tó re  były prowadzone na 
płaszczyźnie światowej w  latach 
1977—1981. Ze spraw ozdania w y
nika, że przedstaw iciele obu stron 
osiągnęli pew ne zbliżenie w  kw estii 
au tory tetu  papieskiego.

#  Wydział Teologii K atolickiej 
U niw ersytetu w Neapolu nadał ho
norowy dok to rat b ra tu  Maxowi 
Thurianow i z Ekum enicznej W spól
noty Braci w Taize (Francja). Th-u- 
rian  jest teologiem reform owanym ,

był obserw atorem  na Soborze W a
tykańskim  II. Od wielu lat łączą 
go ścisłe w ięzy z w ydziałem  w  N ea
polu, gdzie prow adził szereg w y
kładów  gościnnych.

#  Kościół P rezb iteriańsk i w Ir la n 
dii, liczący 400 tys. członków, z k tó 
rych p raw ie  wszyscy m ieszkają w 
bry ty jsk im  Ulsterze, zam ierza w 
dalszym ciągu zachować negatyw ny 
stosunek do współpracy ekum enicz
nej. Kościół ten w ystąpił przed ro 
kiem  ze Światow ej Rady Kościo
łów, a obecnie oświadczył, że zry
w a wszelkie kon tak ty  z Kościołami 
innych tradycji w W ielkiej B ry ta
nii i Irlandii.

Z KRAJU

#  Księża dziekani Polskiego A uto
kefalicznego Kościoła P ra  wo sław 
nego na swym ogólnokrajowym  
zjeździe, k tóry  odbył się w połowie 
kw ietn ia br., przyjęli oświadcze
nie, w k tó rym  podkreślają troskę 
o dobro k ra ju  i zw racają się do 
w szystkich w iernych o modły w 
intencji Ojczyzny. N aw iązując do 
obecnych trudności ekonomicznych, 
księża dziekani podkreślają, że ty l
ko praca w yprow adzi k ra j z k ry 
zysu. W ypow iadają bezwzględną 
w alkę pijaństw u, m arnotraw stw u, 
niszczeniu m ienia publicznego i 
państwowego. Sobór Biskupów p ra 
w osławnych zaakceptował w pełni 
oświadczenie księży dziekanów.

#  22 kw ietn ia br. odbyło się w 
W arszawie spotkanie kierow nictw a 
PRE z przedstaw icielam i oddziałów 
regionalnych. Zajęto się n astępu ją
cymi spraw am i: stosunki między 
Kościołem a Państw em , dostęp Koś
ciołów członkowskich PRE do ra 
dia, w spółpraca z Kościołem Rzym 
skokatolickim , kon tak ty  zagranicz
ne, działalność kom isji i oddziałów 
regionalnych PRE.

#  W bieżącym roku m ija 75 rocz
nica istn ienia Kościoła S tarokato
lickiego M ariaw itów . Od m aja do 
w rześnia odbywać się będą u ro 
czystości jubileuszowe w poszcze
gólnych parafiach i diecezjach, na
tom iast w sierpniu przewidziane są 
cen tralne uroczystości w Płocku.

#  Od 25 do 26 kw ietn ia br. odby
ła się w W arszawie druga sesja VII 
Synodu Kościoła Ew angelicko-A u
gsburskiego. Sesja m iała charak ter 
roboczy. Sprawozdanie z działalno
ści Kościoła w  Okresie między p ier
wszą a drugą sesją złożył ks. bp

Janusz Narzyński. W ysłuchano też 
spraw ozdań Konsystorza, komisji 
synodalnych i kom isji rew izyjnej. 
Podczas obrad zgłoszono wniosek 
w spraw ie w prow adzenia kadencyj- 
ności na niektóre urzędy kościelne 
(biskupa, seniora). W niosek p rzeka
zano do kom isji pracowniczej i 
członkowie Synodu ustosunkują się 
do niego na sesji jesiennej. W przy
padku przyjęcia wniosku przez Sy
nod zajdzie potrzeba w prow adze
nia zmian do Zasadniczego P raw a 
W ewnętrznego Kościoła.

Q  W icem inister spraw  zagranicz
nych M arian Dobrosielski spotkał 
się 1 kw ietnia br. z trzem a przed
staw icielam i Polskiej Rady Ekum e
nicznej. Rozmowa dotyczyła wielu 
spraw  związanych z aktualnym i 
problem am i międzynarodowymi, a 
szczególnie stosunkam i między PRL 
a RFN. W ymieniono także poglądy 
na tem at rozwoju sytuacji w Pol
sce.

#  P arafia  ew angelicko-augsburska 
Świętej Trójcy w W arszawie ob
chodzi w  bieżącym roku dwie w aż
ne uroczystości, 400-lecie początku 
budowy pierwszej ewangelickiej 
św iątyni w W arszawie (1581) oraz 
200-lecie poświęcenia Kościoła Św. 
Trójcy (1781). Obchody tych w aż
nych pam iątek polskiego ew angeli- 
cyzmu zostały zainaugurow ane 2 i 
3 m aja uroczystym  nabożeństwem, 
koncertem  pieśni z okresu Odrodze
nia i Reform acji w  w ykonaniu chó
ru parafii ew angelicko-augsburskiej 
z Bielska oraz otw arciem  w ystaw y 
pam iątek kościelnych i para fia l
nych.

9  25 bm. w siedzibie Polskiej Ra
dy Ekum enicznej w W arszawie od
była się uroczystość związana z 60 
rocznicą urodzin ks. prof. dr. W i
tolda Benedyktowicza, prezesa Pol
skiej Rady Ekum enicznej, super- 
in tendenta generalnego Kościoła 
Metodystycznego, profesora Chrześ
cijańskiej A kadem ii Teologicznej. 
Na uroczystość przybyli zw ierzch
nicy Kościołów członkowskich, p ra 
cownicy Rady oraz przedstawiciele 
władz państwowych. List g ra tu la 
cyjny od przewodniczącego Rady 
Państw a, H enryka Jabłońskiego, 
przekazał przedstaw iciel Ogólno
polskiego K om itetu F rontu  Jednoś
ci Narodu, peseł Wit Drapich. Mi
n ister Jerzy  K uberski, kierow nik 
Urzędu do Spraw  Wyznań, obecny 
na uroczystości przekazał Jub ila to 
wi list gratulacyjny. Ks. M etropo
lita Bazyli udekorow ał ks. W. Be-
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nedyktowicza złotym orderem  św. 
M arii M agdaleny, przyznanym  przez 
Święty Synod P raw osław ny; złoty 
o rd er Ks. B iskupa F ranciszka Ho- 
dura, założyciela Kościoła Polsko- 
katolickiego, wręczył ks. b iskup Ta
deusz M ajewski. O zasługach Ju b i
la ta  dla polskiego ruchu ekum e
nicznego oraz o jego m iędzynaro
dowej ekum enicznej działalności 
mówił ks. Janusz Narzyński, biskup 
Kościoła Ew angelicko-A ugsburskie
go. Nadeszły telegram y g ra tu lacy j
ne od Kościołów i organizacji eku
menicznych z całego świata.

#  W Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w W arszawie, kształ
cącej członków Kościołów ewange
lickich, starokatolickich i praw o
sławnego, w drugiej połowie m aja 
ibr. odbyły się w ybory rek to ra i 
p rorek tora uczelni. Rektorem  został 
dotychczasowy prorek tor — ks. 
prof. d r J a n  Bogusław Niemczyk 
(1. 55), k ierow nik kated ry  wiedzy 
starotestam entow ej, prorektorem  — 
ks. doc. ha!b. Jerzy  Gryniakow 
i(l. 56), kierownlik kated ry  teologii 
praktycznej. Zarówno nowy rek tor 
ja k  i p ro rek to r isą duchownymi 
Kościoła ew angelicko-augsburskie
go. Dotychczasowy rek tor, ks. prof. 
d r  W oldem ar G astpary, stał na cze
le uczelni przez 16 lat. Będzie on 
nada l kierow ał k a ted rą  historii 
Kościoła.

#  N a zaproszenie Polskiej Rady
Ekum enicznej od 16 do 22 m aja 
br. przebyw ała w Polsce 5-osobo
w a delegacja Kościoła Ew angelic
kiego W estfalii (RFN). P rzeprow a
dziła ona rozmowy w PRE oraz 
złożyła w izyty biskupom  Kościoła 
ewan gelicko - au gsbu r sk i ego, e w an- 
gelicko-reform owanego i praw o
sławnego. Poza W arszawą członko
wie delegacji odwiedzili Ś ląsk Cie
szyński, zapoznając się z życiem i 
działalnością tam tejszych parafii 
ew angelicko-augsburskich oraz
zwiedzili były obóz zagłady w Oś
więcimiu. Członkowie delegacji zo
s ta li przyjęci przez k ierow nika 
U rzędu do Spraw  W yznań — min. 
Jerzego Kuberskiego.

#  Andrzej W ojtowicz i dr Karol 
K arsk i z Polskiej Rady Ekum e
nicznej oraz poseł dr Rudolf B u
chała z Polskiego Związku K atc- 
licko-Społecznego przebywali w 
dniach od 1 do 11 czerw ca br. w 
Szw ajcarii na  zaproszenie O rgani
zacji Pomocy Kościołów Ew ange
lickich (HEKS). Odwiedzili oni sze
reg miejscowości, odbyw ając spot

kania z młodzieżą i dorosłymi 
członkami parafii ewangelickich, 
podczas których inform owali o sy
tuacji religijnej, społeczno-ekono
micznej i politycznej Polski. Spot
kali się również z Zarządem  Zw iąz
ku Kościołów Ewangelickich i 
przedstaw icielam i O rganizacji Po
mocy Kościołów Ewangelickich 
Szwajcarii.

#  W podziemiach w arszaw skiej 
kated ry  praw osław nej pw. św. M a
rii M agdaleny odbyło się 9 czerw 
ca br. sympozjum teologiczne dla 
uczczenia 1600 rocznicy II Soboru 
Powszechnego w K onstantyncpolu 
(381), na k tórym  zostało ustalone 
Credo oraz nauka o Duchu Świę
tym. W sympozjum uczestniczyli 
też przedstaw iciele Kościołów ew an
gelickich i starokatolickich  zrze
szonych w Polskiej Radzie E kum e
nicznej. Posiedzenie poprzedzone 
nabożeństwem , otw orzył zw ierzch
nik Kościoła praw osław nego — m e
tropolita Bazyli. W swoim przem ó
wieniu podkreślił on w ielkie zna
czenie dziedzictwa II Soboru P o 
wszechnego dla Kościołów W scho
du i Zachodu. R eferaty  wygłosili: 
bp doc. d r hab. Sawa („Nauka 
Kościoła Praw osław nego o Duchu 
Św iętym ”) i ks. m itra t S erafin  Że- 
leźniakowicz („DucJh Święty w ży
ciu Kościoła Praw osław nego”). W 
dyskusji, k tó ra  w yw iązała się po 
w ysłuchaniu referatów , w ypow ia
dali się teologowie prawosławni, 
starokatoliccy i ewangeliccy.

#  Na zaproszenie Polskiej Rady 
Ekum enicznej w dniach 15=—19 
czerwca br. przebyw ała w Polsce 
5-osobowa delegacja Związku K oś
ciołów Ewangelickich w NRD pod 
przewodnictwem  bp. A lbrechta 
Schónherra. Członkowie delegacji 
przeprowadzili rozmowy z b isku
pam i Kościoła Ew angelicko-A ugs
burskiego i Ew angelicko-Reform o
wanego', złożyli w izytę w C entrum  
Zdrowia Dziecka oraz zostali przy
jęci przez K ierow nika Urzędu do 
Spraw  W yznań, m in istra Jerzego 
Kuberskiego. Podczas rozmów w 
Polskiej Radzie Ekum enicznej pod
jęto decyzję o dalszym rozw ijaniu 
kontaktów  ekum enicznych poprzez 
powołanie do życia w spólnej grupy 
roboczej.

#  Od 22 do 26 czerwca br. odby
w ała się w  W arszawie konferencja 
teologiczno-ewangelizacyjna, zorga
nizowana przez Polską Radę E ku
m eniczną przy w spółudziale m ię
dzynarodowej fundacji W orld Vi-

sion. Główny jej tem at brzm iał: 
„Pan da siłę ludowi swemu, Pan 
da ludowi sw em u błogosław ień
stwo pokoju” (Ps. 29:11). Była to 
już druga tego rodzaju konferen
cja duchownych oraz świeckich 
działaczy z Kościołów zrzeszonych 
w PRE. W ykłady i zajęcia typu 
sem inaryjnego odbywały się w sie
dzibie Polskiego Kościoła C hrześ
cijan Baptystów  w W arszawie przy 
ul. Waliców 25. W ykłady były po
święcone problemom ewangelizacji 
w kontekście chrystologii, an tropo
logii chrześcijańskiej, teorii poro
zum ienia i społeczeństwa. Jako w y
kładowcy w ystąpili: dr S tanley 
M coneyham, prezydent W orld V i
sion (USA), dr Sam uel Kamaleson, 
dyrek tor studiów  (Indie), dr G il
bert K irby (Wielka Brytania) oraz 
ks. prof. d r hab. Witold Benedyk- 
towicz, bp Zdzisław T randa i B ar
bara Enhale-N arzyńska. K ierow ał 
konferencją ks. Zdzisław Pawlik, 
sekretarz PRE. W ieczorami odby
w ały się nabożeństw a ew angeliza
cyjne w kościele reform ow anym  i 
kaplicy baptystycznej, podczas k tó 
rych słowem Bożym służyli goście 
z zagranicy. K ierow nik Urzędu do 
Spraw  Wyznań, min. Jerzy  K u b er
ski, w ydał przyjęcie na cześć gości 
z World Vision, w którym  uczest
niczyli także reprezentanci Kościo
łów członkowskich PRE. P rzedsta
wiciele W orld Vision złożyli w izytę 
w siedzibie Polskiej Rady Ekum e
nicznej, gdzie spotkali się z P re 
zydium Rady na okolicznościowej 
uroczystości 60-lecia urodzin p re
zesa PRE — ks. W. Benedyktowi- 
cza. Uczestnicy konferencji p rzy 
jęli z zadowoleniem inicjatyw ę 
Polskiej Rady Ekum enicznej i pod
kreśla li jej przydatność, jak  rów 
nież wysoki poziom wykładów. 
Mieli oni także sposobność obej
rzenia w ystawy fotografii z u ro
czystości prom ocyjnej dr. Billy 
G raham a na doktora honoris causa 
Chrześcijańskiej Akadem ii Teolo
gicznej, k tó ra odbyła się 6 stycznia 
br.

M iędzynarodowa fundacja W orld 
Vision jest organizacją wielowyz- 
naniową, ekum eniczną, rozw ija ją
cą działalność w 85 k rajach  św ia
ta. Szczególny nacisk kładzie na 
pomoc k rajom  rozw ijającym  się i 
na upowszechnianie chrześcijań
skiego św iadectwa o pokoju i sp ra 
wiedliwości. Z uw agi na obecny 
kryzys fundacja W orld Vision prze
syła także pomoc m ateria lną do n a 
szego k raju .
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®  Prezes Polskiej Rady E kum e
nicznej, ks. prof. d r hab. Witold 
Benedyktowicz, przesłał 7 lipca br. 
arcybiskupow i Józefowi Glempowi, 
nowemu katolickiem u m etropolicie 
gnieźnieńskiem u i w arszaw skiem u, 
prym asowi Polski, pismo następu
jącej treści: „Ekscelencjo! Niech 
Bóg Wszechmogący, Pa n  nieba i 
ziemi, raczy obficie błogosławić 
Waszej Ekscelencji na nowym e ta 
pie służby Kościołowi w Polsce i na 
świecie! Błogosławiony mąż, który 
nie chodzi za radą bezbożnych a na 
drodze grzesznych nie stoi i ma sto
licy naśmieweów nie siedzi. Ale w 
zakonie Pańskim  jest kochanie je 
go, a w zakonie jego rozmyśla we 
dnie i w nocy. Albowiem będzie 
jako drzewo nad strum ieniem  wód 
zasadzone, k tóre owoc w ydaje cza
su swego, a liść jego nie opada; i 
wszystko, cokolwiek czynić będzie, 
poszczęści się (Psalm 1:1—3). Z w y
razam i najgłębszego szacunku — 
Prezes Polskiej Rady Ekum enicz
ne j”.

#  Światowa Rada Kościołów za
apelowała do Kościołów członkow
skich o udzielenie Polsce pomocy 
m aterialnej w artości 500 tysięcy 
dolarów. K om isja Pomocy M iędzy
kościelnej ŚRK wspólnie z Polską 
Radą Ekum eniczną opracowała pół
roczny program  pomocy żywnoś
ciowej. Planem  objęte są domy 
opieki, punkty  katechetyczne i obo
zy młodzieżowe Kościołów człon
kow skich PRE. F inansow ane są za
kupy leków dokonywane przez Mi
nisterstw o Zdrowia i Opieki Spo
łecznej, poza tym  pomocą objęte 
są również państwowe domy opie
ki podległe M inisterstw u. P ierw sza 
faza pomocy ŚRK dla naszego k ra 
ju została zam knięta sum ą 810 ty 
sięcy m arek zachodnioniem ieckich, 
za k tó rą zakupiono 160 ton  żyw
ności, z czego 100 ton  otrzym ały 
kościelne i państw owe domy opie
ki, resztę — wyznawcy Kościołów 
członkowskich PRE. Poza tym  za
kupiono 5,5 'ton proszków do p ra 
nia i 2,2 tony odżywek dla dzieci. 
Zakupiono też leki w artości 200 ty 
sięcy m arek zachodnioniemieckich, 
M inisterstw u Zdrowia przekazano 
25 tysięcy dolarów na zakup dal
szych leków. Program  pomocy m a
terialnej dla naszego k raju , orga
nizowany przez ŚRK, jest finan
sowany m.in. przez Kościoły ew an
gelickie k ra jów  skandynaw skich, 
Holandii, Szwajcarii, USA oraz 
RFN. Pomoc niesiona Kościołom

członkowskim PRE i placówkom 
MZiOS koordynow ana jest przez 
zachodnicniem iecką ew angelicką o r
ganizację pomocy międzykościelnej, 
Diakonischeis Werk, z siedzibą w 
S tuttgarcie. W drugim  półroczu br. 
przew iduje się dalszą pomoc Św ia
towej Rady Kościołów dla naszego 
kraju .

#  Ukazał się pierwszy num er b iu 
letynu inform acyjnego Polskiej R a
dy Ekum enicznej w języku angiel
skim („News from  the Polish Ecu-

©  Spotkanie dyskusyjne w domu 
BETANIA w Józefowie k/O twccka, 
dnia 2 m aja 1981 r., zostało poświę
cone zagadnieniu ordynacji kobiet. 
Organizatorzy wzięli pod uwagę 
duże (zwłaszcza w ostatnich latach) 
zainteresow anie tą problem atyką 
wśród członków naszego Kościoła, 
a także uchw ałę ostatniego Synodu, 
kitóry zobowiązał w ładze kościelne 
do powołania kom isji i opracowa
nia tego tem atu  w  okresie m iędzy- 
synodalnym . W zebraniu  wzięło 
udział ponad 30 osób. W prowadze
nie do tem atu  w ygłosił ksiądz Bog
dan T randa, k tó ry  przedstaw ił 
przede w szystkim  podstaw y b ib lij
ne zagadnienia. W dyskusji skon
centrow ano się na k ilku  kluczo
wych problem ach związanych z 
m iejscem  kobiety w pracy  kościel
nej, uw arunkow aniam i społeczny
mi, psychologicznymi i socjologicz
nymi, a także teologicznymi po
w oływ ania kobiet na duchownych. 
P rzedyskutow ano także doświad
czenia kościołów reform owanych za 
granicą, k tó re  powszechnie o rdy 
nują kobiety. Osiągnięto zasadni
czą zgodność co do tego, że w 
św ietle P ism a św. wszyscy ludzie, 
bez względu na płeć, są w  rów 
nym stopniu powołani do służby 
Bogu. Biblia zaw iera przykłady 
kobiet nauczających i in te rp re tu 
jących Słowo Pańskie. Również 
współczesne nauki społeczne i nau 
ki o człowieku prow adzą do> w nios
ku, że nie m a podstaw  do za
bran ian ia kobietom  w ykonyw ania 
czynności duchownego. Spotkanie 
zakończono w przekonaniu, że dys
kusja  pow inna być prowadzona 
nadal. Postanowiono zwołać ko le j
ną naradę, na k tó re j omówi się 
różne strcny  zawodu duchownego, 
nie ograniczając się do płci, po
nieważ za spraw ę izasadniczą uzna
no ordynację w  ogóle. Sform uło-

m enical Council”), k tóry  wychodzić 
będzie cztery razy w  roku. Pierw szy 
num er zaw iera inform acje z dzia
łalności PRE, z życia jej Kościołów 
członkowskich oraz dokum entację, 
na k tó rą  sk ładają się stanow iska 
Kościołów zrzeszonych w PRE w o
bec przem ian dokonujących się w 
Polsce i reakcje tych Kościołów 
wobec zamachu na życie papieża 
Jan a  P aw ła II. R edaktorem  biu le
tynu jest zastępca k ierow nika W y
działu K ontaktów  Zagranicznych i 
Prasy PRE — dr K arol Karski.

wano szereg konkretnych proble
mów do rozw iązania przez kom isję. 
Na podkreślenie zasługują bardzo 
dojrzałe 'poglądy studentów  teolo
gii w  tej sprawie. Przebieg spo tka
nia dowiódł, że nasze środowisko 
kościelne jest żywo zainteresow a
ne analizą istniejących s tru k tu r i 
funkcjonow aniem  poszczególnych 
elem entów naszej kościelnej rze 
czywistości. Dom BETANIA p lanu
je spotkanie na  tem at istoty o rdy
nacji oraz roli duchownego na 
przełom ie stycznia i lutego 1982 ro 
ku.

# 1 6  m aja 1981 r. w domu BETA
NIA w Józefowie odbyło się spo t
kanie dyskusyjne z cyklu „Nauka 
i w iara”. Podstaw ą dyskusji nt. 
„Bóg — Człowiek — P rzyroda” było 
zagajenie dcc. dra M ieczysława S a
wickiego z W arszawy, k tó ry  po
dzielił się ze słuchaczam i re flek 
sjam i i przem yśleniam i w związku 
z lek tu rą  trzech książek: a) M ichał 
Haller: „W szechświat i Słowo”,
ZNAK, K raków  1981, b) Michał 
Haller, Józef Życiński: „W szech
św iat i filozofia”, Polskie Tow a
rzystwo Teologiczne, W arszawa 
1981, c) S tanisław  Kowalczyk: „Bóg 
w myśli w spółczesnej”, W ydaw ni
ctwo K sięgarni A rchidiecezjalnej, 
W rocław 197(9. W dyskusji wzięło 
udział 26 osób, w  większości fizy
ków, w tym  także członkowie n a 
szego Kościoła. Godny podkreśle
nia jest liczny udział w spotkaniu 
młodych inauczy cieli fizyki z W ar
szawy. A ktyw ny udział w  spotka
niu wziął przedstaw iciel K atolickie
go U niw ersytetu  Lubelskiego. Ze 
względu n a  specyficzną sy tuację 
(„białe m arsze” w wielu regionach 
k raju) nie przybyli autorzy om a
wianych książek. Spotkanie rozpo
częło się nabożeństwem  w  intencji 
papieża Ja n a  Paw ła II, poprow a
dzonym przez ks. Bogdana Trandę.

Z NASZEGO KOŚCIOŁA
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9 7 czerwca 1981, w Święto Zesłania Ducha Ś w ięte
go, odbyła się w w arszaw skim  kościele konfirm acja 
dziesięciorga młodzieży. Młodzież przygotowywała 
się do tego aktu  przez dłuższy czas pod kierunkiem  
ks. Bogdana Trandy, k tóry  po przeprow adzeniu in 
dyw idualnych rozmów z każdym  kandydatem , przy
jął w czasie uroczystego nabożeństw a w yznanie w ia
ry i masltępującą form ułą nadał im pełne praw a 
członkowskie: „Jako sługa Boży w Kościele, do k tó 
rego pragniecie należeć, przyjm uję w as w poczet 
samodzielnych członków Kościoła Ewangelickiego

w edług Słowa Bożego Reformowanego, w k tórym  
możecie brać udział we w szystkich urządzeniach, 
a iprzede w szystkim  w sakram encie Wieczerzy P ań 
skiej". N astępnie zbór razem  z młodzieżą przystąpił 
do Wieczerzy Pańskiej. K cnfirm ow ane zostały nastę
pujące osoby: M arcin Baczyński, Krzysztof Bandoła, 
R enata Kisielew, Adam Mojnowski, Elżbieta Pach- 
nik, Iwona Rogut, Anna Zieleniewska, Ewa Zimnoch, 
Agnieszka Żuraw ska, Ewa Żukowska. Podobne u ro 
czystości odbyły się również w Zelowie (26 lipca 
1981) oraz w  kilku ośrodkach diasporalnych.

9 Po m ianow aniu ks. bp. Józefa 
Glem pa arcybiskupem  m etropolitą 
gnieźnieńskim  i warszawskim , a 
tym  samym prym asem  Polski, ks. 
Zdzisław Tranda, biskup Kościoła 
Ew angelicko-Reform owanego w Pol
sce przesłał nominałowi pismo na
stępującej treści: „W imieniu Koś
cioła Ewangelicko-Reform owanego 
w Polsce i jego K ierow nictw a prze
syłam Księdzu Prym asow i z okazji 
powołania Go na to trudne i od
powiedzialne stanowisko serdeczne 
gratulacje.
Życzymy Księdzu Prym asow i obfi
tych łask Bożych, wiele siły i od
wagi w spełnianiu zadań, a przede 
wszystkim  prowadzenia przez Du
cha Świętego we wszystkich za
m iarach i decyzjach, dotyczących 
pracy i służby Kościoła Rzymsko
katolickiego w  Ojczyźnie. Niech Bóg 
W szechmogący zawsze w skazuje 
Księdzu Prym asow i takie drogi i

takie rozwiązania, które będą słu 
żyły dobru m acierzystego Kościoła 
Księdza P rym asa, innych Kościo
łów chrześcijańskich i naszego ca
łego narodu, naszej Ojczyzny. W y
rażam y przy tym  nadzieję, że pod 
kierow nictw em  Jego Em inencji bę
dą mogły się rozwijać i pogłębiać 
ekum eniczne kon tak ty  między Koś
ciołem Rzym skokatolickim  a inny
mi Kościołami Chrześcijańskim i w' 
Polsce. W szystkim nam  tej dobrej, 
praw dziw ie chrześcijańskiej w spół
pracy potrzeba. Pragniem y zakoń
czyć słowam i Listu do H ebrajczy
ków (13:20—>21): »Bóg pokoju, k tó 
ry przez krew  przym ierza w ieczne
go wywiódł spośród um arłych w iel
kiego pasterza owiec, P ana .nasze
go, Jezusa, niech was wyposaży we 
wszystko dobre, abyście spełniali 
wolę Jego, spraw ując w was to, co 
miłe jest w oczach Jego, przez J e 
zusa Chrystusa, k tórem u niech bę

dzie chwała na wieki wieków, a- 
mem<.
Łączymy wyrazy szacunku i b ra 
terskie pozdrowienia, ks. Zdzisław 
Tranda, Biskup".

9  Redakcja otrzym ała poniższe 
dwa teksty  z prośbą o możliwie 
szybkie zamieszczenie ich na la 
m ach „Jcd iio ty '\ Prośbę spełniam y 
z przyjem nością. Listy uzupełnia
my trzem a fotografiam i w ykona
nym i przez ks. Jerzego Stahla, k ie 
row nika kursu  w Goleszowie.

Od 6 do 31 lipca 1981 r. w Gole
szowie na Śląsku Cieszyńskim od
był się kurs kaitechetyczny dla dzie
ci w  wieku od 10 do 15 la t wyz
nania ewangelicko-reform owanego. 
Przebyw aliśm y na plebanii w pa
ra fii ew angelicko-augsuburskiej. 
Często spotykaliśm y się z życzli
wością gospodarzy, za co jesiteśmy



im serdecznie wdzięczni. K urs 'ten 
prowadził ks. Je rzy  S tahl w raz z 
żoną Barbarą. W ychowawczyniami 
dziewcząt były pp. Ingeborga Nie- 
wieczerzał i M aria Wolska. W y
chowawcami chłopców byli pań
stwo W iera i M irosław Jelinkowic. 
Zapoznawaliśm y się na kursie  z 
historiam i starotestam entow ym i, od 
stw orzenia św iata do wejścia lu 
du izraelskiego do Ziemi Obiecanej. 
W ychowawcy w sposób jasny i cie
kaw y przedstaw iali nam te w yda
rzenia. W yciągaliśmy z nich także 
wnioski m ające zastosowanie w na
szym codziennym życiu. Uczyliśmy 
się wypełniać przykazania Boże, 
przede wszystkim  miłości do Boga 
i bliźniego. Na lekcjach om aw ialiś
my również różnice między wyz
naniam i. Często wychodziliśm y na 
spacery i wycieczki i odnajdyw a
liśmy w otaczającej nas przyrodzie 
ślady miłości i wielkości Boga. Od
wiedziliśmy też diakonisę z diako
natu  Eben-Ezer w Dzięgielowie. 
Byliśmy w Domu Wypoczynkowym 
,,B etan ia '’ w W apienicy. O bejrze
liśm y również kościoły ewangelie -

kie w  Cieszynie, Goleszowie i Ci- 
sownicy. Zdobyliśm y Czantorię i 
inne pobliskie szczyty.
Żywność, soki i słodycze na ten 
k u rs  otrzym aliśm y od braci z Ho 
landii. Ponadto od grupy dzieci z 
G enewy otrzym aliśm y przesyłkę z 
czekoladą, k tó ra  była dla nas m i
łą niespodzianką.
Dziękujem y Konsystorzowi naszego 
Kościoła za umożliwienie nam  po
bytu n a  kursie. W ychowawcom 
dziękujem y za opiekę, za stw orze
nie atm osfery miłości i zaufania 
oraz za um ożliwienie nam  lepszego 
poznania P ism a świętego i pogłę
b ien ie naszej wiary.

BOŻENA MATYS

Do treści powyższego listu, którego 
au to rką jest uczestniczka kursu , 
pragniem y dołączyć k ilka  zdań uzu 
pełniających od dorosłych, p row a
dzących kurs katechetyczny w Go
leszowie. Jakkolw iek dzieci wyczu
ły bardzo serdeczną atm osferę, j a 
ką  Gospodarze parafii otoczyli n a

G rupa dzieci, wychowawców i go
spodarzy przed plebainią w  Gole
szowie

szą 41-osobową grupę, to  jednak 
nie znały wielu faktów  św iadczą
cych o niezwykłej w prost życzli
wości Goleszowian — pastorów  i 
świeckich — o ich codziennym 
świadczeniu pomocy we wszystkich 
trudnych spraw ach organizacyj
nych i bytowych, o oddaw aniu do 
naszej dyspozycji każdej rzeczy lub 
sprzętu, o k tóry  poprosiliśmy i — 
co więcej — o wyprzedzaniu n a 
szych ew entualnych potrzeb.
Kiedy kończył się k u rs  i pragnę
liśmy uregulować spraw y finanso
we, okazało się, że P arafia  nie 
przyjm ie od nas pieniędzy. Nie 
zgodzono się przyjąć naw et zw rotu 
kosztów energii elektrycznej (a zu 
żyliśmy wiele kilowatów, bo przez 
4 tygodnie pracowały bez przerw y 
bojlery grzejące wodę, elektryczne 
urządzenia kuchenne itp.). Z przy
czyn lokalowych m usieliśm y w y 
nająć dla dwojga wychowawców 
pokój poza plebanią, w domu pp. 
Szczepańskich n a  ul. Ogrodowej. 
Okazało się, że i za ten pokój 
właściciel nie przyjął od nas p ie
niędzy. Podobnie p. Ewa Bujokowa, 
rencistka, zgodziła się przyjąć ty l
ko sym boliczne w ynagrodzenie za 
codzienną kilkunastogodzinną p ra 
cę w  kuchni. Kiedy, wzruszeni, 
dziękowaliśmy za ta k ą  postawę, z 
ust Goleszowian padło jedno zda
nie w ypow iadane w gwarze regio
nu: „My to robim y k u  K o ś c i o 
ł o w i  ...”.
Także drogie Siostry z d iakonatu 
w Dzięgielowie usłużyły nam bez
interesow nie m ateracam i, kocami i 
środkiem  do ich transportu , a prze
łożona, S iostra Lidia, za każdym  
razem  dopytyw ała się z troską, czy 
dzieci na pewno m ają co jeść, czy 
nie trzeba nam w czym pomóc lub 
ulżyć.
Na koniec słowo wdzięczności pod 
adresem  obu pastorów  goleszow
skich — ks. Tadeusza Terlika, p ro 
boszcza, i jego pomocnika — ks. 
Romana Dordy. Zapewne w płynie 
na ich ręce oficjalne podziękowa
nie — dla nich i dla R ady P a ra 
fialnej — od w ładz Kościoła E w an
gelicko-Reformowanego. My jed 
nak, którzy przebywaliśm y z nim i 
na co dzień, chcem y tą  drogą zło-

G eneralne sprzątanie przed zakoń
czeniem kursu
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Lekcja biblijna na świeżym powie
trzu

żyć świadectwo, że to zasługą prze
de w szystkim  obu Księży i ich 
Rodzin 'była .ta w spaniała atm osfe
ra, ja k ą  zostaliśmy otoczeni od 
pierwszych chw il pobytu w Gole
szowie. Od nich prom ieniow ała 
życzliwość, serdeczność, przyjaźń, 
wyrozumiałość, chęć usłużenia we 
wszystkim, a także — co wcale 
nie jest mniej ważne — um ieję t
ność spojrzenia z hum orem  na nie
łatw e czasem sytuacje.
D ziękujem y im za to  wszystko jak 
najserdeczniej, a Bogu — za przy
jaciół, jak im i nas w Goleszowie 
otoczył.

ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW

Aby czynić sprawiedliwość
Dziękuję Ci, Panie Boże, za takich ludzi jak Anna.
Obserwowałam ją wczoraj, gdy rozmawiała z kilkoma osobami. 
Bardzo skromna, ale zadbana. Niewykształcona, ale wypowiadają
ca się starannie. Nie, nie można o niej powiedzieć, że była uśmie
chnięta, była bardzo spokojna. I za ten jej spokój Ci dziękuję. 
A przecież wystarczy tylko na nią spojrzeć, aby przypomnieć so
bie, ile przeszła. Od Ciebie samego trudno jest znosić ciosy. O ileż 
trudniej, gdy z Twojej woli prześladowanie spotyka nas od innych 
ludzi. Ona musiała przecierpieć wiele. I to wszystko dlatego, że 
upominała się o innych, o cudze prawa, o ludzką godność, po pro
stu — o sprawiedliwość.
Gdy słuchałam jej wczoraj, teraz, gdy wreszcie przyznano jej 
rację, podziwiałam, że wszystkie udręki, które musiała znosić, 
prawie nie pozostawiły na jej twarzy śladów. Nie chodzi mi o te 
trochę siwych włosów. Chodzi mi o ten jej spokój. Mogłaby nie
nawidzić i trudno byłoby ją za to potępiać. Mogłaby być po tylu 
trudnych latach twarda, szorstka i niewyrozumiala. Ilekroć zsyłasz 
na kogoś nieszczęścia, nierzadko jedno po drugim, przeciętny czło
wiek albo załamuje się, staje się płaczliwy, albo jakoś w tym 
bólu tężeje, robi się mniej wrażliwy, oschły, jakby opancerza się 
w swojej walce z przeciwnościami. Anna, to jasne, nie załamała 
się. Anna też nie utraciła nic z kobiecości, miękkości, ale i wy
trwania. Obserwowałam ją wczoraj. Była bardzo skromna i spo
kojna. I musiałam się nad tym jej spokojem zastanowić. Ta kobie
ta jest pewna, że działa w słusznej sprawie. Ona jest ponad wszel
kie przeciwności, ona była większa od wszystkiego,co jej przyszło 
przeżyć. Tak łatwo się to mówi, ale gdy człowiekowi przyjdzie sa
memu pasować się ze złem, zewsząd otacza go pustka i zaczyna 
tracić poczucie swoich racji. Chyba, że ktoś tak mocno wierzy jak 
Anna. I za tę jej wiarę dziękuję Ci, Boże. I proszę Cię, bądź z nią 
dalej, aby mogła czynić dobro i sprawiedliwość. A.S.
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