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CO WY NA TO?

CO

„Prawdziwa cnota krytyk się nie boi"

Bieżący zeszyt „Jednoty”, który od
dajemy 'do rąk Czytelników, zawie
ra wiele materiałów dotyczących
problematyki ekumenicznej. Prze
de wszystkim zachęcamy do lektu
ry kazań, z których pierwsze (s. 3)
przygotował kaznodzieja reformo
wany, ks. Bogdan Tranda, a drugie
(s. 11) — kaznodzieja katolicki, o.
Jacek Salij.

Nikt nie lubi być krytykowany i niewielu w takim wypadku zdobywa się
na rzeczowość, obiektywizm i opanowanie. Nikomu, ani wielkiemu, ani
małemu krytyka nie jest miła i przyjemności nie sprawia, a może być
nawet bardzo bolesna. Na ogól więc górę biorą emocje i urażone ambicje,
które tłumią zdrowy rozsądek. Tak się zdarza zwłaszcza wtedy, gdy kry
tykowani są ludzie małego formatu, niezwykle wrażliwi na punkcie swej
godności, zasług, wieku lub urzędu.
Rzadziej tak bywa z ludźmi dużego formatu, ponieważ zwykle mają od
robinę poczucia humoru wobec własnej osoby, są skromni, chętnie słu
chają opinii innych ludzi i są gotowi korygować swe osądy i sposób po
stępowania.
Nasuwa się wobec tego pytanie, czy powinniśmy wyeliminować krytykę
z naszego życia? Unikać jej, wystrzegać się lub może wręcz jej zakazać?
Dobrze wszyscy wiemy, jakie skutki przynosi tłumienie krytyki, bo do
świadczamy ich na sobie. Zapewne nie znaleźlibyśmy się w takim impa
sie jako państwo, gdyby ,osoby odpowiedzialne zechciały we właściwym
czasie wysłuchać głosów krytycznych i wziąć je pod uwagę. Niestety, tro
chę za późno zorientowano się, że trzeba bacznie wsłuchiwać się w głos
opinii i że ci, którzy inaczej myślą i mówią, niekoniecznie muszą myśleć
i mówić źle.
Czy w naszej sp ołeczn ości w yzn an iow ej, a n aw et szerzej, w stosu n k ach m iędzy
ch rześcijanam i, m am y stosow ać in n e zasady niż te, k tóre u w ażam y za słu szn e w
od n iesien iu do całego sp ołeczeń stw a? D laczegóż b y tak b yć m iało? Czy rządzą na
mi inne m echanizm y? Czy z racji zajm ow ania się w w ięk szej m ierze spraw am i du
ch ow ym i jesteśm y w oln i od w ad i błędów ? Czy dlatego, że m ów im y o spraw ach
w iary, religii, Boga, stajem y się n ietyk aln i i nieom ylni? Czy nasze środow isk o ma
być tow a rzy stw em w zajem nej adoracji, a czasopism a w yzn an iow e mają przypo
m inać cu k ierek i sączyć sam ą słod ycz w im ię źle p ojętej m iłości b liźniego?
Jeśli u w ażam y sieb ie za sp ołeczn ość ludzi w oln ych , a m y, ew an gelicy, ch ętn ie i nie
bez pow odu lu b im y tak w łaśn ie o sob ie m yśleć, to p am iętajm y rów n ocześn ie, że
jedną z cech w oln ości jest praw o do w łasn ego zdania, do jego pu b liczn ego w y p o 
w iad an ia, do ocen y zjaw isk , działań i w yp ow ied zi in n ych ludzi. P rzyzn ajm y, że
k ry ty k a ma p ełn e praw o ob yw atelstw a w naszej sp ołeczn ości. Z gódźm y się rów 
nież, że sto so w n ie do zasad dem okracji jest to prawo jed n ak ie dla w szystk ich , za
rów no w sen sie p rzed m iotow ym , jak i p od m iotow ym , co w p rak tyce oznacza, że
każd y m oże w yp ow iad ać sw ój k ry ty czn y sąd, ale każd y też m oże b yć k rytyczn ej
ocen ie poddany. K to p u b liczn ie w yp ow iad a się na jakiś tem at, ten przez sam fakt
sw ej w yp ow ied zi naraża się na publiczną jej ocen ę. T w orzenie ja k ich k o lw iek w y 
ją tk ó w k ry je w sob ie pow ażn e n ieb ezp ieczeń stw a. N iczyja p ozycja, zasługi czy
a u to ry tet n ie mogą g w aran tow ać n iety k a ln o ści. W szak to m y, ew a n g elicy , tak ostro
i często b ezk om prom isow o zw alczam y dogm at o n iom yln ości papieża. C zyżbyśm y
tę cech ę ch cieli teraz przypisać sobie?

Nie lubimy być krytykowani, ale... sami krytykujemy często i chętnie. Wy
nika to chyba z naszej ludzkiej słabości, że łatwiej dostrzegamy źdźbło w
oku bliźniego niż belkę we własnym. Mnie — albo nam — wolno krytyko
wać innych, ale tym innym mnie — nie wolno. Nierzadko spotykamy się
z taką filozofią. Bywa ona uprawiana i na użytek prywatny, i także pu
bliczny. A od niej do — uświadamianej czy nie uświadamianej — chęci
zmonopolizowania krytyki droga niedaleka.
Postawiliśmy tu parę pytań sobie i Czytelnikom. Na niektóre próbowaliś
my od razu odpowiedzieć, co nie znaczy, że te odpowiedzi uważamy za
ostateczne. Krytyka, choć potrzebna często jak lekarstwo, jest rzeczą drażli
wą. Jesteśmy na nią narażeni wszyscy, ponieważ nasze czyny, poglądy,
zachowania są stale oceniane przez innych i musimy liczyć się z tym, że
nie wszystko, co robimy lub mówimy, wszystkim się podoba.
Cały czas, kiedy mówimy tu o krytyce, mamy, oczywiście, na myśli rze
czową, przemyślaną i uargumentowaną ocenę krytyczną, a nie złośliwe
wytykanie komuś jego przywar lub popełnionych błędów ani tym mniej
posługiwanie się epitetami czy argumentami „ad personam”. Jako redak
cja chcemy mieć prawo do takiej rzeczowej krytyki. Chcemy mieć prawo
do wygłaszania poglądów, sądów i ocen, zwłaszcza jeżeli dotyczą one na
szego własnego środowiska, naszej wyznaniowej rodziny. Na rzeczową kry
tykę pragnęlibyśmy otrzymywać rzeczowe kontrargumenty. Przecież my też
podlegamy krytyce. Jeśli się z nami nie zgadzacie, podejmujcie dyskusję,
przekonujcie nas, że nie mamy racji.
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W NUMERZE?

0 działalności Światowej Rady Ko
ściołów Przed zgromadzeniem w
Vancouver i o programie tego wiel
kiego chrześcijańskiego forum, któ
re odbędzie się na przełomie lipca
1 sierpnia w Kanadzie, pisze Karol
Karski na s. 5. Wśród materiałów
przygotowawczych do Zgromadzenia
znajdują się taikże zarysy studiów
biblijnych pod ogólnym tytułem
Obrazy życia, które będą stanowić
podstawę rozważań. Druk ich roz
poczęliśmy w nr. 2/83 „Jednoty”.
Obecnie na s. 7, 8 i 9 zamieszczamy
II i III studium biblijne.

Modlitwa jest postawą przed Bo
giem znamionującą chrześcijan i ży
dów, a także muzułmanów. O jej zna
czeniu, cechach charakterystycznych
i ewolucji w judaizmie opowiada
w Dawidowych korzeniach (s. 13)
ks. Pierre Lenhardt z Izraela.
O ekumenizmie w Polsce mówi
sprawozdanie z przebiegu Tygodnia
Modlitwy o

Jedność

Chrześcijan

(s. 10) oraz recenzja książki pt. Ekumenia w Polsce (s. 17), wydanej
niedawno w NRD. Dane o pomocy
dla polskiego społeczeństwa świad
czonej przez Kościoły chrześcijań
skie za granicą publikujemy na s.
16. W rubryce Wśród książek za
mieszczamy także recenzję pracy o
Janie Chrystianie, ewangelickim
księciu piastowskim (s. 17), wydanej

przez
luterańskie
„Zwiastun”.

wydawnictwo

Ponadto w dziale Listy (s. 18) kon
tynuacja dyskusji na temat kultu
maryjnego, w Przeglądzie ekume
nicznym (s. 20) — wiadomości z ży
cia Kościołów, a w rubryce Z prasy
— omówienie najciekawszych arty
kułów w 10/82 nr „Znaku” (s. 23).

NASZA

OKŁADKA

Trawa usycha, kwiat więdnie,
ale Słowo Boga naszego
trwa na wieki

(I.z.40:8)

Ks. BOGDAN TRANDA

Zadanie konieczne a niemożliwe
Zależy mi tylko na tym, żeby poznać Chrystusa, doznać mocy Jego zmar
twychwstania, uczestniczyć w Jego cierpieniach, tak jak On umrzeć z na
dzieją, że zostanę wzbudzony z martwych. Wcale nie twierdzę, że już
osiągnąłem cel i stałem się doskonały, tylko ze wszystkich sił do niego
dążę, ponieważ porwał mnie za sobą Chrystus. Bracia, ja naprawdę nic
uważam, że jestem u celu. Chodzi mi o. jedno — zapomnieć o tym, co za
mną, a sięgać po to, co przede mną. Dążę do celu, którym jest nagroda
w niebie, dokąd wzywa mnie Bóg przez Chrystusa Jezusa.*
F lp. 3:10— 14

Drodzy Bracia i Siostry!
Stawać przed Warni w niedzielę Zmartwych
wstania i głosić Ewangelię o tym wydarzeniu
to zadanie konieczne a zarazem niemożliwe.
Konieczne, bo jakże nie rozgłaszać tej radosnej
wieści, Wtóra jest jednym z dwu filarów no
wego Przymierza. Jakże nie mówić ludziom
o tym, co ukazuje najgłębszy sens życia? Czyż
można milczeć, gdy tylu poszukujących, wąt
piących, umierających oczekuje nadziei?
Zarazem jednak jest to zadanie niemożliwe, bo
kłóci się ono z naszym odwiecznym doświad
czeniem. Czas nieodwołalnie odchodzi w prze
szłość, co było, nie wraca. Życie [przemija, cia
ło się rozpada i, zda się, rozpływa w nicości.
Naszą przeszłość znaczą groby, pojedyncze i
zbiorowe mogiły, często zamknięte ciężkimi ka
miennymi płytami, jaik gdyby pieczętującymi
śmierć zimną trwałością głazu. Nie otrzymuje
my z tamtej strony granicy żadnych znaków,
nie ma wyraźnej łączności ze światem nazy
wanym przez nas wiecznością. Nasze zmysły
ogarniają tylko to, co się mieści w ich zasię
gu i w konsekwencji nasz język może posłu
giwać się jedynie pojęciami z tego, poznawal
nego zmysłami świata.
A jednak Chrystus powstał z martwych i przez
to poręczył zmartwychwstanie tych, którzy po
grążyli się w sen śmierci.
My, chrześcijanie, przejęci jesteśmy myślą sza
loną, że Chrystus zmartwychwstał i że w cza
sie swego powtórnego przyjścia ożywi nasze
śmiertelne ciało. Tu właśnie trzeba pochylić się
z pokorą i w ciszy zadumać nad niepojętą
mądrością Boga, który pozwolił nam uczestni
czyć w tak wielkich i nieogarnionych spra
wach.
Wszyscy czterej Ewangeliści spokojnie, rzeczo
wo i zwięźle opisują... nie, nie samo wydarze
nie zmartwychwstania Jezusa, bo przecież ni
kogo przy tym nie było i być nie mogło. Opi
sują to, co było potem, a co sami »przeżyli —
pusty grób, pozostałe po umarłym prześciera
dła, rozmowy z dwoma młodzieńcami, nawet
zamieszanie wśród kapłanów i starszyzny ży
dowskiej, którzy postanowili opłacić żołnierzy
strzegących grobu i puścić plotkę, że Jego ucz
niowie przyszli i ukryli ciało. Opisują wreszcie
to, co najważniejsze — spotkania i rozmowy
ze Zmartwychwstałym.

Fakty ustala się różnymi sposobami — drogą
doświadczenia, logicznego rozurnowania, albo
zeznań świadków. Tym trzeciim sposobem zwy
kle posługują się sądy przy ustalaniu prawdy.
Gdy po wniebowstąpieniu Jezusa, a jeszcze
przed zesłaniem Ducha Świętego, zebrało się
w Jerozolimie stiudwudziesltoosofoowe grono z
Apostołami, z Marią, matką Jezusa i Jego Brać
mi, powstał problem obsadzenia zwoOnicmego
przez Jezusa miejsca. Piotr .tak określił cel po
wołania następcy: „alby... sltał się wraz z nami
świadkiem zmartwychwstania Jezusa”. Od sa
mego początku zadbano więc o zapewnienie
wiarygodnych świadków. Nam pozostają świa
dectwa pisane — Ewangelie, Dzieje Apostol
skie, Listy — których wiarygodność tyle razy
podważana nie tylko ostała się, ale nawet umoc
niła.
Zauważmy, jak skromnie i ,po lirtłzku” pisze
Paweł do chrześcijan w Filijppi. Przecież on
sam spotkał się ze Zmartwychwstałym na dro
dze do Damaszku i nie miał problemu z usta
leniem faktu zmartwychwstania. Mimo to nie
usiłuje stanąć na piedestale „wiedzącego le
piej”, nie poucza innych z wyższością wtajem
niczonego, tyllko zachowując należyty sprawie
dystans, pamiętając o tym, że porusza się w
sferze tajemnicy, której rozum ludzki nie »prze
bije, pisze o tym, co jest jego największym
pragnieniem — poznać Chrystusa i doznać mo
cy Jego zmartwychwstania. Myśli o sobie jak
o człowieku w drodze. Nie twierdzi, że osiągnął
cel, że stał się doskonały, lecz ze wszystkich s»ił
do niego dąży. Czy znaczy to, że jest słałby,
chwiejny, że porusza się na grząskim gruncie?
Nie, on wie, komu uwierzył i na nim polega
bez żadnych zastrzeżeń. Dlatego .może przy in
nej okazji radośnie wykrzyknąć: „Bogu niech
będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez
Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Talk więc,, bra
cia moi mili, bądźmy stali, niewzruszeni, zaw
sze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że
wasz trud nie jest daremny u Pana” (I Kor.
15:57—58).
Prawdziwy sens święta Zmartwychwstania roz
mywa się w otoczce utrwalonych »przez trady
cję obyczajów, w wielu szczegółach, które albo
* Tekst wg nie opublikowanego przekładu, dokonane
go przez międzywyznaniowy zespól, powołany przez
Towarzystwo Biblijne,
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nie znaczą nic, albo ich pierwotne znaczenie
zostało zapomniane, w bez końca ipowftarzanyim
słowie „Alleluja”, o którym mało feto wie, że
znaczy ,,chwalcie Pana”, w jajku, zajączku,
wielkanocnej babce, poniedziałkowym dyngu
sie, w całe'j te>j barwnej i bogatej świąjteczneij
dekoracji! Szkoda, że ta dekoracja przesłania
wyrazisty obraz, jakim to święlto powinno do
nas przemawiać. Wraca ono co roku, więcej,
powtarza się co tydzień, każdej niedzieli, która
nie jest niczym innym jak właśnie pamiątką
Zmartwychwstania, co tak wyraźnie podkreśla
teologia i liturgia prawosławna. Ta prawda zaś
tylko ociera się o nas, nie zostawiając trwałego
śladu na naszym myśleniu i postępowaniu, na
stosunku do życia i do ludzi. Przeżycie, uzna
nie i poddanie się m o c y — jak mówi Pa
weł — zmartwychwstania pozwala spojrzeć na
wszystko z zupełnie innej perspektywy.
Kiedyś, na osobności, opowiedział Jezus swoim
uczniom podobieństwo o skarbie ukrytym w ro
li i o drogocennej perle (Mat. 13:44—46). Lu
dzie, którzy je znaleźli, rzucili wszystko, byle
posiąść znaleziony skarb, bo wszystko inne wo
bec tego, co znaleźli, dziwnie zmalało. Co roku,
co tydzień przechodzisz tuż obok bogactwa, któ
rego ani mól nie zniszczy, ani złodziej nie
ukradnie, patrzysz na nie, słuchasz o nim, a nie
widzisz go ani nie słyszysz, nie potrafisz doce

nić jego prawdziwej wartości. Bo nauczono cię
cenić tylko to, co można zmierzyć i zwaiżyć,
co można przeliczyć na wymienialną walutę.
Dlatego gonisz za swoim wymarzonym szczę
ściem, szarpiesz się, kłócisz, walczysz, ciężko
pracujesz, usiłujesz związać koniec z końcem,
budujesz w pocie czoła swój gmach i nie wiesz,
że budujesz na piasku. I boisz się. Boisz się
ludzi, boisz się prawdy, boisz sdę cierpienia,
boisz się mijającego czasu. Za wszelką cenę
chcesz zatrzymać czas, farbą i szminką będziesz
pokrywać ślady jego mijania, sztucznymi środ
kami będziesz podnosić swe samopoczucie, by
le tylko nie dopuścić do siebie myśli o tym,
czego się boisz najbardziej — śmierci.
Dziś zmartwychwstały Pan mówi, woła do cie
bie: pokój toibie! Pokój twemu sercu, twoim
myślom, twej pracy i odpoczynkowi, twemu
cierpieniu i nadziejom, twoim lękom i .przemi
janiu. Pokój! Pokój! Zmartwychwstały Pan po
zwala ci z dystansu spojrzeć na wszystko, poka
zuje ci bezcenną perłę. Obdarza cię wiecznością.
Chodzi o jedno — zapomnieć o tym, co za to
bą, a sięgnąć po to, co przed tobą, dążyć do ce
lu, którym jest nagroda w niebie, dokąd wzy
wa cię Bóg przez Chrystusa Jezusa! Amen.
K azanie w ygłoszone podczas nabożeństw a nadanego
przez PR w I Św ięto W ielkanocy, 3 k w ietn ia 1983.

Zmieniłeś
naszq
codzienność
Zmartwychwstały Panie, Jezu Chryste,
Ty sprawiłeś, że uporządkowany świat
naszych przekonań i wartości
uległ gwałtownej przemianie.
Wyraźna granica życia i śmierci
nabrała nowego, nieoczekiwanego wyrazu.
Przez to, co się wydarzyło
w pamiętny poranek niedzielny,
gdy kamień przykrywający Twój grób'
musiał ustąpić przed mocą życia,
zmieniłeś naszą codzienność.
Dzisiaj pochylamy nasze głowy
tu, w kościele, i tam, w naszych domach,
gdziekolwiek się znajdujemy
połączeni w tej chwili
jednością wiary w Twoją boską moc,
zdolną nas przetworzyć
i przywrócić nam poczucie,
że jesteśmy stworzeni na .obraz Boży.
Przez swe cierpienie i krzyż
zdjąłeś z nas ciężar grzechu,
a przez pełne chwały zmartwychwstanie
złamałeś zaklęty krąg śmierci,
otworzyłeś nam drogę do Ojca,
do którego wołamy z tej ziemi:
Ojcze nąsz...
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KAROL KARSKI

Przed zgromadzeniem w Vancouver
Przygotowania do VI Zgromadzenia Ogólnego
Światowej Rady Kościołów w Vancouver (Ka
nada) weszły w ostatnią fazę. Już bowiem 24
lipca br. zbiorą się w tej miejscowości delega
ci z 300 Kościołów członkowskich ze wszy
stkich kontynentów, aby podsumować to, co
zrobiono dla osiągnięcia jedności od V Zgro
madzenia Ogólnego w Nairobi (1975), i w yty 
czyć plany na'najbliższą przyszłość.
Jak zwykle, opublikowano już wiele materia
łów przygotowawczych: sprawozdania z dzia
łalności poszczególnych zespołów programo
wych („Wiara i świadectwo”, „Sprawiedliwość
i służba”, „Kształcenie i odnowa”), komisji,
grup roboczych itp., studia biblijne, opracowa
nie wstępne ośmiu najważniejszych problemów,
na których skupi się uwaga Zgromadzenia
Ogólnego, i imne dokumenty.

1. Składanie świadectwa w podzielonym świę
cie
.
, а
Nasze świadectwo jest odpowiedzią ma działa
nie Ducha Świętego, żywego Boga, udzielaną
w konkretnych sytuacjach historycznych i ku l
turowych. W dzisiejszym podzielonym świede
Kośdół w nowy sposób spełnia wobec ludzi
przeżywających różne problemy i rozterki swo
je posłannictwo wynikające z Ewangelii. Mani
festuje się to przez: większe zainteresowanie
dialogiem z przedstawicielami innych religii i
ideologii, składanie świadectwa o wspólnej na
dziei chrześcijańskiej, głębszą refleksję nad
Królestwem Bożym, solidarność z biednymi,
zacieśnienie wspólnoty między mężczyznami a
kobietami w różnych dziedzinach życia, w y
znawanie wspólnej wiary.
2. Działania zmierzające do jednośd

W pewnym sensie można powiedzieć, że Zgro
madzenie Ogólne rozpoczęło się już w 1979 r.,
kiedy to pierwsze, kilkuosobowe grupy, złożo
ne przeważnie z przyszłych delegatów, repre
zentujących różne tradycje chrześcijańskie i re
giony świata, przystąpiły do wizytowania Koś
ciołów w poszczególnych krajach w celu zapo
znania się z ich życiem oraz przedyskutowania
z nimi problemów żywotnych dla wszystkich
chrześcijan na całym świede. Taka grupa, zło
żona z czterech osób, odwiedziła też Polskę
w styczniu br. Przewiduje się, że przed rozpo
częciem właściwych obrad Zgromadzenia 70
grup ekumenicznych odwiedzi 90 krajów. Po
dejmując tę inicjatywę kierowano się przeko
naniem, że Zgromadzenie w Ѵалгѵсоиѵег nie po
winno być jednostkowym, wyizolowanym w y 
darzeniem, lecz raczej aktem końcowym wie
lu zgromadzeń regionalnych, lokalnych i międzykonfesyjnych.

Współczesny ruch ekumeniczny wyrósł z prze
konania, że widzialna jedność jest wolą Boga
w odniesieniu do Kościoła. Dzisiaj dysponuje
my większymi niż dawniej możliwościami, aby
podjąć konkretne kroki zmierzające do osiągnięda tej jedności. Takim ważnym krokiem
naprzód jest deklaracja w sprawie chrztu,
Eucharystii i urzędu kośdelnego. Składanie
wspólnego świadectwa, służba dla innych i so
lidaryzowanie się z nimi, organizowanie wspól
nych nabożeństw itp. — to również ważne posunięda Kościołów, służące pogłębianiu jedno
ści w ży d u codziennym.
3. O większy współudział
decyzji

w

podejmowaniu

1. Z yde darem Boga.

Kościoły będą mogły służyć za przykład in
nym, jeśli zdecydują się na zrównoważony
udział w ż y d u kośdelnym kobiet i mężczyzn,
młodzieży i ludzi starych, świeckich i ducho
wnych, ludzi niepełnosprawnych i zdrowych.
Ukazując ogólnospołeczne następstwa ich współ
udziału w podejmowaniu decyzji, przyczynią
się do zaktywizowania ludzi i podjęda przez
nich odpowiedzialnej i świadomej walki o urze
czywistnienie sprawiedliwego społeczeństwa.

2. Zycie pośród śmierci.

4. Uzdrawianie współżyda społecznego

3. Zycie w całej jego pełni.

Współczesne żyd e dotknięte jest rozłamem —
podzielone rodziny, podzielone społeczności, po
dzielone narody, podzielony świat. Musimy się
jeszcze bardzo wiele nauczyć na temat współ
życia jako rodzina ludzka. Musimy się nali
czyć stworzenia wspólnoty posiadającej moc
uzdrawiania, dzielenia naszych zasobów z brać
mi i siostrami, wspomagania tych, którzy bo

Całokształt prac Zgromadzenia Ogólnego bę
dzie się koncentrował wokół tematu głównego:
„Jezus Chrystus — życiem świata”. Temat ten
będzie dyskutowany w czterech aspektach:

4. Zycie w jedności.
Na podstawie ośmiu problemów przewodnich
zostanie dokonany przegląd dotychczasowej
pracy Światowej Rady Kościołów. Oto krótka
charakterystyka tych problemów:
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rykają się z wyobcowaniem i rozłamem. Koś
ciół Boży jest w sposób szczególny powołany
do tego, aby się zmieniać samemu i jednocześ
nie wpływać na zmiany w innych dziedzinach
życia. Proces uzdrawiania musi się zacząć od
jednostki, zboru i rodziny, a dopiero potem
może objąć całą wspólnotę.
5. W obronie pokoju i przetrwania
Zachowanie pokoju i przetrwanie ludzkości ma
dzisiaj decydujące znaczenie. Największym za
grożeniem jest wzrost militaryzmu i napięć
w stosunkach międzynarodowych. Przetrwanie
ludzkości zależy od wielu czynników, wśród
których ważna rola przypada nauce i technice.
Obie mają charakter z jednej strony twórczy,
2 drugiej zaś destrukcyjny, obie też powinny
stać się przedmiotem refleksji teologicznej i
etycznej. Musimy zbadać nasze wyobrażenia
0 rozbrojeniu i pokoju, o bezpieczeństwie i mo
żliwości przetrwania, jeśli chcemy ^znaleźć środ
ki zaradcze na istniejące zagrożenia.
6. Walka o sprawiedliwość i godność człowieka
Wszędzie na świecie trwa walka o sprawiedli
wsze stosunki międzyludzkie. Chrześcijanie
udzielają poparcia ideałowi sprawiedliwości i
poszanowania godności ludzkiej. To zaangażo
wanie skłoniło nas do przeanalizowania róż
nych aspektów tej walki. Popieramy dążenie
do stworzenia nowego światowego ładu ekono
micznego, zaangażowanie w obronę praw czło
wieka, walkę przeciw rasizmowi i dyskrymina
cji kobiet, udzielanie pomocy uchodźcom i prze
zwyciężanie głodu na świecie. Kościoły są po
wołane do tego, aby w solidarności ekumenicz
nej współpracowały z cierpiącymi narodami
świata.
7.

Nauka

i wychowanie

we

wspólnocie

W minionym dziesięcioleciu poddano w eryfi
kacji cele i metody edukacji oraz instytucje
powołane do spełniania tego zadania. Zbadano
1 wypróbowano w praktyce różne możliwości
uczenia się — przez życie we wspólnocie, przez
sformalizowane i niesformaUzowane procesy
edukacyjne, przez wyjaśnianie wzajemnych
stosunków między elementem lokalnym i glo
balnym, przez realizację programów edukacyj
nych, które cały lud Boży czynią zdolnym do
służby i odnowy w jedności. Kościoły są po
wołane do tego, aby stały się społecznościami
uczącymi się, nauczającymi i głoszącymi w yz
wolenie.
8. Przepływ wiarygodnej informacji
Jest to problem złożony, chodzi bowiem zarów
no o to, jak przekazywać informacje, jak i o to,
co przekazywać. Forma przekazu powinna być
adekwatna do jego treści. Tak więc wybór
środków masowego przekazu, sposobów i mo
tywów ich użycia powinien zależeć od charak
teru materiału, który pragniemy rozpowszech
nić. Metody i struktury informacji kościelnej
są siłą rzeczy związane z ogólnospołecznym
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systemem informacji, a ten nie jest doskonały,
stanowi bowiem odbicie luysoce niedoskonałych
stosunków społecznych oraz istniejących podzia
łów ńa biednych i bogatych, na rządzących i
rządzonych. Trzeba więc szukać nowych form
i metod dla naszej pracy informacyjnej. Trze
ba znaleźć takie sposoby, które umożliwią nam
wiarygodne i skuteczne przekazywanie Ewan
gelii ludziom.
Studia biblijne dotyczą następujących proble
mów: droga życia, narodziny, dom z żywych
kamieni, chleb żyda, skarb życia, korcłna ży
cia, woda życia. Światowa Rada Kościołów w y
raziła życzenie, aby studia te zostały przełożo
ne na możliwie wiele języków i były wyko
rzystywane w zborach jeszcze przed Zgroma
dzeniem Ogólnym.
Przewiduje się, że do Vancouver przybędzie
ok. 4000 osób, w tym przeszło 900 delegatów,
ok. 400 delegatów zaprzyjaźnionych organiza
cji i doradców (z prawem przemawiania, lecz
nie głosowania), ok. 1000 akredytowanych go
ści, tyle samo dziennikarzy (łącznie ze służbą
techniczną) i ok. 500 osób obsługujących obra
dy (członkowie sztabu, stewardzi).
Uczestnicy spotykać się będą w czterech gru
pach: 1) grupy robocze (ok. 60 grup po 25 osób
każda); 2) grupy tematyczne (obejmujące po
7— 8 grup roboczych); 3) komitety (ok. 200
osób); 4) grupy fachowe (osoby nie należące
do komitetów, lecz tworzące określone grupy
według dziedzin zainteresowania). Piątą formą
spotkań będą posiedzenia plenarne (z udziałem
wszystkich).
Obrady przebiegać będą w trzech fazach:
1) 5— 6 dni — posiedzenia plenarne, na któ
rych zostaną wygłoszone referaty nawiązujące
do głównej tematyki obrad oraz dyskusje w
grupach roboczych i tematycznych;
2) 5—6 dni — dyskusja w grupach fachowych
i komitetach nad określonymi problemami oraz
sprawami organizacyjnymi Zgromadzenia Ogól
nego;
3) 4 dni — wysłuchanie sprawozdań i zaleceń
grup tematycznych i fachowych oraz komite
tów.
W sprawozdaniu Komitetu przygotowującego
Zgromadzenie w Vancouver czytamy, że „na
bożeństwa nie powinny być statyczną częścią
składową programu” obrad, a raczej powinny
dynamizować wszystkie poczynania Zgroma
dzenia. VJażną rolę podczas nabożeństw będą
odgrywać: muzyka, sztuka, symbole i obrazy.
Proponuje się obchodzenie „Wieczerzy Pań
skiej codziennie według różnych rytów i tra
dycji”, aby podkreślić przez to „centralne zna
czenie Eucharystii w życiu, w misji i w słu
żbie Kościołów”, mimo że nie jest jeszcze mo
żliwa wspólna Wieczerza Pańska.
Zgromadzenie Ogólne zakończy się 10 sierpnia.

V A N C O U V E R 1983

O b r a z y życia
II STUDIUM BIBLIJNE
NARODZINY
Obraz

narodzin

Związek istniejący między obrazem narodzin a obra
zem życia jest tak oczywisty, że łatwo jest się nim za
sugerować i zrezygnować z głębszej analizy obrazu
narodzin oraz szukania innych z nim skojarzeń. W ta
kim jednak wypadku nie odkryjemy całego bogactwa
zawartej w nim treści.
1. Jaki obraz narodzin we współczesnym świecie ist
nieje w naszej świadomości?
2. Jakie wyobrażenia i wspomnienia wskrzesza ten
obraz u ludzi żyjących na obszarze naszej kultury?
3. Jakie skojarzenia wzbudza ten obraz w związku
z naszymi osobistymi doświadczeniami i co on dla
nas uosabia?
Obraz ten może się kojarzyć z wieloma różnorodnymi
sytuacjami, dla przykładu przytaczamy tutaj trzy.
Członkowie grup dyskusyjnych powinni szukać innych
skojarzeń, które by odzwierciedlały ich własne do
świadczenia.
— We wstrząsanym wojną Salwadorze umiera młoda
kobieta, która poddała się zabiegowi przerwania ciąży,
aby „uratować” swe dziecko przed terrorem tego je
dynego znanego jej świata.
— W uroczym francuskim miasteczku młoda kobieta
robi na drutach kaftanik. Siedzi przy oknie oczekując
na powrót męża z pracy. W pewnej chwili odkłada ro
bótkę, zamyka oczy i myśli: czy nasze dziecko będzie
zdrowe? Kiedy się urodzi? Czy poród będzie trudny?
Jak je nazwiemy, jeśli to będzie dziewczynka? A jeśli
to będzie chłopiec? Jest bardzo szczęśliwa...
— W wuelkim mieście w Stanach Zjednoczonych gru
pa kobiet organizuje manifestację. Przygotowuje wiel
kie transparenty z napisami: „Nasze ciało należy do
nas”, „Żądamy prawa przerywania ciąży”... itp.
Temat

narodzin

w Biblii

1. W wielu fragmentach "biblii narodziny dziecka są
przedstawione jako ważne wydarzenie (narodzenie
Jezusa jest najbardziej znane), które jest oznaką
szczególnego błogosławieństwa Bożego dla związku
dwojga ludzi i zapoczątkowaniem długiej linii potom
ków, np. historia Sary (I Mojż. 16:1—6; 21:1—7), Moj
żesza (II Mojż. 2:1—10), Szymona (Sędz. 13), Anny (I
Sam. 1), Zachariasza i Elżbiety, Marii i Józefa (Łuk.
1 i 2).
2. Narodziny służą także zobrazowaniu nadejścia cza
sów ostatecznych. Pod tym kątem należy rozpatrywać
następujące fragmenty:
— Izaj. 13:6—8: zniszczenie i cierpienia Babilonu (por.
21:3)
— Mich. 4:10: wyzwolenie Jerozolimy w czasach osta
tecznych (por. Izaj. 26:17—18; 66:7—11)

— Mk. 13:8: przyszłe zniszczenie Jerozolim y (por.
M at. 24:8)
— Rzym. 8:22—23: zapow iedź czasów ostatecznych w
kategorii kosm ologicznej (por. Obj. 12:2 i I Mojż. 3:15)
3. W Biblii zn ajd u jem y rów nież obraz stw orzenia u k a 
zujący naro d zin y (Przyp. 8:1—31; Ja n 1:1—18; por. I
K or. 1:20—21) oraz obraz tych, którzy „z B oga.się n a 
rodzili” (por. I Ja n 3:9; 4:7; 5:1; 4; 18). „Z Boga się
narodzić” jest dziełem :
. — Słowa (Jak. 1:18—21; I P io tr 2:2)
— D ucha Św iętego (Jan 3:3; Tyt. 3:5; Rzym. 8:15; Gal.
4:6; por. I Mojż. 1:2; Ps. 33:6)

N a d e j ś c i e „g o d z i n y ”
T ekst: Ew. Ja n a , rozdz. 16:19—22

Poznał Jezus, że go chcieli zapytać, i rzekł im: Pytacie
się nawzajem o to, co powiedziałem: Jeszcze tylko
krótki czas, a nie ujrzycie mnie, i znowu krótki czas,
a ujrzycie mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:
Wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie we
selił; wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość
się zmieni. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła
jej godzina; lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pa
mięta o udręce gwoli radości, że się człowiek na świat
urodził. I wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was,
i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze
wam radości waszej.
1. W tym fragm encie ew angelista Ja n przytacza roz
mowę Jezu sa z uczniam i k ró tk o przed Jego śm iercią.
Jezus mówi o swoim bliskim odejściu (16:5—19). Jego
„godzina”, k tó rej opis zajm u je naczelne m iejsce w
E w angelii Ja n a, gdyż jest to godzina śm ierci i zm ar
tw ychw stania (por. Ja n 2:4; 7:0; 8:20; '12:23—27; 13:1;
16:32; 17:1), jest już bardzo bliska. Uczniow ie p o g rą
żają się w sm utku.
2. W połow ie tego frag m en tu Jezus posługuje się ob
razem kobiety w „godzinie” porodu. C hw ila narodzin
u k azana jest tu od strony kobiety, k tó ra w ydaje
dziecko na św iat:
— po w ysiłku i bćJach porodu nadchodzi chw ila rad o 
ści z pow odu narodzin dziecka;
— dziecko, dotychczas obecne w ciele kobiety, ale
u k ry te przed jej w zrokiem , teraz u k azu je się jej w
całej okazałości, jest o d tąd obok niej.
O dczuwa o n a 'p o d w ó jn ą radość z narodzin: radość z
pow odu pojaw ien ia się na św iecie ludzkiej istoty i r a 
dość, że u jrza ła tę istotę, k tó ra dotychczas była dla
niej niew idoczna. Radość nieskończenie przewyższc
poprzedzający ją ból.
3. W tym tekście obraz nadejścia dla rodzącej kobie
ty j^j „godziny” odnosi się zarazem do „godziny” J e 
zusa — godziny Jego śm ierci i zm artw y ch w stan ia, jak
rów nież do „godziny” uczniów , k tó ra jest dla nich go
dziną rozstania i cierpień.
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D ostrzegam y tu ta j:

— smutek uczniów (w. 19—22): zastanówmy się, w ja
ki sposób „godzina” ta wpłynie na zmianę stosunków
między Jezusem a uczniami?
'
— radość uczniów (w. 22): porównajmy wersety 19 i 22
i zwróćmy uwagę na znaczenie czasownika „ujrzeć”.
4. Znaczenie tego obrazu narodzin przedstawionego w
Ewangelii Jana związane jest z różnorodnymi możli
wościami interpretacji tekstu. Nieobecność Jezusa
przekształca się w Jego niewidzialną obecność. Podob
nie jak dziecko przed przyjściem na świat jest niewi
doczne, ale w rzeczywistości obecne, tak i „nieobec
ność” Jezusa jest Jego niewidzialną obecnością. Póź
niej Jego niewidzialna obecność przekształca się w
obecność widzialną, podobnie jak obecność dziecka
uwidacznia się po jego narodzeniu. Zmiana kolejności
słów w tekście wyraźnie świadczy o tym przekształ
ceniu. To, co powiedziano odnośnie do widocznej obec
ności dziecka i widocznej obecności Jezusa, znajduje
się na pierwszym planie i stanowi pierwotny element
tekstu.
Tak więc jedną z cech charakterystycznych obrazu na
rodzin ukazanego w Ewangelii Jana jest jego potrójne
znaczenie:

lii

s t u d iu m b ib l ijn e

DOM

— jest to obraz życia.

KAMIENI

Pisząc do chrześcijan rozproszonych po całym Cesar
stwie Rzymskim Piotr posłużył się obrazem domu
zbudowanego z żywych kamieni.
K a m i e n i e i domy w B i b l i i

W rozumieniu tego, co pragnął wyrazić Piotr, mówiąc
o domu z żywych kamieni, powinny nam pomóc in
ne obrazy biblijne. Spróbujmy więc wskrzesić w na
szej pamięci te obrazy, które mogły go inspirować.
Piotr cytował niektóre fragmenty biblijne, inne zaś
w sposób pośredni ukształtowały jego myśl. Grupa
dyskusyjna powinna zatem poszukać związków po
między cytatami biblijnymi a słowami Piotra i od
kryć ich podstawowe znaczenie.
Kamienie
Izaj. 28:16

kosztowny kamień węgielny

Ps. 118:22—23

kamień, który odrzucili budowni
czowie

Rzym. 9:32—33

kamień obrazy

Mk. 12:10—11

kamień węgielny

1 Sam. 2:2

nikt taką skałą jak nasz Bóg

Mat. 16:15—[19

na tej opoce zbuduję

— jest to obraz sytuacji uczniów,
— jest to odwołanie się do „godziny Jezusa”,

Z ŻYWYCH

5. Obraz narodzin występuje w wielu tradycjach re
ligijnych. Członkowie grupy studyjnej znający hin
duizm, buddyzm albo rytuały inijacji czy odrodzenia,
którymi charakteryzują się inne religie, mogą rozwi
nąć dyskusję na temat tego powszechnego obrazu ży
cia.

Ef. 2:19—22

kamieniem węgielnym
Chrystus Jezus

Obj. 2:17

kamyk biały, a na kamyku tym
wypisane nowe imię

P y t a n i a do d y s k u s j i

II Mojż. 19:6

królestwo kapłańskie, naród święty

1 .Czy obraz narodzin ukazany w Ew. Jana 16:19—22
może nam pomóc w zrozumieniu „sensu” cierpienia
i smutku? Czy taka interpretacja tekstu zawiera pew
ne niebezpieczeństwa?
2. W jakim sensie możemy uznać ten obraz za obraz
nadziei? Czy możemy dostrzec nadzieję na tle faktów
gwałtu, cierpienia i śmierci, nadzieję, która wiodłaby
do życia?
3. W jaki sposób przeżycia związane z oczekiwaniem
na narodziny pozwalają nam zrozumieć historię jako
coś więcej niż zwykłe następstwo faktów?
4. W jakiej mierze ten dynamiczny obraz narodzin
pomaga nam w zrozumieniu nowego sposobu dawania
świadectwa o „Jezusie Chrystusie, życiu świata”?
5. Jakie wnioski można wysnuć z faktu, że ten sam
obraz narodzin („godzina kobiety”) dotyczy zarazem
zmartwychwstania Pańskiego i apostolskiej wspólnoty
w cierpieniu?
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jest

sam

Domy
Ps. 127:1

jeśli Pan domu nie zbuduje

Ps. 84:2

jak miłe

Hebr. 3:2—6

a domem Jego my jesteśmy

Łuk. 19:45—46

jaskinia zbójców

Mat. 7:24—27

mąż mądry, który zbudował... i mąż
głupi

I Kor. 3:9—15

fundamentu innego nikt nie może
założyć

Dz. 11:14

będziesz zbawiony ty i cały dom
twój

Dz. 7:48—50

nie mieszka w budowlach

Ps. 26:6

zamieszkam w domu Pana

przybytki Twoje

„ Do m z ż y w y c h k a m i e n i "
Apostoła Piotra

Tekst: I Piotr 2:4—10
Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez lu
dzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybra
nego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe
budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte,
aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez
Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Pi
śmie:
Oto kładę na Syjonie kamień
węgielny, wybrany, kosztowny,
A kto weń wierzy, nie zawiedzie się.
Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną; dla
niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili bu
downiczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też
kamieniem, o który się potkną, i skalą zgorszenia; ci,
którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zre
sztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybra
nym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, lu
dem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który
was powołał z ciemności do cudownej swojej świa
tłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem teraz
jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmi
łowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście.
Po zapoznaniu się z różnymi obrazami biblijnymi łat
wiej przyjdzie nam zrozumieć obrazowy język, jakim
posługuje się Piotr w swym pierwszym liście. Przeczy
tajmy powoli powyższy fragment, szukając w riim
przesłanek, które naprowadzą nas na to, o jaki „dom”
chodzi w tej metaforze.
Można ich znaleźć wiele, pięć zaś jest szczególnie
ważnych.
1. „Dom” służy przedstawieniu tego wszystkiego, co
czyni i buduje Bóg opierając się na materiale ludz
kim. Ponieważ Jego mieszkanie nie jest zbudowane
ręką ludzką, chodzi tu o tajemniczą rzeczywistość,
która — choć niewidoczna i wieczna — jest nie mniej
konkretna.
2. Kamieniem węgielnym i fundamentem tego „do
mu” jest Jezus Chrystus. Aby zrozumieć symbolikę
zawartą w opisie budowy tego domu, musimy uświa
domić sobie, że: kamień, którym wzgardzono (w. 7),
przypomina nam o ukrzyżowaniu; kamień, o który
się potkną (w. 8), przypomina nam, do jakiego stop
nia słowo „krzyż” wydaje się szaleństwem; żywy ka
mień, wybrany przez Boga (w. 4) przypomina nam
o zmartwychwstaniu.
3. Kiedy ludzie przychodzą do Jezusa w odpowiedzi
na Jego wezwanie, przychodzą do samego źródła ży
cia i stają się kamieniami, które zostaną użyte do
budowy. Ich życie zostaje związane z Jego życiem.
Wedle użytego w tym rozdziale porównania, stają się
oni nowo narodzonymi niemowlętami (2:2), prawdzi
wymi znakami wielkich czynów Bożych. W jakimś
sensie każdy kamień spoczywa na kamieniu węgiel
nym, od którego przyjmuje jego trwałość i życie.
4. Dom zbudowany z tych kamieni jest symbolem no
wej wspólnoty. Dotąd istniejące oddzielnie kamienie

zostają zebrane i spojone ze sobą dzięki zmiłowaniu
Bożemu (w. 10). Powstają z nich pewne i trwałe mury. Wzajemne obdarowywanie się w życiu, zbudowa
nym na kamieniu węgielnym, przyczynia się do prze
kształcenia tej budowli w prawdziwy, niezwykły dom.
5. Porównanie to dotyczy rozproszonych chrześcijan.
Dom jest wyobrażeniem miejsca, w którym otrzymu
ją oni życie, a zarazem obdarzają nim — pod posta
cią „duchowych ofiar” innych ludzi.
O d d ź w i ę k na w e z w a n i e P i o t r a

Piotr wezwał rozproszonych chrześcijan, aby stawali
się żywymi kamieniami i tworzyli dom duchowy. To
wołanie z tamtych czasów i tamtej przestrzeni do
ciera dzisiaj do każdej grupy dyskusyjnej. Jaki budzi
ono w nas oddźwięk? W jaki sposób powinniśmy na
nie odpowiedzieć? Każdy czytelnik tego tekstu po
winien starać się wyobrazić sobie siebie samego jako
część tego obrazu. Pobudzenie do tego rodzaju refle
ksji powinny ułatwić następujące pytania:
1. Jakie znajdziemy podobieństwa i jakie różnice mię
dzy metaforą domu z żywych kamieni, którą posłu
żył się Piotr, a innymi obrazami z Biblii, przedsta
wionymi we wstępie tego studium? Jaki aspekt obra
zu domu podkreśla ten osobliwy tekst Piotra?
2. O czym myślimy widząc ludzi, którzy jak żywe
kamienie przychodzą obecnie do Jezusa? Co w na
szych czasach oznacza kamień węgielny?
3. W jaki sposób porównanie Piotra pomaga nam
w zrozumieniu znaczenia i celu budowania się wie
rzących „w kapłaństwo święte”? Porównajmy w. 5 i
9—10.
4. W jakim stopniu wezwanie Piotra wiąże się z wez
waniem Jezusa (Mat. 16:24), który zachęca nas, aby
każdy wziął swój krzyż.
5. W jakim sensie w dzisiejszych czasach chrześcija
nie mogą się uważać za rozproszonych uczniów? Czy
można powiedzieć, że tworzą oni niezwykły dom du
chowy pełniąc funkcje, o których mowa w tekście?
6. W języku greckim na oznaczenie „domu” występuje
słowo oikos. Od jego tematu pochodzi słowo oikoumene —. „cała zamieszkała ziemia”, podobnie słowo oikonomia — prawa i struktury, które pozwalają ludziom
wspólnie żyć, a także oikologia — wiedza, która chro
ni środowisko naturalne na ziemi. Grupa powinna
zastanowić się nad związkami istniejącymi między
obrazem domu z żywych kamieni, przedstawionym
przez Piotra, a groźbami ciążącymi nad naszym ziem
skim domem, szczególnie w tych trzech dziedzinach
(siły, które przeciwstawiają się naprawdę ekumenicz
nemu modelowi życia; struktury powodujące ucisk,
zwłaszcza ekonomiczny, i pozbawiające wielu Judzi
własnego domu; liczne zagrożenia w dziedzinie eko
logii). Spróbujcie zaproponować konkretne sposoby
zapobieżenia tym groźbom.
7. Podajcie nazwiska poetów, malarzy i muzyków,
którzy przedstawili w swej twórczości własną wizję
biblijnych obrazów domu Bożego.
Tłum. I. N.
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Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan
Kości-oły chrześcijańskie w Polsce, wespół z wyznaw
cami Chrystusa na całym święcie, obchodziły w stycz
niu doroczny Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
Myślą przewodnią tegorocznego Tygodnia było hasło
zbliżającego się VI Zgromadzenia Ogólnego Świato
wej Rady Kościołów: „Jozu-s Chrystus — życiem świa
ta”. Tradycyjnie najbardziej uroczyście obchodzony
był Tydzień Modlitwy w Warszawie: tutaj zorganizo
wano najwięcej nabożeństw, tutaj uczestniczyli w nich
zwierzchnicy poszczególnych Kościołów.
Cykl nabożeństw zaprogramowanych przez Polską
Radę Ekumeniczną odbywał się w dniach od 18 do 25
stycznia w Warszawie kolejno w świątyniach lub ka
plicach każdego z ośmiu Kościołów członkowskich Ra
dy. Zgodnie z praktykowanym od wielu lat zwycza
jem, w trakcie każdego nabożeństwa wygłaszane były
dwa kazania — jedno przez duchownego rzymskoka
tolickiego, drugie zaś przez duchownego reprezentują
cego któryś z Kościołów członkowskich PRE. Po każ
dym nabożeństwie odbywała się agapa, w której ucze
stniczyli duchowni i zaproszone osoby świeckie róż
nych wyznań. Agapy były dobrą okazją do bliższego
poznania się i wymiany poglądów na wiele zagadnień
o znaczeniu międzywyznaniowym.
Główne nabożeństwo zaprogramowane przez Polską
Radę Ekumeniczną miało miejsce 23 stycznia w ko
ściele ewangelicko-augsburskim Sw. Trójcy. Odprawili
je obaj proboszczowie: ks. sen. Jan Walter i ks. Wło
dzimierz Nast oraz bp Zdzisław Tranda z Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego. W nabożeństwie ucze
stniczyła 4-osobowa delegacja Światowej Rady Ko
ściołów, która w tym czasie przebywała w Polsce w
celu bliższego zapoznania się z życiem i pracą Kościo
łów w naszym kraju. W imieniu gości przemówiła
pani Sarnia Sadek z Kościoła Prawosławnego w Liba
nie. W nabożeństwie uczestniczyli również teolog an
glikański ks. Christopher Lowe i ks. Gerd Klappstein z Kościoła ewangelickiego Westfalii. Kazanie wy
głosił ks. bp Władysław Miziołek, wiceprzewodniczący
Komisji Episkopatu do Spraw Ekumenizmu, który
podkreślił, że do głoszenia Ewangelii i urzeczywistnia
nia jej w życiu zobowiązani są wszyscy chrześcijanie.
Tylko dzięki zachowaniu wierności słowu Bożemu mo
że dokonywać się w nas przemiana serc i umysłów,
stanowiąca fundament naszej jedności z Bogiem i mię
dzy sobą.
W. świątyniach katolickich w Warszawie i okolicy od
było się w okresie od 16 do 30 stycznia ogółem sześć
nabożeństw. Nad ich stroną organizacyjną czuwał
Ośrodek do Spraw Jedności Chrześcijan przy Kurii
Metropolitalnej w Warszawie. Główne nabożeństwo
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katolickie odbyło się 23 stycznia w kościele pw. św.
Krzyża. Wzięli w nim udział przedstawiciele Kościo
łów członkowskich PRE oraz członkowie wspomnia
nej już wcześniej delegacji Światowej Rady Kościo
łów. Mszy św. koncelebrowanej w intencji zjednocze
nia wszystkich Kościołów chrześcijańskich przewodni
czył bp Władysław Miziołek. Kazanie wygłosił prezes
PRE, ks. prof. Witold Benedyktowicz, podkreślając
m.in. znaczenie, jakie ma dla każdego chrześcijanina
Ewangelia i Chrystusowy krzyż, dzięki mocy którego
możemy nieustannie się odradzać i odnawiać wew
nętrznie. Chrystus pozwala nam przetrwać wszelkie
prześladowania, cierpienia i upokorzenia, jakim je
steśmy poddawani. W tym kontekście kaznodzieja
wspomniał postać św. Maksymiliana Kolbego, który
stanowi dla świata przykład zwycięstwa miłości i mo
cy Chrystusowego Krzyża nad nienawiścią prześladow
ców. Szczególny wydźwięk ekumeniczny miało nabo
żeństwo, które odbyło się 26 stycznia w kościele aka
demickim pw. św. Anny. Przybył na nie kardynał Jó
zef Glemp, prymas Polski, który przewodniczył Mszy
św. koncelebrowanej. Obecni byli: abp Bazyli, prawo
sławny metropolita Warszawy i całej Polski, ks. sup.
W. Benedyktowicz, ks. Stanisław T. Kowalski, biskup
naczelny Starokatolickiego Kościoła Mariawitów oraz
bp W. Miziołek. Kazanie wygłosił ks. prezes W. Bene
dyktowicz. Pod koniec Mszy św. zabrał głos metropoli
ta Bazyli, który wyraził radość z faktu wyniesienia
Prymasa Polski do godności kardynalskiej, składając
mu serdeczne życzenia wielu lat życia i mężnego zno
szenia krzyża w jego posłudze dla dobra' Kościoła w
Polsce. Wręczył on kard. J. Glempowi ikonę Matki
Bożej Litościwej. Prymas Polski w krótkim słowie
pasterskim podkreśli! wielką rolę wspólnej modlitwy
wszystkich chrześcijan w wypełnianiu nakazu Chry
stusa „ut unum sint” z Modlitwy Arcykapłańsikiej
i wyraził nadzieję, że upragniona jedność Kościoła
jest możliwa do osiągnięcia dzięki mocy łaski Bożej.
Kard. J. Glemp poprosił metropolitę Bazylego, aby
udzielił zgromadzonym błogosławieństwa po zakończe
niu Mszy św.
Z okazji Tygodnia Modlitwy Polska Rada Ekumenicz
na opublikowała broszurę opracowaną przez Świato
wą Radę Kościołów i watykański Sekretariat do Spraw
Jedności Chrześcijan. Natomiast Komisja Episkopalu
do Spraw Ekumenizmu wydała instrukcję duszpaster
ską zawierającą formularz Mszy św. o jedność oraz
odezwę skierowaną przez biskupów — W. Miziołka
i Władysława Jędruszuka — do księży z prośbą, aby
zachęcili swoich parafian do aktywnej modlitwy o jed
ność.
K K,

O. JACEK SALIJ

Powrót do poczgtku
Teksty biblijne: I Mojż. 1:1—2; 2:4b—7; Jn 1:1—4

Bracia i Siostry!
Wszystkie trzy teksty biblijne, których wysłu
chaliśmy, są czytane dzisiaj* na wszystkich na
bożeństwach ekumenicznych nie tylko w Pol
sce, ale i na całym świecie. Warto to sobie
uświadomić, bo jest to zewnętrzny, ważny znak
naszej jedności, jedności we wspólnym słucha
niu tego samego słowa Bożego.
Teksty zostały tak dobrane, abyśmy rozważali
ekumenizm pod kątem powrotu do początku,
i to do samych jego źródeł. „Na początku
Bóg stworzył niebo i zie'mię,, — aż do tego po
czątku odnosimy się dzisiaj, szukając jedności.
Na .początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a
więc ziemia, na której żyjemy, jest Boża. Z te
go faktu., że żyjemy na ziemi Bożej, wynikają
dla nas obowiązki moralne i duchowe, obowiąz
ki wobec siebie i wobec Boga. Można by dłu
go rozważać, jakie to są obowiązki. Można by
stawiać sobie pytania: co ja, co my robimy,
aiby ziemia, na której żyjemy, była naprawdę
Boża, aby jej Boże oblicze ujawniło się -możli
wie w jak największym stopniu już teraz, je
szcze przed chwalebnym powrotem naszego Pa
na. Ale odpowiedzi na te pytania nigdy nie bę
dą wystarczające.
„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”. Po
co to uczynił? Z tekstu Pisma św., który dzi
siaj czytamy, dowiadujemy się, że Bóg stwo
rzywszy niebo i ziemię, stworzył człowieka.
Akt ten został zaś cpisany w sposób sugerują
cy, iż to właśnie człowiek był przedmiotem
szczególnego Bożego umiłowania. Wszystkie in
ne stworzenia Bóg stworzył jakby „od razu”,
proces tworzenia człowieka jest natomiast
przedstawiony jako proces szczególnej miłości.
W oipisie tym Bóg podobny jest garncarzowi
z pieczołowitością pochylającemu się nad gli
ną, z której tworzy ludzkie ciało i tchnie w nie
— aż się nie chce wierzyć — swoje własne
tchnienie.
Bracia i Siostry, tak więc Bóg nie tylko wszy
stko stiworzył, ale uczynił to z miłości. Jeśli
idzie o świat wid-zialny, niewątpliwie i przede
wszystkim z miłości do człowieka. W przestrze
ni miłości zostaliśmy stworzeni. Bracia i Sio
stry, tekst, który czytaliśmy jest naprawdę Sło
wem Bożym, ale przekazany nam został w na
szej ludzkiej niedoskonałej mowie. Zatem jest
w nim niewątpliwie nieskończenie więcej tre
ści, niż jej dotychczas wydobyliśmy, bo to, co
dotąd powiedzieliśmy, w gruncie rzeczy można

by było powiedzieć niezależnie od wiary: że
zgodnie z poglądem autora tego tekstu świat
pochodzi od Boga i że człowiek został stworzo
ny ze szczególnej miłości Boga. My jednak
spróbujmy wsłuchać się w słowa tego tekstu,
jako w Słowo Boże. Już pierwsi chrześcijanie
dostrzegli w tym tekście przebłyski prawdy
o Trójcy Przenajświętszej. Kiedy czytali:
„I rzekł Bóg: niech się stanie światłość...”, to
pytali, czy jest to tylko antropomorfizm, czy
też może coś więcej, i odpowiadali, że nieskoń
czenie więcej. Słowem, przez które zostało
stworzone niebo i ziemia, przez które zostało
stworzone światło, słońce i księżyc, wszystkie
zwierzęta i ludzie — tym Słowem je-st Syn
J ednorodzony. Słuszność takiej interpretac j i
potwierdza Ewangelia św. „Na początku było
Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Sło
wo. Wszystko przez nie się stało, a bez niego
nic się nie stało”. Przez to Słowo wszystko zo
stało stworzone.
Moi drodzy, jest to niezwykle ważne ustale
nie, bo wytycza nam kierunek odkrycia tajem
nicy, dlaczego świat został stworzony, w jakimi
kierunku zdąża, jaik i w jakim celu my sarni
przez Bcga Stwórcę zostaliśmy ukształtowani.
Bóg rzekł i świat się stał, Bóg wypowiedział
Słowo i myśmy zostali stworzeni — właśnie
przez Słowo, przez Syna Jednorodzomego. Zai
ste, do samych początków wracamy szukając
jedności, jedności w Jezusie Chrystusie. Wsłu
chajmy się teraz w dalsze słowa tek&tiu. W opi
sie stworzenia już starożytni chrześcijanie do
patrywali się obecności Ducha Świętego. Kiedy
czytali słowa: „Duch Boży unosił się nad wo
dami”, to rozumieli Je w tym sensie, że sam
* Rozważania te O. Jacek Salij wygłosił podczas na
bożeństwa ekumenicznego w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie dnia 18 stycznia
1983 r., w Tygodniu Modlitwy o Jedność Chrześci
jan.

SPROSTOWANIE

W nr 1/83 „Jednoty” w podpisie zdjęcia na s. 5 za
kradł się błąd. Poprawny tekst powinien brzmieć:
,,Ks. Władysław Paschalis przyjmuje życzenia od pre
zesa Kolegium Kościelnego w Warszawie, Andrzeja
Skierskiego”.
Za zamieszczony błąd pana Andrzeja Skierskiego, Ro
dzinę śp. Jana Skierskiego oraz Czytelników serdecz
nie przeprasza redakcja.
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Duch Sw., osobowa Pieczęć miłości między Oj
cem i Synem, był obecny w dziele stworzenia.
Powinniśmy przecież czytać Stary Testament
z perspektywy naszej wiary w Jezusa Chrystu
sa, a więc wolno nam w świętych słowach Sta
rego Testamentu doszukiwać się ich otwarcia
ku Ewangelii.
Bracia i Siostry, może więc zaczynamy rozu
mieć, dlaczego fundamentem ekumenizmu
prawdziwie chrześcijańskiego jest wiara w
Trójcę Przenajświętszą? Nie można być w sen
sie ścisłym chrześcijańskim ekumenistą, jeżeli
odrzuca się prawdę o Trójcy Przenajświętszej.
To nie jest tylko formula jakiegoś milnimum
dogmatycznego, które by można przyjąć za
wspólne. Nie. Jeżeli uznajemy i przyjmujemy
Trójcę Przenajświętszą, oczywiście nie w sen
sie „łaskawej aprobaty” czy „łaskawego uzna
nia” tej prawdy, lecz w pokorze, jako nieskoń
czony dar Boży dla człowieka, dar, który Bóg
z samego sielbie składa człowiekowi, to wów
czas niewątpliwie jesteśmy na drodze do jed
ności. Im głębiej, im autentyczniej i całym
sobą będziemy tę prawdę przyjmować, tym bliż
sza jest nasza jedność.
Druga prawda, na której opiera się ruch eku
meniczny i bez której nie sposób być ekume
nistą w sensie ścisłym, to .prawda o Jezusie,
Synu Bożym, który jest Zbawicielem. Spójrz
my, jak nieskończona jest miłość Boga do czło
wieka. W miłości zostaliśmy stworzeni, w mi
łości powołani do istnienia. Ale okazaliśmy się
niewierni. Tę niewierność każdy nosi w sobie.
W przeciwieństwie do nas Bóg jest wiemy,
jest wierny swoim obietnicom i doprowadzi do
końca zamysł, z jakim nas stworzył, zamysł
przedwiecznej miłości. Z miłości i litości dla
całego rodu ludzkiego postanowił więc sam stać
się człowiekiem. Jednorodzony Syn Boży, Bóg
prawdziwy, równy Przedwiecznemu Ojcu, dla
nas stał się człowiekiem. Ten, przez którego
zostaliśmy stworzeni, stlał się Tym, który na
prawia to wszystko, cośmy popsuli i co, nie
stety, psujemy ciągle. Przez Słowo nie tylko
świat powstał. Przez Słowo dokonuje się rów
nież powrót zbłąkanych. Ten, przez którego
zostaliśmy stworzeni, jest — jak czytaliśmy
dziś w tekście Pisma św. — życiem: „w Nim
życie, a życie było światłością ludzi”.
Bracia i Sioistry, sądzę że /trzeba nam pochy
lić się z pokorą nad tą prawdą o Trójcy Prze
najświętszej i nad prawdą o odkupieniu czło
wieka przez samego Syna Bożego, bo tylko wów
czas odnajdziemy najpewniejszą drogę do na
szej jedności. Moi drodzy, to, że Bóg istnieje
jeden w trzech osobach, nie jest tylko pomy
słem doktrynalnym. Chrześcijanie w IV w.,
kiedy ta prawda została zakwestionowana, nie
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0 doktrynę się billi, nie tylko o to, żeby uznać
prawdę zawartą w zdaniu, iż Bóg jest jeden:
Ojciec Przedwieczny i Jego Syn, i Duch Świę
ty. Nie. W gruncie rzeczy chodziło o zacho
wanie autentyczności Dobrej Nowiny, o zacho
wanie w pamięci tej niewyobrażalnej miłości
Boga do człowieka, o to, że Ten, który jest mi
łością, stworzył nas i naprawia. ,
Myślę, że alby bodaj przeczuć tajemnicę Trójcy
Przenajświętszej, trzeba być chociaż odrobinę
zakorzenionym w mdłości, tlrzeba choć odrobi
nę wiedzieć, co to jest miłość tutaj, w życiu
ludzkim, bo nasza miłość wzajemna jest na
śladowaniem i obrazem tej miłości, którą jest
sam Bóg, a zarazem w niej znajduje swoje
źródło. Nie pojmujemy tej tajemnicy, że Bóg,
Ojciec Przedwieczny, do samego końca poznaje
nieskończoność swojego bóstwa i bez reszty
wypowiada samego siebie w Słowie, które jest
Jego Synem Jedmorodzonym. A tak mocno i
dogłębnie Ojiciec i Syn są wzajemnie ze sobą
zjednoczeni, że są jedynym Bogiem. A dlacze
go są tlak zjednoczeni? Bo miłość, którą Oj
ciec ma ku Synowi, jest nieskończona, nie
skończona jest też miłość, którą Syn ma ku
Ojcu. I nie są to dwie różne miłości, ale jedna
1 ta sama miłość, jest to Duch Święty. Ojciec,
Syn i Duch Święty bez reszty, całkowicie
udzielają się sobie i właśnie dlatego każda
z osób boskilch jest odrębna, tak bardzo odręb
na, że nie da się jej porównać z odrębnością,
jaka istnieje między ludźmi. Zarazem najwspa
nialsza nawet jedność między ludźmi jest za
ledwie cieniem tej absolutnie niepodzielnej jed
ności, jaką jest Przenajświętsza Trójca.
Bracia i Siostry, proszę nie sądzić, że wpadam
w jakieś dogmatyczne teoretyzowanie. Znaj
dujemy się u samych fundamentów wiary,
a jeżeli jesteśmy podzieleni, to dlatego, że bar
dzo często dzielą nas zdania, wyrażające bądź
prawdę, bądź tylko jej cząstkę, czasem nawet
sporą cząstkę. Tak na zewnątrz biorąc, to po
dzieleni jesteśmy zdaniami. Głębiej zaś jeste
śmy podzieleni, także współwyznawcy między
sobą, przez grzech, który jest w nas. Droga
do prawdziwej jedności wiedzie przez naślado
wanie Boga w Trójcy Świętej Jedynego, tzn.
przez wzajemne otwieranie się na siebie, wza
jemne udzielanie się sobie. Tylko w ten spo
sób nie zgubimy swojej tożsamości, ale będzie
my .13 uzyskiwać i pogłębiać.
Świat jest Boży, a te paradoksy są ostatecz
nym prawem rzeczywistości, w której żyjemy,
są ostatecznym prawem świata, który od Boga
pochodzi. Doprawdy, im usilniej będziemy szu
kali zjednoczenia ,z Bogiem w Trójcy Jedynym,
zjednoczenia prawdziwego, tym bardziej bę
dziemy zdo/lni do wzajemnego udzielania się
sobie. Nie chodzi przecież o to, żeby odrzucać
te zdania doktrynalne, które niekiedy nas le
szcze dzielą, raczej otwierajmy je na Słowo Bo
że, na obecność Boga. Wówczas bliżsi będzie

my jedności, tej najbardziej fuindamenltalnej,
bo rzecz jasna, że ostateczną jedność osiągnie
my dopiero w życiu tprzysizłym, ściślej zaś mó
wiąc — w drugim chwalebnym przyjściu na
szego Pana. I im bardziej będziemy zjednocze
ni z Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym, im
bardziej będziemy złączeni z Bogiem Żywym,
tym bardziej będziemy zdolni do dawania
świadectwa, bo zgorszenie, jakie dawaliśmy
przez ostatnie wieki światu, w którym żyjemy,
na tym polegało, że daleko bardziej trzymali
śmy się zdań aniżeli Boga Żywego. Jedyną
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drogą powrotu będzie odnalezienie tego, o co
w gruncie rzeczy chodzi — odnalezienie Boga,
od którego wyszliśmy, odnalezienie Chrystu
sa, Syna Bożego, w którym jest źródło życia,
źródło naszej naprawy.
Oby Bóg w Trójcy Świętej Jedyny,
Przedwieczny, Syn Jego Jednorodzony
Święty dał nam moc jednoczenia się
oby nas pociągał ku sobie i uzdalniał
dawania świadectwa naszym braciiom,
no wierzącym, jak i niewierzącym.

Ojciec
i Duch
z Nim,
nas do
zarów

KORZENIE

Sabat znakiem Jedynego
Pierre Lenhardt — Francuz, zakonnik ze zgromadzenia Notre-Dame de Sion, od kilkunastu lat zamieszkujący w Izraelu. Studiuje
literaturę rabinacką u mistrzów żydowskich. Prowadzi wykłady
i seminaria z zakresu wprowadzenia do judaizmu i literatury rabinackiej w Instytucie Ratisbonne‘a i w dominikańskiej Ecole Bibliąue w Jerozolimie.
SIOSTRA KINGA — Jakie są charakterystyczne ce
chy madlitwy żydowskiej?

PIERRE LENHARDT — Modlitwę żydowską, zwła
szcza synagogalną, ale także indywidualną, która jest
pewną odmianą synagogalnej, cechuje przede wszy
stkim charakter wspólnoty. Ukształtowały ją pod wpły
wem Ezdrasza i Nehemiasza doświadczenia ludzi ży
jących we wspólnocie po powrocie z niewoli babiloń
skiej. Nieco później pojawia się s a n h e d r y n —
zgromadzenie ludu lub wielkie zgromadzenie — h a kn e s s e t h a g o d o l a , z którego pochodzili pierwsi
uczeni i pierwsi faryzeusze. Im to zawdzięcza się „zor
ganizowanie” modlitwy przeznaczonej dla ludu. Każ
dy Żyd, nie tylko kapłan czy lewita, miał możność
uczestniczenia w modlitwie, w służbie i kulcie świą
tynnym. Hebrajski termin a w o d a oznacza równo
cześnie pracę, posługę, modlitwę, a przede wszy
stkim świątynny kult ofiarniczy. Ale poucza się lud,
że kultowi ofiarnemu ma towarzyszyć 'kult serca. To
jest właśnie wielka nowość modlitwy synagogalnej
zalecana i rozprzestrzeniana przez faryzeuszy na dłu
go przed zburzeniem drugiej świątyni w 70 r. Przez
kult serca Żydzi w całym kraju łączą się duchowo
o tej porze, kiedy modlono się w świątyni i składano
ofiary. Tak więc modlitwa synagogalna — to jest
bardzo ważne — kształtowała się wokół centrum
kultu świątynnego i te związ/ki ze świątynią, które
wyznaczyły jej strukturę i czas, trwają po dzień
dzisiejszy. Dzięki nim właśnie modlitwa żydowska
ma charakter wspólnotowy. Modlitwa indywidualna
także jest ważna, ale jej znaczenie płynie z faktu,
że jest modlitwą członków ludu Izraela. Nie jest
modlitwą dowolną. Modlitwa wspólnoty obowiązuje
wspólnotę; modlitwa indywidualna — jednostkę. Ka
żdy Żyd obowiązany jest odmówić ją sam niezależnie

od tego, czy modlił się we wspólnocie, czy nie. Żyd
rodząc się otrzymuje ją od swego ludu i wie, że mu
si ją odmawiać, ponieważ należy do tych, co mają
ofiarować Bogu kult serca.
S. K. — I to właśnie łączy wszystkich Żydów na
świecie?

P. L. — Tak, z pewnością jest to więź najsilniejsza.
Oczywiście można powiedzieć, że korzeniem solidar
ności żydowskiej jest wspólnota przeznaczenia opar
ta na Przymierzu. Nie każdy Żyd uznaje to w spo
sób wyraźny, bo <są Żydzi niereligijni lub tacy, którzy
mówią, że są niereligijni etc. Ale Żyd religijny do
brze wie, że kult oddawany Bogu jest odpowiedzią
na Przymierze, jest wypełnieniem przykazania.
S. K. — Czy mówiąc tu o przeznaczeniu mamy na
myśli Izrael jako znak dla narodów?

*P. L. — Tak, bo modlitwa jest właśnie sposobem by
cia. Modlitwa — zarówno wspólnotowa, jak i indy
widualna — to jest m i e w a , wypełnienie przykaza
nia. Obejmuje ona wprawdzie wszystkie aspekty ży
cia żydowskiego, ale szczególne miejsce zajmuje w
liturgii sabatu. Sabat jest znakiem, przez który Izrael
świadczy o Bogu Jedynym.
S. K. — Jest to więc pewnego rodzaju apostolstwo?

P. L. — W tym sensie, że wobec narodów głosi Boga
Stworzyciela i Odkupiciela. To podstawa. Można po
wiedzieć, że misją Izraela jest świadczenie o Bogu
przez praktykę sabatu i modlitwy. Oczywiście wszel
ka wierność przykazaniom jest ważna, ale w wielu
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wypadkach może być ona na zewnątrz niewidoczna,
podczas gdy w wypadku modlitwy synagogalnej jest
widoczna: Żydzi zbierają się w sabat, aby się mo
dlić i inni to widzą. Tradycja rabinacka wyraźnie
mówi, że praktyka sabatu jest świadczeniem o Bo
gu żywym.
S. K. — Czy możliwa jest ewolucja modlitw żydowskich?

P. L. — Ewolucja taka rzeczywiście miała miejsce.
Można nawet wskazać konkretne momenty. Pierw
szym zasadniczym było zburzenie drugiej świątyni
w 70 r. Wiele tekstów rabinackich mówi o tym, jak
wówczas modlitwę formułowano i refor mułowa no, aby
dostosować ją do sytuacji, gdy narodowa groziło wiel
kie i wcale nie złudne niebezpieczeństwo, bo po zbu
rzeniu świątyni, za czasów Bar Kochby w 135 r. na
stąpiły represje. To jest pierwszy przykład ewolucji
modlitwy. Przywiązywano wówczas większą wagę do
określenia jej zewnętrznych form, aby uczynić z niej
duchową ostoję pożyteczną wychowawczo dla ludu.
Dla dodania mu odwagi, dla podtrzymania wiary i na
dziei włączono do modlitwy pewne elementy, które
przypomniały znaczenie świątyni i wyrażały ufność,
że w przyszłości Pan przywróci iswoją obecność na
Syjonie. Drugi punkt zwrotny w modlitwie zazna
czył się wskutek głębokiego wpływu kabały, która
przestała być dziedziną wąskiej grupy wtajemniczo
nych i szeroko rozpowszechniła się w całym juda
izmie. Miało to miejsce w XVI w., począwszy od mo
mentu odrodzenia wielkiego centrum Izraela — Safedu*. Wiele elementów kabalistycznych weszło wówczas do modlitwy żydowskiej nie zmieniając jednak
jej wewnętrznej struktury i niemałe śladów tego
wpływu odnajdujemy jeszcze y/ modlitwie dzisiej
szej.
S. K. — Co było zasadniczym-celem kabały?

P. L. — Jej cel wiąże się z jej genezą. Niektórzy ba
dacze twierdzą, że pośród wielu czynników najwa
żniejszą rolę odegrała potrzeba wzmocnienia doświad
czenia religijnego w kontakcie z Biblią, potrzeba
przeciwstawna do prób podejmowanych przez pewnych
filozofów żydowskich, którzy chcieli wykazać, że ju
daizm tradycyjny nie jest sprzeczny z filozoficznym
pojmowaniem Boga. Te wysiłki osiągnęły szczyt w
dziele" Majmońidesa. Być może kabał iści chcieli po
wiedzieć „nie!” tej niebezpiecznej tendencji.
S. K. — Jakie zmiany kabała wprowadziła do modli
twy żydowskiej?

P-L. — Kabaliści nie dążyli do zmiany czy odnowy
treści modlitwy, chcieli jedynie pogłębić rozumienie
jej sensu w całym judaizmie. Tak więc, nie zmienia
jąc tekstów, poprzedzili je pewnymi hymnami, w któ
rych tłumaczyli, że dany fragment ma być tak a tak
rozumiany. I ten sens kabalistyczny przez wielu Ży
dów został przyjęty. Dziś kabała nie wywiera już
wpływu na cały judaizm, pozostało jednak wiele
hymnów skomponowanych przez kabalistów. Ich zna
czenie jest niezależne od znaczenia kabalistycznego,
gdyż posługują się symbolami biblijnymi. Najbardziej
znanym tego typu hymnem jest L ę k a d o d i
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(„Przyjdź umiłowana”), śpiewany na powitanie sa
batu. Skomponowany był w XVI w.' z intencją ka
balistyczną, ale można go czytać bez niej. Autor za
czerpnął fragmenty z całej Biblii i połączył je w sen
sie symbolicznym, dobrze znanym z Pieśni nad pie
śniamif mianowicie w sensie dialogu miłości między
Bogiem a Izraelem. Można powiedzieć, że duch L ek a d o d i jest duchem Pieśni nad pieśniami, inter
pretowanej już w starożytności jako pieśń miłości
między Bogiem a ludem wybranym.
S. K. — Czy to prawda, że w kabale żydowskiej mo
żna odnaleźć ideę reinkarnacji?

P. L. — Tak, są kabaliści, i to ci spośród najważniej
szych, którzy wierzyli w reinkarnację, np. autor Zo
haru** czy Izaak Loria. Nigdy naprawdę nie mogłem
pojąć, jak kabaliści przyjęli ten rodzaj wierzeń i dla
czego uważali go za całkowicie zgodny z tradycyjną
wiarą żydowską. Nie jest to jasne. Ale warto zaz
naczyć, że wszyscy ortodoksyjni Żydzi kabaliści, zwła
szcza na początku, byli talmudystami i mistrzami
wspólnoty. Może to zaskakujące, ale ruch kabali
styczny rozwijał się właśnie w grupach ludzi zajmują
cych odpowiedzialne funkcje, tzn. wśród przywódców
gmin. Nie mamy prawa sądzić, że kabała jest rodza
jem szaleństwa, które w pewnym momencie ogarnęło
judaizm. Nie.
S. K. — A jeśli chodzi o próby przystosowania mo
dlitwy do mentalności współczesnych Żydów?

P. L. — Trzeba być realistą. W ubiegłym stuleciu,
najpierw w Niemczech, potem w Ameryce, usiłowa
no modlitwę uczynić „lżejszą” zarówno pod względem
treści, jak i formy. Na przykład pominięto wszelkie
ślady odniesienia do ofiary, uważając je za nieaktu
alne. Zniesiono także prośby mesjańskie, zwłaszcza
te, które dotyczyły ziemi Izraela. Niektórzy Żydzi
niemieccy posunęli się aż do twierdzenia, że nie mu
szą modlić się w sobotę, bo należąc do społeczeństwa,
które świętuje niedzielę, mogą modlić się w niedziele.
Trk więc te często radykalne próby posunięto do
absurdu, ale dziś zaznacza się już pewien nawrót do
tradycji. Zauważono, że zubożono modlitwę żydowską
pozbawiając ją elementów narodowych i przywróco
no je parę lat temu. Chodzi zwłaszcza o odniesienie
do ziemi Izraela. W samym Izraelu ruch liberalny
znajduje bardzo mały posłuch wśród moldzieży ży
dowskiej. Czy się jest Żydem prawowiernym, czy się
nim praktycznie nie jjest, ani trochę nie ma się ocho
ty być Żydem liberalnym i układać modlitwy w ści
słym tego słowa znaczeniu d o w o l n e . Zresztą Żyd
nie ma prawa jednostronnie decydować o swojej mo
dlitwie. Oczywiście można by sobie życzyć, aby na
stąpiło zgromadzenie całego ludu żydowskiego, które
zadecydowałoby o pewnych adaptacjach czy zmia
nach. Byłoby to dozwolone (bo tradycja ustna może
się zmieniać i rozwijać) pod warunkiem zgodności
z pewnymi kryteriami: ci, co reprezentują, musieliby
naprawdę reprezentować cały naród, a nie tylko taki
czy inny odłam lub kierunek. Ponadto zaś ich pro
* M iasto koło H aify. M ieściła się tam słyn n a szkoła rabi
nacka.
** Zohar — h iszp ań ska k się g a k ab alistyczn a z XIII w.

pozycje powinny pozostawać w ciągłości z tradycją
i w wierności wobec niej.
S.K. — Czy da się doprowadzić do takiego zgroma
dzenia, które reprezentowałoby cały naród?

P. L. — Obecnie jest to bardzo trudne, dlatego spra
wa jest zablokowana. Dziś jeszcze nie wiadomo, kto
naprawdę reprezentuje Izrael. Każdy więc stara się
możliwie jak najwierniej kontynuować tę tradycję,
którą otrzymał, i żyć nadzieją, że kiedyś dojdzie do
uzgodnienia.
S. K. — Czy wiele jest różnych tradycji i prądów
w Izraelu?

P. L. — Może ulegam pokusie uprzywilejowania re
ligijnego, ale zdaje mi się, że choć jest on sam w so
bie zróżnicowany, to praktycznie istnieje wielka jed
ność wśród Żydów obserwantów. Są oni różni z racji

różności stanowisk, z jakich pochodzą. Nie komuni
kują się wiele w dziedzinie myśli, ale łączą się w dzie
dzinie modlitwy, studium talmudu etc., mają wice
pewne wspólne tło; źródła, którymi żyją, są absolut
nie wspólne, a to jest bardzo ważne. Obok Żydów
praktykujących, uważających się za reprezentantów
judaizmu, istnieją pewne nowe prądy — syjonizm,
socjalizm, agnostycyzm — ale nie siięgają one dalej
niż w dwa, trzy pokolenia i obecnie wydają ostat
nie tchnienie. Bo jak w sposób całkowicie laicki uza
sadnić aktualne życie Żydów w Izraelu? To są prądy
nikle w porównaniu z judaizmem tradycyjnym, oży
wionym modlitwą, talmudem, torą ustną, tradycją
jako całością. Biblią, oczywiście, ale Biblią nie tyl
ko czytaną, lecz ciągle interpretowaną, ciągle adap
towaną, ciągle „spożytkowywaną” w ramach konkret
nego życia jednostkowego i wspólnotowego.
c.d.n.
Rozmawiała s. Kinga Strzelecka, OSU
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BOGDAN NOWAK

C ó r k a
Moja córka ma zaleduaie dziesięć lat. Ma pu
szyste, długie włosy, niebieskie oczy, jest pry
musem w szkole. Z żoną wpatruję się w jej
piękną twarz, gdy równomiernie oddycha
śpiąc. Jest żywa, energiczna, ma dziiesiottki po
mysłów, jak każde dziecko w jej wieku. Jej
śmiech, radość, słowa są treścią naszego domu.
Nie, ona nie ma chyba nic wspólnego z córką
Jaira.
W czytuję się w Mateuszową Ewangelię, aby
przekonać się, że tylko wiara w Doga czyni cu
da, tylko ona nadaje treść życiu cztowieka:
„Gdy (...) do nich mówił, oio pewien przełożo
ny (synagogi) przyszedł, złożył mu pokłon
i rzekł: Córka moja dopiero co skonała, lecz
pójdź, połóż na nią swą rękę, a ożyje. I wstał
Jezus, i poszedł za nim wraz z uczniami sw y
m i. A oto niewiasta, która od dwunastu lat
cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknę
ła się kraju szaty jego. Mówiła bowiem do sie
bie: Bylebym się tylko dotknęła szaty jego, bę
dę uzdrowiona. A Jezus, obróciwszy się i uj
rzawszy ją, rzekł: Ufaj, córko, wiara twoja,
uzdrowiła cię. I od tej chwili niewiasta była
uzdrowiona”. (Mat. 9:18-22).
To m yśm y ją nauczyli słów modlitwy, to m yś
m y ją pierwszy raz przyproujadzili do świąty
ni. Cieszymy się niezmiernie, że we współpracy
z Bogiem stworzyliśmy dzieło największe, nie
śmiertelne — C Z Ł O W I E K A . To dzieło ma
nasze oczy, usta, uśmiech. W jej dziecięcych
reakcjach widzimy żywą miniaturkę naszej ro
dzicielskiej osobowości.
Patrzymy na nią wzruszeni: jest bezbronna
i ufna. Zdana całkowicie na nas, na naszą opie
kę, pomoc i ogromną odpowiedzialność.
Patrzę i rośnie we mnie miłość, potęguje ocho

ta do pracy, do walki. Jestem gotów zmierzyć
się z każdym, kto by chciał targnąć się na jej
życie. Pragnę zwielokrotnić wysiłki, aby zabez
pieczyć jej luszystko to, co jej do życia po
trzebne.
Ale mam też świadomość, że nie wszystko mo
gę swemu dziecku zagwarantować. Przecież
nie zawsze będzie w zasięgu naszego spokojne
go domu. Przecież ona nie jest moją własno
ścią. Daliśmy jej życie, ale nie mamy władzy
nad nim. Dziś troszczymy się o każdy drobiazg,
ale nie jesteśmy w stanie osłonić jej przed tru
dami życia. Teraz troszczę się o jej spokojny
sen, ale za parę lat nie będę mógł stłumić
zgiełku świata, który ją otoczy. Także nie mam
władzy nad sercem córki, nad miłością\, którą
cno kiedyś wybierze.
Obecnie niektórzy rodzice dbają o rozwój fi
zyczny swoich córek i synów zapominając, że
ich pociechy zapadają na głęboką anemię du
chową. Niestety, zapomnieli, że oprócz ciała
dziecko ma jeszcze duszę, że ono ma nie tylko
życie na ziemską wędrówkę, ale na całą wiecz
ność. Nie nauczyli kochać ani modlić się. Za
bili dziecięcą, prostą potrzebę szukania Boga.
Te dzieci są martwe. Nikt nie zauważył, nawet
rodzice, momentu ich śmierci.
Zadaję sobie pytanie: czy moja córka napraw
dę żyje?
Zapytaj i ty siebie, który czytasz te rozważa
nia, czy twoja córka naprawdę żyje? Wiedz,
że bez Chrystusa nie można loychować dziec
ka, nauczyć go prawdziwej miłości, zagioarantować mu szczęścia i dać autentycznego życia.
Nie tylko tu na ziemi, ale przede wszystkim
po przejściu bramy śmierci — w wieczności.
Potrzeba nam wszystkim szczerej wiary Jaira,
który zaufał Chrystusowi prosząc Go o uzdro
wienie córki.
Proś i Ty, póki nie za późno!
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Pomoc Kościołów
— trochę danych —
Walne Zebranie Polskiej Rady.. Ekumenicznej, iktóre
obradowało w Warszawie 22 marca br., wysłuchało
sprawozdania z akcji pomocy niesionej naszemu na
rodowi przez Kościoły chrześcijańskie. Warto, aby
naisi Czytelnicy zapoznali się z treścią tego sprawoz
dania, złożonego przez przewodniczącego Komisji Ko
ordynacji Pomocy, ks. Zdzisława Pawlika.
Pierwsze transporty zaczęły napływać za pośredni
ctwem Polskiej Rady Ekumenicznej już w grudniu
1980 roku. Najważniejszym partnerem jest Światowa
Rada Kościołów, która organizuje pomoc ofiarowaną
przez Kościoły członkowskie i chrześcijańskie insty
tucje charytatywne. W tej ogromnej akcji uczestniczą
również światowe wspólnoty wyznaniowe, jak: Świa
towa Federacja Luterańska, Światowy Alians Kościo
łów Reformowanych, Światowy Alians Baptystów,
Naczelny Komitet Kościoła Menonitów oraz chrześci
jańskie organizacje: Kościelna Służba Światu (Church
World Service), World Vision International z
USA i inne. Pomoc napływa z krajów Europy, Ame
ryki Północnej, Australii.
Od samego początku akcji ustalono, że kryterium dystrybusji nie będzie przynależność do Kościołów człon
kowskich Rady, lecz istotne potrzeby społeczeństwa.
Pomoc kierowano zatem nie tylko do członków Ko
ściołów i do kościelnych domów opieki, ale również
do państwowych domów opieki społecznej i szpitali
na terenie całego kraju, do Polskiego Komitetu Po
mocy Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża i in
nych organizacji, a także do Kościoła rzymskokato
lickiego. Akcją objęto również Związek Religijny
Wyznania Mojżeszowego, któremu dostarczano ko
szernej żywności.
Nadchodziła z zagranicy głównie żywność, w tym od
żywki dla niemowląt, oraz środki czystości i higieny,
lekarstwa, sprzęt medyczny i odzież. Za pośredni
ctwem World Vision Internationa^ przy współpracy
z Ministerstwem Rolnictwa i Polskim • Związkiem
Ogrodniczym sprowadzono traktory, narzędzia rolni
cze, a także akumulatory, środki ochrony roślin, na
siona, pasze dla drobiu. Uzyskano również licencję
na generator gazu drzewnego jako napędu traktorów
i paliwa do ogrzewania szklarni. Prowadzone są już
prace nad wdrożeniem produkcji tego generatora
przez nasz przemysł. Urządzenie to ma wyeliminować
potrzebę sprowadzania półtora miliona ton oleju na
pędowego rocznie. Dostarcza się również części za
mienne do fabryk mleka w proszku. W trakcie za
łatwiania jest projekt sprowadzenia komponentów do
produkcji 'leków, środków ochrony roślin i nawozów
sztucznych. Kościelna Służba Światu przeznacza na
przykład milion dolarów na zakup komponentów do
produkcji leków i środków ochrony roślin, które zo
staną dostarczone do Polski zgodnie z zapotrzebowa
niem Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rolnictwa.
Projekt ten przewiduje, że po wyprodukowaniu pew
na ilość leków i środków ochrony roślin zostanie
przesłana jako pomoc do Kampuczy. W ten sposób
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otrzymując pomoc, sami będziemy mogli przyjść in
nym z pomocą.
0 rozmiarach pomocy udzielanej Polsce przez Kościo
ły chrześcijańskie wymownie świadczą liczby. Od
grudnia 1980 ido końca lutego 1983 za pośrednictwem
Światowej Rady Kościołów wpłynęło około 7 tysięcy
ton różnych artykułów wartości 15 milionów 200 ty
sięcy dolarów. Nadto według niepełnych, niższych od
rzeczywistych danych, nadeszły z innych organizacji
transporty, których ogólna wartość wynosi 17 milio
nów dolarów. Wymieńmy tu World Vision — 3,5 mi
liona dolarów, Kościelna Służba Światu 5,5 miliona,
Światowa Służba Luterańska 5 milionów, Kościół
Baptystów w USA i Europejska Federacja Baptystów
— 2 miliony 200 tysięcy, Menonici — 800 tysięcy do
larów.
Nie sposób wykazać, jakich rozmiarów pomoc nadeszła
za pośrednictwem poszczególnych Kościołów. Kościół
luterański w Szwecji na przykład przysłał przeszło
2 tysiące ton mięsa w ciągu ostatnich dwu lat. Za
pośrednictwem Kościoła reformowanego bratnie Ko
ścioły ze Szwecji, Holandii i RFN przesłały wiele ton
żywności i innych artykułów, a parafie w Berlinie
Zachodnim zaopatrują systematycznie ambulatorium
w Zelowie w leki, środki opatrunkowe i narzędzia
lekarskie. Pobieżnie licząc sięgamy sumy 50 milionów
dolarów, a sumę tę należałoby co najmniej podwoić.
Jak z tego wynika, Kościoły chrześcijańskie i Polska
Rada Ekumeniczna w szerokim zakresie działają dla
dobra kraju i narodu. Nie ima ani jednego szpitala,
który by nie skorzystał z pomocy żywnościowej lub
medycznej w dużym stopniu dzięki Kościołom i Pol
skiej Radzie Ekumenicznej. Są wszakże wartości, któ
re wykraczają poza wszelkie dane liczbowe. Dzięki
dużym dostawom doskonałych odżywek dla dzieci w
ostatnich dwóch latach śmiertelność wśród niemowląt
spadła do najniższego w całym okresie powojennym
poziomu.
Pomocy, jaka nadchodzi do Polski, nie możemy okre
ślać jedynie w aspekcie materialnym, finansowym.
Ma ona swój wymiar duchowy. Jest to dar serca,
świadectwo braterstwa i jedności rodziny człowieczej,
inspirowane przez ducha Ewangelii moralne poparcie
1 otucha dla zrozpaczonych i załamanych. Wspomnij
my tu tych wszystkich, którzy powodowani impul
sem serca ofiarowali nam pomoc. Wspomnijmy o set
kach, tysiącach ludzi w kościelnych organizacjach po
mocy w wielu krajach, którzy z poświęceniem, zaan
gażowaniem, wyobraźnią i odwagą wykonują przy
jęte na siebie zobowiązania. Wielu z nich odwiedziło
nasz kraj towarzysząc kierowcom ciężarówek, nieraz
w bardzo trudnych warunkach pokonując wielkie
przestrzenie. Również w naszych Kościołach wielu
ludzi pełni bezinteresowną służbę przy rodziale
i przekazywaniu nadesłanych darów. Wkładu ich pra
cy nie da się w sposób wymierny ocenić. Tylko Bóg
ją zna.

W Ś R Ó D KSIĄŻEK
Ekumenia w Polsce
Tak brzmi tytuł książki, która uka
zała się niedawno w NRD. Jest to
praca zbiorowa, jej autorami są
przedstawiciele Kościołów zrzeszo
nych w Polskiej Radzie Ekumenicz
nej. Inicjatorem tej publikacji był
ks. dr Gerhard Bassarak, profesor
Sekcji Ewangelizacyjnej Uniwersy
tetu im. Humboldta w Berlinie,
człowiek o wielkich zasługach w
dziedzinie zbliżenia między chrześci
janami w Polsce i NRD. Spod jego
pióra, jako redaktora książki, wy
szło też słowo wstępne, w którym
przedstawia rozwój kontaktów i
współpracy między Kościołami obu
sąsiadujących ze sobą państw oraz
wymienia najważniejsze publikacje
autorów polskich, z którymi w okresie ostatnich dziesięciu lat mógł
zapoznać się czytelnik w NRD.
Książka Ekumenia, w Polsce dzieli
się na trzy części. Część pierwszą,
pod ogólnym tytułem: „Konfesja”,
otwiera artykuł Karola Karskiego
przedstawiający strukturę wyznanio
wą Polski na przestrzeni wieków.
Autor w syntetycznym skrócie przed
stawia proces rodzenia się i roz
woju poszczególnych Kościołów i
społeczności chrześcijańskich w na
szym kraju. Kolejne rozdziały oma
wiają główne tradycje reprezento-
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wane w Polskiej Radzie Ekumenicz
nej : Polski Autokefaliczny Kościół
Prawosławny ('ks. Jan Anchimiuk),
Kościoły starokatolickie (ks. Wiktor
Wysoczański) i Kościoły wolne (ks.
Mieczysław Kwiecień). Nieco inny
charakter ma przyczynek bp. Janu
sza Narzyńskiego, zajmujący jedną
czwartą całej książki, który jest po
święcony historii luteranizmu w
Polsce od XVI do XX wieku. W
przeciwieństwie do innych autorów,
którzy skoncentrowali uwagę na te
raźniejszości, tutaj mamy wyraźnie
do czynienia z preferowaniem prze
szłości.
W części drugiej, zatytułowanej
„Ekumenia” pierwszy rozdział po
święcony jest historycznym trady
cjom ekumenizmu w Polsce od po
łowy XVI do XIX w. (ks. Tadeusz
Wojak), a drugi — rozwojowi ru
chu ekumenicznego w naszym kra
ju w bieżącym stuleciu (Karol Kar
ski). W tym ostatnim uwzględniono
także obszernie rozwój kontaktów
i współpracy między Kościołami
zrzeszonymi w Polskiej Radzie Eku
menicznej a Kościołem Rzymsko
katolickim. Tytuły kolejnych roz
działów tej książki brzmią następu
jąco: „Ekumenia w kraju budują
cym socjalizm” (Wacław Iwaszkie
wicz), „Biblia w służbie ekumenicz

W Y D A W N IC TW O

N.N — zł 1786, Feliks Grotek — zł 640, Aliwina Krajewska — zł 140, Mira
Maćkowa i Lidia Jelenowa — zł 500, Alfreda Kamińska — zł 2000, N.N. —
zł 50, Parafia ewangelicko-reformowana w Żyrardowie — zł 1000, Mieczy
sław Dobrowolski .— zł 140, Celina Borowa — zł 100, Rałf Stahl — zł 220,
Sabina Szczęsna — zł 300, Katalin Powroźniak — zł 240, Mirosława Windyga — zł 640, Helena Fijałkowska--- zł 1000, Alina Werner — zł 400, ks.
Teodor Lenkiewicz — zł 640, Marta Czernichowska — zł 500, Milena Pio
trowska — zł 240, Kazimierz C zapliński — zł 140, Karol Maitys — zł 340.
Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Przypominamy, że ofia
ry na wydawnictwo „Jednota” przekazywać można na konto: PKO VIII
OM Warszawa, Nr 1586-3854-136 bądź przesyłać przekazem pieniężnym pod
adresem: Administracja miesięcznika „Jednota", al. Świerczewskiego 76a,
00-145 Warszawa.

nego zbliżenia chrześcijan w Pol
sce. Z działalności Brytyjskiego i
Zagranicznego Towarzystwa Biblij
nego w Warszawie w latach 1816—
1979” (Barbara Enholc-Narzyńska),
„Chrześcijańska Akademia Teolo
giczna jako łącznik między wyzna
niami” (ks. Woldemar Gastpary).
Trzecią — i ostatnią — część książ
ki „Diaspora i diakonia” otwierają
ogólne rozważania bp. Zdzisława
Trandy o problemach i szansach
diaspory. Następne rozdziały mówią
o sytuacji Kościołów i chrześcijan
w socjalistycznym społeczeństwie w
Polsce (Andrzej Wojtowicz) oraz o
zaangażowaniu w utrzymanie poko
ju (ks. Witold Benedyktowicz).
Całość zamykają: tablica chronolo
giczna, ukazująca najważniejsze wy
darzenia z historii Kościołów na tle
podstawowych dat z ogólnej historii
Polski, oraz krótkie noty biograficz
ne o autorach.
Nawet z pobieżnej lektury omówio
nej książki można się zorientować,
że ma ona pewne braki. Uwaga ta
dotyczy zwłaszcza części pierwszej.
Bp J. Narzyński, do którego zwró
cono się z prośbą o syntetyczne
przedstawienie obu Kościołów wy
rosłych z Reformacji XVI w., repre
zentowanych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, przedstawił obszerną
historię luteranizmu, natomiast Koś
ciół reformowany zupełnie pominął.
Ktoś mógłby słusznie zapytać, dla
czego nie poświęcono specjalnego
rozdziału największej społeczności
chrześcijańskiej w Polsce — Koś
ciołowi rzymskokatolickiemu? Odpo
wiedź na to pytanie jest dosyć skom
plikowana. W podtytule książki czy
tamy, że została wydana „w łącz
ności z Polską Radą Ekumeniczną”.
W praktyce wyglądało to tak, że
projekt książki i nazwiska autorów
uzyskały aprobatę Prezydium PRE,
w którym zasiadają zwierzchnicy
wszystkich Kościołów członkow
skich. Działo się to dosyć dawno,
bo w 1976 r., kiedy istniały już
wprawdzie oficjalne stosunki z Koś
ciołem rzymskokatolickim, ale nie
były one rozwinięte na tyle, aby
możliwa była wspólna realizacja ta
kiego przedsięwzięcia. Od zamysłu
do realizacji minęło przeszło sześć
lat. Dwa czynniki wpłynęły na to,
iż proces rodzenia się tej książki
trwał tak długo. Po pierwsze — nie
którzy autorzy wywiązali się z przy
jętego na siebie zobowiązania z du-
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źym opóźnieniem, po drugie — długi
cykl produkcji książek nie jest tyl
ko charakterystyczną cechą polskiej
poligrafii, lecz daje się także od
czuć u naszych sąsiadów za Odrą.
Redaktor książki, ks. G. Bassarak,
o czym informuje nas słowo wstęp
ne, oddał gotowy manuskrypt wy
dawnictwu 27 marca 1979 r., nato
miast druk został zakończony do
piero w grudniu 1982 r.
W każdym razie należy się cieszyć,
że książka w ogóle się ukazała. Jest
to pierwsza tego rodzaju pozycja

opublikowana za granicą. Być może,
zainteresuje ona czytelnika enerdowskiego na tyle, że w najbliższej
przyszłości zajdzie potrzeba przygo
towania drugiego wydania, w któ
rym wyeliminowane zostaną sygna
lizowane tu niedociągnięcia.
Krzysztof Gałecki
O ek u m en e in Polen, H erausgegeben in
V erbindung m it dem P oln isch en O ekum en ischen
Rat von G erhard B assarak.
E vangelische V erlagsanstalt, Berlin 1982,
s. 232.

Jan Chrystian
ewangelicki ksigżę piastowski
Autorem książki pod powyższym
tyułem, wydanej przez ewangelic
kiego „Zwiastuna”, jest dr Andrzej
Kiszą, świecki działacz ewangelicki,
obecny wiceprezes Synodu, najwyż
szej władzy polskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, człowiek
silnie związany ze Śląskiem. Jednej
z wybitniejszych postaci śląskiej
linii Piastów jest też poświęcony
jego szkic. Postacią tą jest Jan
Chrystian, książę na Brzegu Śląs
kim, którego losy wiążą się i spla
tają z wydarzeniami wojny trzy
dziestoletniej na terenie Śląska.
W tym okresie dziejów większość
ziem Średniego i Górnego Śląska
pozostawała we władaniu książąt

piastowskich, zwolenników Refor
macji, którzy dążyli do zrzucenia
zwierzchnictwa katolickich cesarzy
z rodu Habsburgów. Jan Chrystian
całe swe życie poświęcił walce z ce
sarzem niemieckim i wyzwoleniu
Śląska spod jego władzy. Po wy
buchu powstania czeskiego w 1618
r., które dało początek wojnie trzy
dziestoletniej, stanął na czele czyn
nej opozycji antyhabsburskiej na
Śląsku. W porozumieniu z przed
stawicielami polskiej szlachty ewan
gelickiej dążył do przywrócenia
zwierzchnictwa Polski nad Śląskiem,
czemu przeciwdziałał, ze szkodą dla
kraju, sprzymierzony z Habsburga
mi król Polski, Zygmunt III Waza,
fanatyczny katolik.

L I S T Y * L I S T Y » L I S T Y *
Do redakcji ciągle jeszcze napły
wają listy w związku z naszym ar
tykułem „Jasnogórski Jubileusz”,
opublikowanym
w
sierpniowym
(5/82) numerze „Jednoty”. Ten, któ
rego fragmenty drukujemy niżej,
powinien — jak sądzimy — zainte
resować naszych Czytelników.

Szanowna Redakcjo,
(...) Nie wiem dlaczego, ale tak jest
istotnie, wśród ewangelików o Ma
rii się nie mówi. Wręcz nie wypa
da. Czują się tym tematem zażeno
wani i skrępowani. I czego tu się
krępować? Matki Zbawiciela? Utar
ła się w tym względzie zla tradycja
i nadal jest kontynuowana. Nieste
ty...
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LI STY

Wręcz z przykrością przeczytałem
słowa, że kult maryjny w wydaniu
polskim jest nie do pomyślenia dla
ewangelików. A to D L A C Z E G O ?
Czyżby np. niemiecki byl do pomy
ślenia? A może angielski? Czy nie
wiecie o tym (a może widzieliście),
że w Szwecji, a także w NRD, we
Wschodnim Berlinie, w przedsionku
ewangelickiego kościoła stoi ogrom
na statua Madonny wśród kwiatów
i palących się świec?!
Ze zdumieniem rozglądałem się po
świątyni i dopytywałem się, czy to
na pewno ewangelicka, i kilkakrot
nie to potwierdzono. A więc oka
zuje się, że ewangelicy ewangelikom
nie są równi...

Klęska powstania, cesarskie repre
sje i szykany nie przekreśliły dą
żeń ani nadziei Jana Chrystiana,
który jeszcze dwukrotnie podejmo
wał próby zmierzające do ich urze
czywistnienia, też zakończone fias
kiem. Ostatecznie musiał uchodzić
ze Śląska i zmarł n a . wygnaniu w
Ostródzie.
Ten ważny wycinek naszych dzie
jów jest przez większość polskich
historyków pomijany, a znaczenie
oporu książąt piastowskich przeciw
polityce państwowej i kościelnej
Habsburgów przemilczane. Niewąt
pliwą zasługą autora jest więc
przerwanie milczenia na temat dą
żeń gałęzi królewskiego rodu Pia
stów do zjednoczenia swych włości
z Koroną i do zachowania narodo
wi skarbów kulturalnych polskiej
Reformacji.
Historię o dziejach Jana Chrystiana,
ukazaną na tle zawiłej przecież —
tak pod względem politycznym, jak
i wyznaniowym — sytuacji w Eu
ropie i na Śląsku, czyta się przy
tym jak interesującą powieść. Jest
bowiem napisana prosto i żywo,
i — co jest zjawiskiem, niestety,
coraz rzadszym — ładną polszczy
zną.
Jan Karczoch-Yoellnagel
Andrzej K iszą: Jan Chrystian, e w a n g e 
licki k sią żę p ia sto w sk i. W ydaw nictw o
,,Z w iastu n ”, W arszawa 1981, s. 108.

Tu mała dygresja. Przed kilku laty
przeczytałem w kilku czasopismach
katolickich tzw. EKUMENICZNY
DEKALOG. Punkt 6 tego dekalogu
brzmi następująco:
„Pamiętaj, że jest także Wschód!
Przypomnienie to kieruję do ewan
gelików, gdy oceniając doktrynę
Kościoła rzymskiego, niech biorą
pod uwagę stanowisko Kościoła
Wschodniego (Kościołów Wschod
nich) — w niektórych punktach jest
ono zbieżne z katolikami lub nawet
radykalniejsze odeń”.
No właśnie! Kult maryjny u braci
prawosławnych lub nawet u tzw.
narodowych katolików (polskokatolików), którzy się powołują zawsze
i ciągle na tradycje niepodzielnego,
starego Kościoła, jakoś nie razi pro
testantów, choć — jak powiedziano
wyżej — jest on taki sam lub na
wet bardziej radykalny, natomiast
u katolików jest kamieniem obrazy

dla wielu? Gdzie tu jest prawda i
to prawda przez duże „P”? Widocz
nie nie o prawdę tu chodzi, tylko
o inne sprawy. W przeciwnym wy
padku raziłby ewangelików kult
maryjny także w wy daniu prawo
sławnym, polskokatolickim, maria
wickim itd.? Proszę mi to wyjaś
nić! (...)
Dalej: Ewangelicy skoro twierdzą,
że Pismo św. nic na temat kultu
maryjnego nie mówi, powinni przy
jąć do wiadomości, że Kościoły ka
tolickie opierają się także na Trady
cji. A Tradycja mówi, i to bardzo
dużo.
Najbardziej zaskakuje mnie zaś i
dziwi zdanie z końcowej części ww.
artykułu, w którym odnośnie zaka
zu czci obrazów powołano się na
Dekalog. Czyżby ewangelicy nie
przyjmowali do wiadomości funda
mentalnego faktu, zwanego Tajem
nicą Wcielenia? Chrystus jest praw
dziwym Bogiem i Człowiekiem,
skoro narodził się i żył między ludź
mi, dlaczego więc nie można czy
nić jego wizerunków? Tak samo
Matki Bożej człowieka? Jeżeli już
chcemy przestrzegać wszystkich ży
dowskich przepisów, to także nie
należy jeść potraw z krwią, trzeba
by kontynuować obrzezanie itd. Ale
my należymy do Chrystusa, a nie
do Mojżesza.
Czytałem ostatnio trochę pism
Marcina Lutra o tematyce maryj
nej. Jestem zdumiony jego poglą
dami na ten temat i jego „maryjno
ścią”. Obecnie ewangelicy ani tro
chę pod tym względem nie są na
śladowcami
swego
reformatora.
Głoszą zaś to, czego u niego abso
lutnie nie ma. Smutne.
Na zakończenie chciałbym zazna
czyć, że jak wszędzie na tym świę
cie i we wszystkich dziedzinach ży
cia, tak i w Kościele były i są od
chylenia od zdrowej pobożności
(maryjnej). Ale nie należy wylewać

dziecka z kąpielą, co moim zdaniem
właśnie czynią Kościoły tradycji reformacyjnej. Skoro były nadużycia
w tej dziedzinie, to likwidujmy ją
całkowicie. W ten sposób problem
istnieje nadal, choć zdaje się, że
przestał. Czy np. brat R. Schutz
jest, czy nie jest ewangelikiem w
związku z powyższym? Zadaję to
pytanie także dlatego, że tyczy się
ono i mnie — jeżeli kult Matki Bo
żej nie pozwala być ewangelikiem,
to pozostanę nadal katolikiem.
Artykuł zaczynał się: CO WY NA
TO? Napisałem. Teraz czekam: co
WY na to?
Nazwisko znane redakcji
*
Prawdopodobnie artykuł Barbary
Stahlowej pt. Chrześcijańskie obli
cze Marii w Kościele Ewangelicko-Reformowanym („Jednota” nr 8—
9/82, s. 14) wiele w tej sprawie wy
jaśnił. Niezależnie od tego jednak
v/ odpowiedzi na cytowany list na
szego Czytelnika chcielibyśmy po
krótce parę spraw poruszyć.
Pisze Pan, że wśród ewangelików
o Marii się nie mówi. Rzeczywiście,
jest to słuszne spostrzeżenie. Zapy
tajmy jednak, dlaczego tak się dzie
je. Z pewnością nie dlatego, abyś
my z jakichś powodów byli wrogo
do Matki Jezusa nastawieni czy też
zażenowani i skrępowani. Powiedz
my sobie szczerze — tą przyczyną
jesteście Wy, Bracia katolicy, któ
rzy rozbudowaliście kult maryjny
do takich rozmiarów, że — przynaj
mniej z naszego punktu widzenia —
prawie tam już nie ma miejsca dla
czci Boga, Chrystusa, Ducha Świę
tego. Taki kult maryjny jest dla nas
absolutnie nie do pomyślenia. Tak
jest, szczególnie w wydaniu pol
skim, bo w innych krajach, mimo
że znajdują się tam słynne sanktua
ria maryjne, jest on o wiele bar
dziej stonowany (z wyjątkiem mo

że owych sanktuariów). Powiedzmy
jeszcze, że w tej sytuacji niechęć
do poruszania tematu jest psycho
logicznie zrozumiała.
Oczywiście, proszę Pana, ewangeli
cy ewangelikom nie są równi. Ma
my dość dużą swobodę wypowiada
nia poglądów i formułowania tego,
jak wierzymy, co wcale nie przesz
kadza nam żyć w zgodzie i we
wspólnocie. Są ewangelicy, którzy
pielęgnują sukcesję apostolską w
postaci episkopatu (np. w Skandy
nawii). Są inni ewangelicy, którzy
ze szczególną czcią odnoszą się do
papieża i chętnie poddaliby się pod
jego władzę (np. br. Roger Schutz
z Taize i jego zwolennicy). Jeszcze
inni ewangelicy uprawiają kult ma
ryjny. Mogą być, i są, ewangelicy,
których to nie razi, nas jednak
p r z e s a d n y kult maryjny razi
bardzo. I to nie tylko w Kościele
rzymskokatolickim. Również w pra
wosławnym czy polskokatolickim, a
zwłaszcza mariawickim. Tylko że z
nimi nie spotykamy się co dzień i
rzecz nie rzuca się tak bardzo w
oczy. Poza tym nie rnają oni Jasnej
Góry ani jasnogórskiego obrazu,
wskutek czego ich kult jest auto
matycznie bardziej stonowany.
Istotę sprawy ujął Pan w zdaniu,
że „Kościoły katolickie opierają się
także na Tradycji”. Rzeczywiście,
to, co do czego nie możemy się po
godzić, tkwi przeważnie w Tradycji
oraz w odmiennym stosunku do
Pisma św. Również dla nas Trady
cja jest czynnikiem ważnym, ale
wtórnym. Dla katolików, przynaj
mniej w praktyce, zwykle jest od
wrotnie. My uważamy, że Tradycja
jest zmienna, podlega korekturze,
a nawet niekiedy zaprzeczeniu.
Określamy to jako norma normata.
Pismo św. zaś jest norma normans,
to znaczy jest normą, która wszyst
ko reguluje.

Ksiqżki nadesłane
Emanuel Działa OP: W milczeniu i nadziei. Poznań
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Albino Luciani: Listy do sławnych postaci. Warszawa

1982, Instytut Wydawniczy PAX, s. 212, egz. 10 000+
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dze“, s. 116, egz. 30 000 + 350.
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20 000+350.
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Jeśli zaś chodzi o Dekalog, to nie
tylko dla ewangelików jest on tek
stem podstawowym, kształtującym
i wyrażającym naszą wiarę, więc
Pana stosunek do Dekalogu jest zu
pełnie zaskakujący. Trzeba rozróż
niać między podstawowymi sformu
łowaniami Prawa Bożego a tzw.
prawem ceremonialnym. Zakaz od
dawania czci wytworom ludzkiej
ręki wyraża wolę Boga i zupełnie
nie jest przestarzały. Wystarczy
przyjrzeć się ludowej i nie tylko
ludowej pobożności, mimo że ludzie
w tej kwestii wykształceni powie
dzą, oczywiście, że nie czczą obra
zu, tylko osobę, którą on przedsta
wia. A jak jest w praktyce? Prze
sada w drugą stronę byłaby nieuza
sadniona i dlatego przedstawianie
postaci Jezusa, Marii, Apostołów dla
zilustrowania na przykład scen bi
blijnych jest całkiem na miejscu.
Trzeba jednak się strzec, aby te ilu
stracje nie stały się przedmiotem
religijnej czci. Skreślenie drugiego
przykazania z Dekalogu może mieć,
i ma, w praktyce niebezpieczne
skutki.

P R Z E G L Ą D
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Z ZAGRANICY
# W pierwszej połowie lutego br.
odbyła się w Wiedniu europejska
konsultacja przygotowawcza do VI
Zgromadzenia Ogólnego Światowej
Rady Kościołów, które zbierze się
na przełomie lipca i sierpnia w Van
couver (Kanada). Uczestniczyło w
niej 60 delegatów z 25 krajów. Z
Polski obecny był ks. dr Jan Anchimiuk (prawosławny), członek
Komitetu Naczelnego SRK. Podczas
obrad opracowano cztery propozy
cje tematyczne: „Wspólne świadec
two w podzielonym świecie”; „Co
można zrobić dla jedności Kościo
łów i ludzkości”; „Sprawiedliwość
i pokój” oraz „Pomoc i porozumie
nie mimo rosnącej technicyzacj i ży
cia”. Jest jeszcze sprawą otwartą,
czy uda się uczynić te propozycje
ośrodkiem zainteresowania Zgroma
dzenia. Spośród 870 delegatów w
Vancouver 300 pochodzić będzie z
Europy.
# Materiały przygotowawcze do VI
Zgromadzenia Ogólnego Światowej
Rady Kościołów informują, że Ra
da zrzesza aktualnie 301 Kościołów.
Rozkład tych Kościołów na poszcze20

Poruszamy te sprawy na wyraźne
żądanie naszego Czytelnika, który
w zakończeniu listu pisze, że czeka,
co my n a to. Nie możemy więc
milczeć, żeby nie powiedziano, że
chowamy głowę w piasek. Poza tym
uważamy dyskusję, a nawet pole
mikę, za rzecz bardzo zdrową. Cho
dzi tylko o to, by nie zadawać cio
sów poniżej pasa i o to, żeby z po
wodu innego zdania jednych dru
dzy się nie obrażali czy nie czuli
się dotknięci. Przyznawajmy sobie
wzajemnie prawo do wolności, wol
ności słowa, poglądów, dyskusji.
*
Czytelnicy pamiętają z pewnością
rozmowę z p. Jeszajahu Spiegelem,
pisarzem żydowskim polskiego po
chodzenia, opublikowaną w cyklu
„Dawidowe korzenie” w sierpnio
wym numerze „Jednoty” z ubiegłe
go roku. Od pisarza, mieszkającego
obecnie w Izraelu, otrzymaliśmy
list, którego fragment niżej zamie
szczamy.

Szanowni Państwo,
Drogą okrężną dotarł do moich rąk
nr 5 (sierpień 82) Waszego szacow
nego miesięcznika, w którym jest
wydrukowana moja rozmowa z sio
strą Kingą, przeprowadzona w cza
sie jej pobytu u nas w kraju. Dzię
kuję bardzo za udzielenie mi miej
sca w Waszym piśmie.
Przy tej okazji chciałbym zwrócić
uwagę na pewien błąd; mianowi
cie: moja książka „Les flammes de
la terre” („Płomienie ziemi”) w tłu
maczeniu francuskim '»oyszła nie w
wydawnictwie „Centurion”, lecz w
słynnym wydawnictwie „Gallimard”
(Paryż, 5, Rue Sebastian Botton,
75007). Czy nie należałoby zamie
ścić sprostowania? Jest to powieść
0 czasach okupacyjnych.
Pragnę również poinformować, że
w tym samym wydawnictwie uka
zała się moja druga książka „Une
eęhelle vers le ciel” („Schody do
nieba"). Akcja obu tych książek to
czy się w Polsce (...)
Łączę wyrazy szczerego poważania
1 szacunku
Jeszajahu Spiegel

U M E N I C Z N Y
gólne kontynenty lub regiony świa
ta przedstawia się następująco: Af
ryka — 61, Azja — 58, Europa Za
chodnia
56, Ameryka Północna
— 35, Europa Wschodnia — 30, Ameryka Łacińska — 19, Australia i
wyspy Pacyfiku — 19, Bliski Wschód
— 13, Wyspy Karaibskie — 10. Po
za tym 30 Kościołów ma status
członków stowarzyszonych. Chodzi
tu o niewielkie liczebnie wspólnoty
kościelne, które są zbyt małe, aby
móc uzyskać pełne członkostwo.
O Światowa Rada Kościołów oświadczyła, że przeznacza milion
dolarów na pomoc osobom, które
zostały wysiedlone z Nigerii. Więk
szą część tej sumy otrzymają Koś
cioły w Ghanie, prawdopodobnie
większość uchodźców zatrzyma się
bowiem w tym kraju.
% W dniach od 19—20 stycznia br.
obradowała w Rzymie Wspólna Gru
pa Konsultacyjna Światowej Rady
Kościołów i Kościoła katolickiego
zajmująca się myślą i działalnością
społeczną. Obrady były poświęcone
sytuacji w Ameryce Środkowej i na
Bliskim Wschodzie oraz ewangeli
zacji i działalności społecznej. De

batowano nad specyficznym wkła
dem Kościołów w myśl i działal
ność społeczną oraz nad relacją ubodzy—Kościoły, przede wszystkim
w aspekcie wypełniania wobec tych
pierwszych zadania ewangelizacyj
nego przez te drugie. Było to trze
cie spotkanie Wspólnej Grupy Kon
sultatywnej, następne odbędzie się
w dniach 9—10 marca 1984 r. Gru
pa powstała w miejsce Wspólnego
Komitetu do Spraw Społeczeństwa,
Rozwoju i Pokoju (SODEPAX), któ
ry po 13-letniej działalności został
rozwiązany w 1981 r.
# Zdaniem ewangelickiego Instytu
tu Badań Wyznaniowych w Bensheim (RFN), nowy Kodeks Prawa
Kanonicznego Kościoła katolickiego,
podpisany 25 stycznia br. przez pa
pieża Jana Pawła II, nie zawiera
żadnych nowych nauk lub zasadni
czo nowych ustaleń prawnych. W
nowym Kodeksie jest zawarte jedy
nie to, co w wyniku uchwał II So
boru Watykańskiego i dokumentów
papieskich stanowi już od dawna
prawo kościelne. Z tego powodu no
wy Kodeks nie będzie miał żadne
go bezpośredniego wpływu na sto
sunki ekumeniczne. Chociaż przy

opracowywaniu tego dokumentu za
sięgano rady specjalistów ewange
lickich w dziedzinie prawa kościel
nego, w ostatecznej redakcji nie
uwzględniono jednak propozycji
ważnych dla ruchu ekumenicznego,
dotyczących takich kwestii, jak mał
żeństwa mieszane czy ekumeniczne
nabożeństwa. Nowy Kodeks w po
równaniu ze starym wykazuje „ten
dencję decentralizacyjną”, tzn. prze
kazuje pewne kompetencje, które
dotychczas były wyłącznie w gestii
papieża, konferencjom episkopalnym
lub biskupom diecezjalnym.
# Prezydent Związku Kościołów
Ewangelickich we Włoszech, ks.
Aurelio Sbaffi, ostro skrytykował
proklamowanie przez papieża Jana
Pawła II nadzwyczajnego Roku
Świętego, który rozpoczyna się 25
marca br. Jego zdaniem, protestanci
włoscy nie mogą się dopatrzyć w
tej inicjatywie żadnej perspektywy
ekumenicznej. Zadaniem ewange
lickich chrześcijan jest świętowa
nie „w sposób trzeźwy” 500 roczni
cy urodzin Marcina Lutra, która
powinna stać się okazją do przy
pomnienia i zrozumienia myśli sa
mego Lutra i całej Reformacji, co
z kolei powinno pomóc współczes
nym wierzącym w osiągnięciu więk
szej wierności wobec Ewangelii. Na
powyższą wypowiedź zareagował w
Radiu Watykańskim przedstawiciel
Sekretariatu do Spraw Jedności
Chrześcijan, prof. dr Aloys Klein.
Oświadczył, że Rok Święty nie chce
konkurować z licznymi inicjatywa
mi podejmowanymi przez protestan
tów. Wspólnym celem wszystkich
jest odnowa chrześcijańskiego po
znania. „Wraz z przezwyciężeniem
epoki konfesjonalistycznej, w obli
czu globalnej sytuacji Kościoła i
świata dzisiejszego” — wszelka nie
zdrowa konkurencja jest absurdem.
# Sekretarz Patriarchatu ekume
nicznego Konstantynopola, metropo
lita Bartolomeusz Archondonis, oce
nił pozytywnie oficjalne rozmowy
teologiczne prowadzone od 1980 r.
między katolikami a prawosławny
mi w skali światowej. Szczególnie
skuteczna jest — jego zdaniem —
metoda prowadzenia rozmów, pole
gająca na tym, że partnerzy wy
chodzą od tego, co ich łączy, by
przejść dopiero potem do proble
mów kontrowersyjnych. Natomiast
ostro skrytykował watykańską „po
litykę unijną”. Jego zdaniem Waty
kan „nie pojął jeszcze dostatecznie”

psychologicznego aspektu tej spra
wy. Strona prawosławna reaguje
zaś na nią nadal „alergicznie”. Po
stawa Watykanu i reakcja strony
prawosławnej obciążają atmosferę
wzajemnych stosunków. Metropoli
ta stwierdził dosłownie: „Droga do
jedności i do jej przywrócenia nie
prowadzi przez rzymską Kongrega
cję Kościołów wschodnich”.
O Zdaniem Gunthera Gassmanna,
dialog katolicko-anglikański, prowa
dzony w ramach Międzynarodowej
Komisji przez ostatnie 12 lat, był
najbardziej intensywny i owocny
spośród wszystkich rozmów między
narodowych prowadzonych w skali
światowej. G. Gassmann uczestni
czył w nim jako oficjalny obserwa
tor Światowej Rady Kościołów.
Podkreślił, że szczególnym osiągnię
ciem Międzynarodowej Komisji jest
wypracowanie uniwersalnej koncep
cji teologicznej nauki o Kościele.
Jej zasadniczy motyw — „koinonia”
(wspólnota) umożliwia rozległą wi
zję Kościoła, która obejmuje wszy
stkie płaszczyzny rzeczywistości ko
ścielnej — lokalną, regionalną, kra
jową, globalną. Ta perspektywa
eklezjologiczna „mogłaby uzyskać
wielkie znaczenie i stać się pomocą
także dla innych dialogów oraz dla
tych Kościołów, które Kościół wi
dzą jedynie w ramach zboru lokal
nego, a w najlepszym wypadku są
skłonne zaakceptować jeszcze regio
nalną lub krajową organizację ko
ścielną”.
0 O. Aloys Klein z watykańskiego
Sekretariatu do Spraw Jedności
Chrześcijan oświadczył, że w do
tychczasowych rozmowach katolicko-luterańskich prowadzonych na
płaszczyźnie światowej zajmowano
się raczej abstrakcyjnymi zagadnie
niami teologicznymi, jak pojmowa
nie Eucharystii lub urząd duszpa
sterski. Wkrótce ukaże się książka
zatytułowana „Modele jedności”, w
której zostaną przedstawione pro
pozycje
konkretnych
inicjatyw.
Znajdzie się w niej próba odpowie
dzi na pytanie, w jakich dziedzi
nach i w jaki sposób możliwa jest
współpraca między obu Kościołami.
% W miejscowości Woking (Wielka
Brytania) odbyła się w dniach
10—16 stycznia br. czwarta Między
narodowa Konsultacja Teologiczna
Anglikańsko-Reformowana, w któ
rej uczestniczyło 19 teologów z 9
krajów. Było to posiedzenie robo

cze na temat charakteru i roli urzę
du biskupiego; jest to problem, w
którym obie tradycje kościelne re
prezentują bardzo rozbieżne po
glądy. Oczekuje się, że podczas na
stępnego posiedzenia, przewidziane
go na styczeń 1984, przedłożone zo
stanie sprawozdanie podsumowują
ce dotychczasowe rezultaty rozmów.
# Chrześcijańska Konferencja Azji
opracowała sprawozdanie, w którym
zarzuca towarzystwom misyjnym,
że pod wieloma względami pracują
według tych samych reguł co kon
cerny międzynarodowe. Koncerny,
zainteresowane możliwie najwięk
szym zbytem swoich produktów,
rozbudzają często sztuczne potrzeby
u potencjalnych nabywców. Podob
nie postępują niektóre towarzystwa
misyjne, które stawiają sobie za cel
zdobycie jak największej liczby
osób, nie wnikając przy tym w sto
sunki lokalne i nie starając się o
głoszenie Ewangelii w sposób do
stosowany dp mentalności miejsco
wej ludności.
# Organizacja Pomocy Kościoła
Ewangelickiego w RFN ogłosiła
sprawozdanie, z którego wynika, że
w 1982 r. dostarczyła do Polski 1540
ton artykułów żywnościowych i hi
gienicznych, lekarstw i ubrań o
łącznej wartości 8,2 milionów ma
rek. Ogółem, poczynając od grud
nia 1980 r., organizacja ta udzieliła
Polsce pomocy wartości 13,6 milio
nów marek. Pomoc ta jest nadal
kontynuowana, chociaż już w
mniejszym stopniu.
9 Na zaproszenie Światowej Rady
Kościołów w dniach od 10 do 13
lutego br. przebywała w Genewie
z wizytą delegacja Polskiej Rady
Ekumenicznej w składzie bp Zdzi
sław Tranda (Kościół Ewangelicko-Reformowany), bp Szymon Romań
czuk (Polski Autokefaliczny Kościół
Prawosławny), bp Tadeusz Majew
ski (Kościół Pojskokatolicki) i ks.
Zdzisław Pawlik (sekretarz PRE).
Delegacja odbyła wiele rozmów z
czołowymi przedstawicielami SRK,
m.in. z sekretarzem generalnym, dr.
Filipem Potterem, zapoznała się z
działalnością zespołów programo
wych Rady oraz ze stanem przygo
towań do VI Zgromadzenia Ogól
nego w Vancouver. Przedstawiła
również ogólną sytuację w Polsce
oraz różne aspekty pracy Kościo
łów zrzeszonych w PRE. Członko
wie delegacji spotkali się także z
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przedstawicielami
Światowego
Aliansu Kościołów Reformowanych
i Światowej Federacji Luterańskiej.
W lutym 1982 r. przebywała w Pol
sce na zaproszenie PRE delegacja
SRK.
Z KRAJU

# Konferencja Plenarna Episkopa
tu Polski na posiedzeniu w dniach
1—2 grudnia 1982 r. zatwierdziła
„Instrukcję w sprawie duszpaster
stwa małżeństw o różnej przynależ
ności kościelnej”. Jest to pierwszy
dokument Kościoła Rzymskokato
lickiego w Polsce, którego ostatecz
ny kształt uformował się w dialo
gu z przedstawicielami innych Ko
ściołów chrześcijańskich. Projekt
„Instrukcji” został udostępniony
Podkomisji do Spraw Dialogu Pol
skiej Rady Ekumenicznej i Komisji
Episkopatu do Spraw Ekumenizmu
i był dyskutowany w latach 1979—
1980 na czterech kolejnych posie
dzeniach. Znaczna część uwag kry
tycznych, wypowiedzianych przez
przedstawicieli Kościołów członkow
skich PRE, została uwzględniona
przy ostatecznej redakcji „Instruk
cji”.
# Na zaproszenie Polskiej Rady
Ekumenicznej w dniach od 17—19
lutego br. przebywał w Polsce ks.
prof, dr Gerhard Bassarak, profe
sor Sekcji Ewangelickiej przy Uni
wersytecie im. Humboldta w Berli
nie (NRD), wiceprezydent Chrze
ścijańskiej Konferencji Pokojowej.
Odbył on rozmowy z prezesem PRE,
ks. prof. dr. Witoldem Benedyktowiczem, oraz z kilkoma członkami
Zarządu Rady. Spotkał się również
z wiceprezesem Chrześcijańskiego
Stowarzyszenia Społecznego, posłem
Zdzisławem Pileckim, a także zo
stał przyjęty przez dyrektora Urzę
du do Spraw Wyznań — Tadeusza
Dusika. W Chrześcijańskiej Aka
demii Teologicznej wygłosił wykład
pt. „Jezus Chrystus — życiem świa
ta”, w którym nawiązywał do głów
nego tematu VI Zgromadzenia Ogól
nego Światowej Rady Kościołów,
które na przełomie lipca i sierpnia
br. zbierze się w Vancouver (Kana
da).
# 24 lutego br. w Kurii Metropo
litalnej w Warszawie odbyło się XII
posiedzenie Podkomisji do Spraw
Dialogu Polskiej Rady Ekumenicz
nej i Komisji Episkopatu do Spraw
Ekumenizmu. Kontynuowano dy
skusję nad stanem prawnym i prak
tyką małżeństw mieszanych w Ko
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ściołach zrzeszonych w PRE. Temat
ten
zreferowali
przedstawiciele
trzech
Kościołów: Ewangelicko-Augsburskiego, Polskokatolickiego
i Starokatolickiego Mariawitów.
Podczas następnego spotkania, któ
re odbędzie się 26 maja br., ucze
stnicy spotkań podejmą próbo pod
sumowania dotychczasowych roz
mów według następującego schema
tu: 1. Źródła do poznania stanowi
ska poszczególnych Kościołów w
kwestii małżeństwa (księgi litur
giczne, postanowienia prawne, opra
cowania teologiczne); 2. Zarys teo
logii małżeństwa (sakramentalność,
cele, świętość, godność); 3. Nierozer
walność (absolutna czy relatywna?,
rozwody); 4. Małżeństwa mieszane
(rozmiary problemu w poszczegól
nych Kościołach, stanowisko prawno-kościelne, liturgia, duszpaster
stwo); 5. Małżeństwa „cywilne” (po
gląd poszczególnych Kościołów na
„śluby cywilne”, duszpasterstwo
małżeństw „cywilnych” bez ślubu
kościelnego); 6. Propozycje ekume
niczne.
9 Na zaproszenie Kościoła Ewange
licko-Augsburskiego w dniach od
11'—15 lutego br. przebywała w
Polsce delegacja Światowej Federa
cji Luterańskiej w składzie: dr Da
vid Preus, biskup naczelny Amery
kańskiego Kościoła Luterańskiego,
wiceprezydent SFL; dr Carl Mau,
sekretarz generalny i dr Sam Dahgren, referent europejski. Goście
odbyli rozmowy z władzami zwierz
chnimi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz odwiedzili parafie
luterańskie na Śląsku Cieszyńskim.
Delegacja, w towarzystwie bp. Ja
nusza Narzyńskiego, złożyła wizytę
prymasowi Polski, ks. kard. Józe
fowi Glempowi. Przedmiotem roz
mowy były stosunki między Ko
ściołem Rzymskokatolickim a Ko
ściołami mniejszościowymi w Pol
sce oraz dialog luterańsko-katolicki na płaszczyźnie światowej i w
USA. Kard. J. Glemp wyraził ży
czenie lepszej współpracy między
Kościołami w Polsce, a Kościołom
luterańskim na całym świecie —
uznanie za pomoc materialną udzie
laną naszemu krajowi. Również
kierownik Urzędu do Spraw Wyz
nań, min. Adam Łopatka, i grono
jego najbliższych współpracowni
ków wysoko ocenili w rozmowie z
delegacją rozmiar pomocy udziela
nej Polsce przez zagraniczne Ko
ścioły ewangelickie. Po powrocie do
Genewy dr C. Mau oświadczył, iż
podczas rozmowy z przedstawiciela

mi władz państwowych panował
zgodny pogląd, „że Kościoły mają
do odegrania ważną rolę w odbu
dowie społeczeństwa polskiego”.
9 W katedrze pw. św. Marii Mag
daleny w Warszawie odbyła się 30
stycznia br. konsekracja nowego
biskupa Polskiego Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego, ks. archimandryty Adama (Aleksander Dubec). Konsekracji
przewodniczył
zwierzchnik Kościoła, ks. metropo
lita Bazyli, w asyście biskupów:
Sawy
(ordynariusz
białostocko-gdański) i Szymona (ordynariusz
łódzko-poznański). Nowy biskup urodził się 14 sierpnia 1926 r. we
Florynce k. Nowego Sącza. Studia
teologiczne podjął w 1956, najpierw
w Prawosławnym Seminarium Du
chownym, a następnie kontynuował
w Chrześcijańskiej Akademii Teo
logicznej w Warszawie, którą ukoń
czył w 1964 r. ze stopniem magistra
teologii prawosławnej. Przez wiele
lat pełnił funkcję proboszcza w Sa
noku i dziekana okręgu przemy
skiego.
% W tym roku mija 125 rocznica
nieprzerwanej działalności bapty
stów na ziemiach polskich. Z tej
okazji Naczelna Rada Polskiego Ko
ścioła Chrześcijan Baptystów wy
stosowała do wszystkich zborów
odezwę, w której czytamy: „Nie
czas wyliczać naszych osiągnięć, bo
nie dlatego pracujemy na polu mi
syjnym (...) Wniknijmy w życie zbo
rów, w pracę misyjną, w nasze in
westycje, zainteresowanie Biblią, li
teraturą itp. (...) Powoli, lecz syste
matycznie z Bożą pomocą idziemy
naprzód. Bóg z nami, kto może być
przeciw nam? I jeżeli trzeba będzie,
przejdziemy przez cierpienia, ale
orientacji biblijnej nam nie wolno
zagubić (...) Czujemy, że coś się ro
dzi nowego w życiu religijnym w
naszym kraju. Jaką to formę przy
bierze, jakimi drogami Pan Bóg
poprowadzi to nowe i jak zaspokoi
głód duchowy, tego nie wiemy.
Wiemy, że powinniśmy włożyć wie
le serca, oddać talenty, poświęcić
się służbie w Winnicy Pańskiej. A
pracy w naszym kraju jest bardzo
wiele, ciągle brak ludzi, ciągle brak
stabilności. Żyjemy dla Winnicy
Pańskiej i cieszymy się z każdego
najmniejszego osiągnięcia. Cieszyć
może nas wszystkich fakt, że w ro
ku poprzedzającym nasz jubileusz
zbory z Bożą pomocą ochrzściły
większą ilość osób niż w roku po
przednim...”.

Z

NASZEGO

KOŚCIOŁA

Od dwóch — trzech la t o b se r
w ujem y w K ościele w yraźne oży
wienie, p rzejaw iające się między
innym i znacznie w iększą frekw encją
na nobożeństw ach, studiach b ib lij
nych, zebraniach zborow ych. O w ie
le w ięcej ludzi niż daw niej z c h ę 
cią p odejm uje różne p race na rzecz
Kościoła i w im ieniu Kościoła na
rzecz rozm aitych potrzebujących i
poszkodow anych osób i rodzin. W
czasie ni ©pokoju, zagrożenia, zaw ie
dzionych nadziei w ielu coraz p o 
w ażniej zastanaw ia się nad sam y
mi sobą, nad sensem życia, nad
w artościam i o głębszym znaczeniu.

%

O czekują oni od Kościoła, że jest
w stanie ukazać im tak ie w artości,
nadać sens życiu i stać się ostoją
w tru d n y ch w aru n k ach w spółczes
ności. W w y n ik u tego ożyw ienia
p ara fia w arszaw ska
ostatnio p o 
w iększyła się o dw udziestu dwu no
wych członków . Uroczystość p rzy 
jęcia do K ościoła i k o n firm acji (na
sze zdjęcie) odbyła się w niedzielę,
6 lutego br. Spośród konfirinow anych ośm ioro było ochrzczonych w
Kościele reform ow anym a d otych
czas nie konfirm ow anych, trz y n a 
ścioro — w Kościele rzy m sk o k ato 
lickim, zaś jed n a osoba należała p o 
przednio do Kościoła A dw entystów
D nia Siódmego.

Z PRASY
O

człowieku, jego prawach i społeczeństwie

P aździernikow y num er „Z naku“ z
ubiegłego roku dostarcza ciekaw ej,
ak tu aln ej i skłan iającej do refleksji
lektury. O tw iera go w ybór frag m en 
tów kazań i przem ów ień ks. P ry 
m asa k ard y n a ła S tefana W yszyń
skiego pochodzących z ostatniego
o kresu jego życia, z la t 1980—1981,
a
zatytułow anych
,,0
człow ie
ku, jego p raw ach i społeczeń
stw ie“. Ten sam ty tu ł m ożna by
nadać całem u num erow i m iesięcz
nika, w w iększości jest on bowiem
pośw ięcony tej w łaśnie tem atyce.

Z w racam y uw agę naszych C zytel
ników na trzy pozycje, które — po
za tekstam i kard. W yszyńskiego —
zasługują,
naszym
zdaniem ,
na
szczególną uwagę.
P ierw sza to dokum ent w ielkiej w a 
gi : Powszechna Deklaracja Praw
Człowieka ONZ z 10 g ru d n ia 1948
roku oraz kom entarz H aliny B ortnow skiej na te m at stosunku K oś
cioła Rzym skokatolickiego do p ro 
blem atyki zaw artej w tym dok u 
mencie. „Z agadnienie p raw człow ie
ka — pisze na w stępie au to rk a —

zw ykle kojarzono historycznie z
X V III-w iecznym hum anizm em —
w raz z jego anty klery k alnym czy
w ręcz anty religijnym piętnem , po
jęcie to bow iem upow szechnione zo
stało przez rew olucję fran cu sk ą
(Deklaracja Praw Człowieka i O b y
watela, 1789). Jed n ak że dziś w iem y
— w ielokrotnie zostało to pow tórzo
ne — że koncepcja p raw człow ieka,
n aw et w sw ej zlaicyzow anej po
staci, czerpała ze skarb n icy chrześ
cijańskiej trad y c ji k u ltu ry e u ro 
pejskiej, z chrześcijańskiego w idze
n ia w rodzonej godności człow ieka i
jego n atu ra ln ej wolności, z ch rześ
cijańskiej w izji p raw a n atu raln eg o
i n atu ra ln ej spraw iedliw ości...“. J a 
ko św iadectw a w iary w człow ieka,
obrony ludzkiej godności i zrozum ie
n ia asp iracji współczesnego św iata
przytacza B ortnow ska oficjalne do
k um enty Kościoła, z których dw a
m iały przełom ow e znaczenie dla
głębszej recepcji tek stu Deklaracji
w św iecie katolickim : encyklikę Pacem in terris (1963) oraz K o n sty tu 
cję D uszpasterską G audium et spes,
p rzy jętą przez Sobór W atykański II
w roku 1965. Pojęcie w rodzonej i
niezbyw alnej g o d n o ś c i człow ie
ka oraz rów nych i niezbyw alnych
p raw w szystkich członków ludzkiej
w spólnoty jest w spólne Deklaracji
i myśli kościelnej ostatnich 20 lat
od p o n ty fik atu Ja n a X X III poczy
n ając — z tym że Kościół rozum ie
p raw a człow ieka jako p raw a po d 
m iotu m oralnego i zn a jd u je dla
tych pojęć uzasadnienie w p rzesłan 
ce teologicznej — w izji b ra te rstw a
dzieci Jednego O jca odkupionych
przez C hrystusa. Z n ajd u je to sw ój
w spółczesny i jednocześnie teolo
giczny w yraz w encyklikach Ja n a
P aw ła II: R edem ptor hom inis i Dittes in misericordia.
K olejne
cytow ane
przez H alinę
B ortnow ską dokum enty kościelne
to: In stru k c ja D uszpasterska Comm unio et Progressio z 23 m aja 1971
roku oraz encyklika Ja n a P aw ła II
L aborem
cocercens. K orespondują
one w yraźnie z odpow iednim i a r 
ty k u łam i Deklaracji ONZ, dotyczą
cymi u p raw nień, jak ie społeczeństw o
m usi mieć zapew nione przy czyn
nym w spółudziale ustaw odaw czych
i w ykonaw czych w ładz państw a.
Chodzi zw łaszcza o praw o „posiada
n ia niezależnej opinii, poszukiw ania
i rozpow szechniania inform acji i po
glądów w szelkim i środkam i, bez
w zględu na g ran ice“ (art. 20 D e
klaracji), praw o „spokojnego zgro
m adzania i stow arzyszania się“ (ten
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sam artykuł), a także prawo do Jacksonowskiej. Zakres spraw pod
„tworzenia związków zawodowych i noszonych przez stowarzyszenia jest
do przystępowania do związków za niezwykle szeroki — od abolicjowodowych dla ochrony swych inte nizmu (zniesienie niewolnictwa) do
propagowania filantropii i poprawy
resów” (art. 23).
Cytowane dokumenty kościelne, po moralności publicznej, od żądania
dobnie jak i Deklaracja ONZ nie praw politycznych dla kobiet i
poprzestają więc na określeniu mniejszości etnicznych do wegeta
praw człowieka w ogólnych zary rianizmu, od domagania się skróce
sach, lecz umieszczają je w szer nia dnia pracy, reformy szkolnictwa,
więziennictwa, podatków do ograni
szym kontekście społecznym.
czenia bądź likwidacji sprzedaży al
Godny polecenia naszym Czytelni koholu itd. Nowa epoka, jaka na
kom jest również artykuł Daniela stąpiła po wojnie secesyjnej, przy
Grinberga „Stowarzyszenia obywa niosła w początkowej fazie upadek
telskie jako siła reformatorska w wielu dawnych ruchów reformator
dziewiętnastowiecznej
Ameryce“. skich. Ponowny ich rozkwit przy
Autora interesuje fenomen bujnego pada na okres tzw. drugiej
rozkwitu stowarzyszeń obywatel epoki reform lub progresywizskich (voluntary associations) w mu i zaczyna się około roku
Stanach Zjednoczonych, ich geneza, 1890, a trwa do 1917. O ile w okre
baza społeczna, a przede wszystkim sie pierwszym dominowały tenden
rola, jaką odegrały w kształtowa cje o charakterze filantropijno-huniu społeczeństwa amerykańskiego, manitarnym
i
moralizatorskim,
w rozwoju reform i demokracji.
czerpiące natchnienie z Pisma św.,
Początki największych ruchów oby o tyle nowo powstające stowarzy
watelskich XIX stulecia przypada szenia mają charakter całkowicie
ją na pierwsze lata niepodległości świecki i praktyczny. Charaktery
USA, ich źródeł historycznych i ide zuje je racjonalizm, wiara w po
ologicznych należy jednak szukać w stęp i demokrację oraz dążenie do
Europie, w kręgu oddziaływania re- rozwiązywania
problemów
we
ligii purytańskiej, stawiającej na własnym zakresie, bez czekania na
pierwszym miejscu problematykę pomoc agend rządowych.
wolnej woli i sumienia.
Najstarsze nowożytne stowarzysze Choć wiele spraw wysuwanych
nia obywatelskie — Meetings for przez stowarzyszenia nie doczeka
Sufferings kwakrów oraz Dissenting ło się pozytywnych rozwiązań, nie
Deputies independentów (tzw. nie umniejsza to ich roli jako siły na
zależnych lub wolnych), prezbiterian pędowej reform i rozwoju demo
(reformowanych) i baptystów — kracji. Eyły one poza tym wspa
działały w łonie angielskich grup niałą szkołą myślenia i działania
wyznaniowych w pierwszej poło obywatelskiego.
wie XVIII w. Nie miały tam jed
nak wystarczającej swobody ruchów, Trzecia publikacja dotyczy już nie
a w Nowej Anglii znalazły bardziej
tylko człowieka i społeczeństwa,
sprzyjające warunki. I chociaż lecz państwa. Jest to praca węgier
wśród stowarzyszeń powstałych już skiego prawnika, historyka, polity
po utworzeniu USA przeważają or ka i politologa, Istvana Bibo,
ganizacje o proweniencji niereligij- zmarłego w roku 1979, zatytułowa
nej, to ich członkowie w ogromnej na „Podział władz państwowych
większości są przedstawicielami dawniej i dziś”. Autora interesuje
mniejszościowych grup wyznanio wywodząca się od Arystotelesa
wych: kwakrów, unitarian itp.
Monteskiuszowska zasada podziału
Najbujniejszy rozkwit stowarzyszeń władzy na władzę ustawodawczą,
obywatelskich przypada na trzecią wykonawczą i sądowniczą, jej dzie
dekadę XIX w., równocześnie z erą je na przestrzeni wieków oraz jej
reform w okresie tzw. demokracji współczesna aktualność i nowoczes
Wydawca: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w PRL. Re
daktor naczelny: ks. Bogdan Tranda, sekretarz redakcji: Barbara Stahl.
Adres redakcji i administracji: al. Świerczewskiego 76a, 00-145 Warszawa.
Telefon: 31-23-83 — Redakcja, 31-45-22 — Administracja. Od 1983 r. pre
numerata w kraju: roczna — 360 zł, półroczna — 180 zł. Zagraniczna rocz
na — 720 zł. Cena numeru pojedynczego — 30 zł.
Konto: PKO Warszawa VIII OM, nr 1586-3854-136. Do nabycia we wszyst
kich placówkach Kościoła. Materiałów nie zamówionych redakcja nie
zwraca.

na treść. „Istota rzeczy nie kryje
się więc w podziale funkcji pań
stwa na kategorie, dokonanym po
to, by następnie stwierdzić, że za
wszelką cenę trzeba je wzajemnie
oddzielić, lecz w konieczności roz
działu kompetencji wobec jakiego
kolwiek organicznego objawu kon
centracji władzy, w konieczności
odłączenia od niej kompetencji i
organizacji
władz
konkurencyj
nych...” Mimo niepowodzeń prób
zastosowania tej formuły w jej kla
sycznej postaci na gruncie europej
skim, mimo krytyki, jaka ją spot
kała zarówno od strony idealizmu,
jak i materializmu historycznego,
zasługuje ona — zdaniem autora —
na to, by wyjąć ją z „lamusa”, włą
czyć do tysiącpięćsetletniej tradycji
rozwoju społeczeństw europejskich
i posłużyć się nią w celu prze
kształcenia władzy państwowej tak,
by „... osiągnęła ona właściwy swój
cel, którym jest służenie oraz speł^
nianie zadań moralnych...”
W koncentracji władzy upatruje zaś
autor zagrożenia państwa przede
wszystkim w dziedzinie życia go
spodarczego, niesie ona bowiem —
poza korupcją — jego biurokratycz
ną i nakazową organizację, w dzie
dzinie życia intelektualnego i kul
tury, a zwłaszcza kultury masowej
— „... z jednej strony uzależnia to
kulturę masową od władzy pań
stwowej, z drugiej zaś czyni wła
dzę państwa niewolnikiem własnej
propagandy...” — oraz w biurokra
cji czy wręcz technokracji. Istvan
Bibo nie proponuje żadnych roz
wiązań. Stawia problem. Postawił
go 36 lat temu, w 1947 r., kiedy
przedstawił swoją pracę w Węgier
skiej Akademii Nauk.
Przedstawiony przez Istvana Bibo
cel władzy: służenie oraz spełnianie
zadań moralnych — zgodny jest z
chrześcijańską teorią państwa, sta
nowi jej zlaicyzowaną wersję. Po
dobną myśl znajdujemy u Stefana
Wyszyńskiego: „...zwracaliśmy uwa
gę: Panowie, rządzicie ludźmi, a nie
węglem czy rudą. A r z ą d z i ć t o
z n a c z y s ł u ż y ć . Służycie lu
dziom, nie możecie ich poniewierać”.
E.P.
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