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Kruchta i polityka
W ostatnich czasach coraz wyraźniej widać obecność chrześcijan na poli
tycznej mapie świata. Jest to obecność innego rodzaju niż bywało dawniej,
kiedy to Kościół sjolidary^ował Się z elitą rządzącą i w imię tak zwanego
porządku publicznego spełniał [nie zawsze chlubną rolę. Skończyły się cza
sy sojuszu „tronu i ołtańza”, chociaż w niektórych krajach, takich jak
Skandynawia, Wielka Brytania, Włochy czy RFN, nadal jeszcze środo
wiska kościelne korzystają z sytuacji uprzywilejowanej. Ale już w Wiel
kiej Brytanii Kościół anglikański potrafi zająć stanowisko ndetradycyjne,
czym wzbudza zdziwienie, la nawet oburzenie [ustabilizowanych kręgów
społecznych i niezadowolenie sfer rządzących. Tak było da przykład pod
czas długotrwałego strajku górników, kiedy arcybiskup Canterbury, pry
mas Anglii, (zabrał głos w obronie robotników.
Przesunięcie w postawach chrześcijan najwyraźniej daje się zauważyć
wszędzie tam, gdzie są gwałcone prawa ludzkie. Nie tylko publicznie za
bierają oni głos w sprawach społecznych i politycznych, ale niedwuznacz
nie stają po stronie ludzi uciskanych i wyzyskiwanych, nierzadko w spo
sób czyn(ny solidaryzują się z ich dążeniami wyzwoleńczymi. Najświeższy
przykład z tej dziedziny mieliśmy na Filipinach, gdzie hierarchia rzymsko
katolicka przyczyniła się do upadku dyktatora, Ferdynanda Marcosa. Za
nim musiał opuścić kraj, ostro potępiał wtrącanie się (Kościoła „do nie
swoich spraw”.
Gdy działalność chrześcijan budzi dezaprobatę i niepokój sfer rządzą
cych, rozlegają się zwykle nawoływania typu: „pilnuj, szewcze, kopyta”;
duchownych zagania się do kruchty, /aby (zajęli się (lepiej modlitwą, niż
wtrącali się do polityki, która nie do nich niależy. Każdy głos, a zwłaszcza
czynne wystąpienie, w obronie słabszych i prześladowanych piętnowany
jest jako niedopuszczalna działalność polityczna- W istocie, wypowiedzenie
się w sprawach publicznych, zwłaszcza gdy waży na układzie sił w pań
stwie, ńabiera charakteru politycznego. Ale taki charakter ma również
milczenie. Umycie rąk przez Piłata przyniosło przecież (określone skutki.
Są sytuacje, kiedy /neutralność oznacza w gruncie rzeczy (opowiedzenie
się po którejś ze stroni, nie koniecznie po tej, która ma słuszność. Budzie,
którzy nie chcą wyrażać milczącej zgody na niesprawiedliwość i gwałce
nie praw człowieka prżez rządzących, narażają się na szykany i prześla
dowania. Ich postawa i działalność zyskuje uznanie w oczach światowej
opinii publicznej, a przez policję własnego kraju traktowani są jak prze
stępcy.
Anglikański biskup DesmonJd Tutu nie iwaha się, gdy staje w obronie swe
go narodu walcząc z niesprawiedliwymi prawami apartheidu w Republice
Południowej Afryki. Stawia opór władzy w imię wyższych wartości. Poko
jowymi metodami dąży do zmiany niesprawiedliwych struktur państwo
wych, (za co w 1985 r. otrzymał pokojową nagrodę Nobla. Inlny wybitny
duchowny tego kraju, ksw Allan Boesak, prowadzi podobny działalność,
co w pewnym stopniu wpłynęło nia wybranie go prezydentem Światowego
Aliansu Kościołów Reformowanych. Obaj są obiektem szykan, a ks. Bo
esak był w ub. roku aresztowany, o czym pisaliśmy w poprzednim hunte
rze. W innej części świata, w Azji, ks. Chun-Minlg Kao, generalny sekre
tarz Kościoła Prezbiteriańskiego na Taiwanie, został uwięziony również
za „rewolucyjną” działalność polityczną. Podobną drogę pnzeszed! (amery
kański duchowny, kaznodzieja baptystów, Martin Luther King, też laureat
pokojowej nagrody Nobla. Szykaniowanio go, prześladowano i więziono.
Nie dał się żłamać, aż w końcu został przez swych wrogów zamordowany.
Dziś można powiedzieć, że zwyciężył zza grobu. Dzień urodzin Kinga zos
tał w Stanach Zjednoczonych ustanowiony świętem państwowym.
Ci ludzie nie dali się zepchnąć do „kruchty” pod izanzutem upolitycznienia
i wtrącania Się do nie swoich spraw. Ich działalność ma charakter poli
tyczny, ale nlie jest podejmowana w imię politycznych celów i interesów
lub korzyści osobistych, lecz w imię pnawd Ewangelii, które są gwałcone
i — zgodnie z Ewangelią — prowadzona jest metodami pokojowymi. Opo
wiadanie się po stronie słabych, prześladowanych, zniewalanych, uciska
nych nie jest „mieszaniem się cjo nie swoich spraw”. Są to sprawy, wo
bec których chrześcijanie nie powirini pozostawać obojętni. Kto jest bar
dziej powołany do obrony krzywdzonych braci niż wyznawcy Chrystusa?
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W NUMERZE ?
otwiera

kazanie

pasyjne*

Drogą krwią Chrystusa wygłoszone-

przez ks. bp. Zdzisława Trandę w
ubiegłoroczny Wielki Piątek i
transmitowane przez Polskie Radio
es. 3). Modlitwa Dziękujmy Ci za^
ratunek (s. 4) stanowa dopełnienie*
kazania.
Kto wytrwa do końca... to tytuł*
rozważań Lecha Trandy na temat
słów Ewangelii Mateusza (10:22b)
autor zachęca do refleksji nad ni
mi w czas Wielkanocy (s. 5).

W październiku ub. r. ks. Aleksan
der Kircun, wieloletni zwierzchnik
Polskiego Kościoła Chrześcijan Bap
tystów, obchodził 80-iecie urodzin.
Z tej okazji prezentujemy sylwetkę*
tego zaisłużonego duszpasterza i ekumenisty (s. 6) i zamieszczamy z
nim rozmowę zatytułowaną Jestem
pełen nadziei (s. 7).
W styczniu, jiak co roku, trwał w
całym kraju Tydzień Modlitwy o
Jedność Chrześcijan. Sprawozdanie
i serwis fotograficzny z głównego
nabożeństwa ekumenicznego, które
odbyło się w naszym warszawskim
kościele, zamieszczamy na s. 11—13.
Tydzień trwający cały rok — to ty
tuł reportażu Krystyny Lindentoerg
z Zelowa, 9-tysięcznego miasteczka,,
w którym współistnieją cztery wy
znania i gdzie „Tydzień Modlitwy o
Jedność Chrześcijan trwa przez okrągły rok” (s. 9).
W październiku ub. r. w Paryżu
odbyły się uroczystości związane z
300-roczndcą odwołania edyktu nantejskiego. Uczestniczył w nich ks..
Bogdan Tranda, którego relację pt.
Z przeszłości w przyszłość puiblikujemy na s. 14.
W cyklu Szalom s. Kingi Strzelec
kiej — druga część rozmowy z s„
Anme-Catherime Avril na temat
Świąt żydowskich (s. 17).
W rubryce Co Wy na to? — felie
ton pt. Kruchta i polityka (s. 2).
Inne stałe rubryki to Wśród ksią
żek (s. 19) i Przegląd ekumeniczny
(s. 21).

NASZA

OKŁADKA:

„Biją dzwony, dźwięczne tony
głoszą: z grobu powstał Pan!”

fis . BP ZDZISŁAW TRANDA

Drogq krwiq Chrystusa
...nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z
marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego,
lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego.
I Ptr. 1:18.19

Dobiega już końca dzisiejszy dzień. Zapadł
“wieczór, powoli wycisza siię gwar pozornie po
wszedniego dnia. Wszędzie wokół nas trwa
jeszcze normalna1 praca, pomnożona o krząta
ninę przedświąteczną w domach. Pozory po
wszedniości. A przecież dziś ważne święto —
Wielki Piątek. Święto w wielu kręgach chrze
ścijańskich nie doceniane, tak jakby nie chcia
ne, a w każdym razie przytłoczone ciężarem
gatunkowym innego wielkiego a radosnego
święta, jakim jest święto Zmartwychwstania
Pańskiego, Wielkanoc.
Dla nas, ewangelików, dzisiejszy dzień to w iel
kie i ważne święto, nie mniej ważne od Wiel
kanocy, święto pełne powagi i skupienia, bo
to ,,dzień, w którym umierał Chrystus”, dzień,
w którym dokonało się odkupienie ludzi, nasze
odkupienie.
Ewangelie w bardzo oszczędny, powiedziałbym
— dyskretny i dlatego mądry, sposób relacjo
nują wszystkie wydarzenia związane z męką
Pana Jezusa i chwilami, które ją poprzedzały.
Podobnie jak całe Jego, Nauczyciela i Zbawi
ciela, życie, także i te chwile, dramatyczne
i pełne poświęcenia, darowane były nam, lu
dziom. Czy przypominasz sobie, co głosił Jezus
Chrystus? Czy przypominasz sobie te sceny
ewangeliczne, które ukazują wyraźnie i jasno
pełen miłości i życzliwości stosunek Jezusa do
ludzi? Czy przypominasz sobie sposób podej
ścia Jezusa do ludzi, nawet do najbardziej upadłych grzeszników, Jego serdeczne, budzące
nadzieję, mobilizujące do czynienia dobra, sło
wa? Czy przypominasz sobie ludzi chorych,
cierpiących, bezradnych, którzy przychodzili
lub byli przynoszeni do Pana Jezusa, a On w
niezwykły, cudowny, pełen miłości sposób speł
niał ich oczekiwania i pragnienia? Tak oto w y
glądało to, oo On sam kiedyś do swoich ucz
niów powiedział: „Syn człowieczy nie przy
szedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać
swe życie jako okup za wielu” (Mk 10:45).
Tak, On służył ludziom przez całe swoje ży
cie, ratował ich ii pomagał iim. A to, co doko
nało się w dniach Jego męki i na krzyżu Gol
goty, było także służbą, ratowaniem, było uko
ronowaniem Jego życia usługą odkupienia i
zbawienia.
Gdy Pan Jezus zawisł już na krzyżu,, zjawili
się i tam szydercy. Szydercy pojawiają się
zwykle w pobliżu rzeczy najwznioślejszych i
najświętszych, aby je ośmieszyć. Kpili sobie:
„Innych ratował, a siebie samego ratować nie
może; jest królem izraelskim, niech teraz zstą
pi z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zauf ał Bo
gu, niech On Go teraz wybawi, jeśli ma w Nim

upodobanie...” (Mt. 27:42.43). Wiedzieli, że Je
zus ratował, pomagał, wiedzieli, że Syn Boży
we wszystkich sprawach i w każdej chwili cał
kowicie ufał Ojcu. Dawał temu wyraz w naj
trudniejszych momentach, jak na przykład
wtedy, gdy się modlił w Getsemane: „Ojczje
mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć,
tylko muszę go wypić, niech się stanie wola
Twoja”. (Mt. 26:42).
Jezus umierał na krzyżu za nas i dla nas, aby
mas ratować. Nie chciał siebie ratować, siebie
uwolnić od męki, ale dobrowolnie oddał swe
życie dla ratowania innych. Dlatego już w peł
ni rozwoju swej działalności zapowiadał: „...ja
oddaję życie swoje... nikt mi go nie odbiera,
ale ja je oddaję z własnej woli” (Jan 10:17.18).
Tak, ta śmierć była także poświęcona dobru
ludzi. Męka, cierpienie — również. To Jego
o f i a r a , Jego — „Baranka Bożego, który gła
dzi grzech świata” (Jan 1:29).
Grzech to niemodne słowo. Radzibyśmy zastą
pić je jakimś innym, łagodniejszym, modniej
szym. Ale mimo wszystko nie da się od niego
uwolnić. Kto chciałby je pominąć, byłby po
dobny do kogoś, kto by usiłował wykluczyć
pojęcie choroby. Grzech i choroba mają z sobą
coś wspólnego. Grzech — jak choroba — po
ciąga za sobą określone i dotkliwe konsekwen
cje. Grzech — jak choroba — wymaga inter
wencji lekarza, który przychodzi ratować.
Kiedyś grzech przyrównywano do trądu, dziś
lepiej przyrównać go do raka, który często roz
wija się w ukryciu, i nie wiadomo, że trzeba
się leczyć. Gdy już ujawni się, bywa za późno
na ratunek, rak rozwija się nadal i niszczy or
ganizm. Grzech także często zaczyna się nie
postrzeżenie od objawów, które — jiak się w y
daje — można zlekceważyć. Ale tak nie jest.
Zlekceważony — rozwija się i ujawnia się co
raz gorszymi, trudniejszymi, boleśniejszymi ob
jawami. Grzeszność — to skażenie natury ludz
kiej, wywołujące w następstwie poszczególne
grzechy, które polegają na złych czynach, złych
słowach, złych myślach, złych uczuciach, a tak
że — o czym często się zapomina — na za
niedbywaniu i nieczynleniu dobra. „Kto umie
dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grze
chu — powiada ap. Jakub w swoim liście (Jak.
4:17). Przypomnijmy przypowieść o miłosier
nym Samarytaninie. Zło w postępowaniu ka
płana- i lewity polegało na zaniedbaniu dobra,
na nieudzieleniu pomocy rannemu, który tej
pomocy niezwłocznie potrzebował. Lekkomyśl
ny to człowiek, który uważa, że nie grzeszy.
Podobny jest do chorego, który mówi o sobie,
że jest zdrów jak ryba. Pismio św. mówi, że
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„...wszyscy zgrzeszyli... nie ma ani jednego
sprawiedliwego” (Rzym. 3:23.1,0). Ale mówi
także jeszcze dosadniej: „...wszystkie nasze
cnoty są jak szata s p r a w io n a ” (Izaj. 64:6) i
„...wasze winy są tym, co was odłączyło od
waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed
wami Jego oblicze...” (Izaj. 59:2).
Istota rzeczy polega na tym, abyśmy spojrzeli
na siebie krytycznie i spostrzegli, że nie jesteś
my wolni od winy, od grzechu, że to jest „n as z e — właśnie nasze — marne postępowanie”
— jak to w rozważanym tekście określa ap.
Piotr. Czy gotów jesteś zgodzić się z nim, że
twoje postępowanie jest „marne”, złe? Szcze
rość wobec Boga musi prowadzić do samokry
tycyzmu i do potwierdzenia tego. Ale ap. Piotr
niie ogranicza się jedynie do stwierdzenia, że
nasze postępowanie jest „marne”. On widzi
potrzebę ratunku, odkupienia. I wyjaśnia, że
nie ma ludzkich środków zapewniających od
kupienie. Żadne, najcenniejsze nawet, dobra
ludzkie, złoto i srebro, czyli żadne materialne
środki, nie są w stanie zadośćuczynić za nasze
winy. Gdybyśmy zaś sięgnęli do listu ap. Pa
wła do Efezjan, to przeczytalibyśmy tam: „Łas
ką zbawieni jesteście przez wiarę... nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” (Ef. 2:8.9).
Wynika z tego, że nie ma takiego ludzkiego
czynu, nie ma takiego ludzkiego zadośćuczynlienia, które mogłoby uwolnić nas od odpowie
dzialności za grzech.
Czy nie ma więc ratunku? Nie ma możliwości
odkupienia? Czy skazani jesteśmy na wszystkie
konsekwencje grzechu, konsekwencje doczesne
i wieczne? A jednak ratunek jest. Jest nim to,
co uczynił dla nas Chrystus. „Drogą krwią
Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskala
nego zostaliśmy wykupieni...” To właśnie ta
Wielkopiątkowa ofiara na Golgocie, to właśnie

krzyż Jezusa Chrystusa, Jego przebite ręce,
Jego ciało, które zawisło i skonało na krzyżu*
Jego krew przelana w tej ofierze jest zadość
uczynieniem skutecznym i dostatecznym. Tam
dokonało się odkupienie, zbawienie. Tam mógł
Jezus przed samą śmiercią, zanim skłonił gło
wę i skonał, powiedzieć nie tylko: „Ojcze, od
puść im, bo nie wiedzą, co czynią”, nie tylko:
„zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze miną
w raju!”, lub dramatyczne: „Boże mój, Boże
mój, czemuś mnie opuścił?” i nie tylko: „Oj
cze, w ręce Twoje polecam Ducha mego”, ale
także to krótkie, a tak pełne treści słowo: „Do
konało się!” Bo właśnie tam, na krzyżu do
konało się wszystko, co było potrzebne dla od
kupienia człowieka. I dlatego możemy dziś
uważnie wsłuchać się w słowa, które zapisał
ap. Paweł w II Liście do Koryntian: „..wszyst
ko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą
przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojedna
nia. To iznaczy, że Bóg w Chrystusie świat
z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków
i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w
miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak
gdyby przez nas Bóg upomlilnał; w miejsce
Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.
On Tego, który nie znał grzechu, za nas grze
chem uczynił, abyśmy w Nim stali się spra
wiedliwością Bożą”. (II Kor. 5:18—21).
Dlatego ten dzisiejszy, z pozoru powszedni
dzień jest W i e l k i m P i ą t k i e m . Dlatego
tak sobie ten dzień cenimy. Dlatego jest on na
szym ważnym świętem. Przynosi nam świa
dectwo Bożej miłości, Bożej dobroci, Jego
ogromnej łaski i świadectwo wielkiej nadziei
dla nas, grzesznych, słabych ludzi. A poza
krzyżem... już ukazuje się światło i radość
pustego grobu, zmartwychwstania Pańskiego.
Amen.

Dziękujemy Ci za ratunek
Panie Jezu Chryste!
Dziękujemy Ci za ofiarę,
którą na krzyżu Golgoty za nas złożyłeś.
Dziękujemy Ci za sakrament Wieczerzy Pańskiej,.
tej świętej komunii z Tobą, która jest znakiem
wielkości Twej ofiary i dobrfodziejstw,
jakie nam przyniosłeś
przez swe życie i śmierć na krzyżu.
Dziękujemy Ci za ratującą Twoją rękę,
ku nam skierowaną,
i za pełną miłości gotowość
przyjęcia każego grzesznika,
który przyjdzie do Ciebie
z wyznaniem swych grzechów.
Prosimy Cię,
pozwól nam czerpać z bogactwa
Twej łaski i miłości,
cieszyć się darem Twojej mocy
i wzbogacać się Twoim Słowem.
Prowadź nas do życia godnego
miana Twych uczniów
i pozwól wypełniać codziennie Twe Słowo.
Amen.
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LECH TRANDA

Kto wytrwa do końca..
„Kito wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt.
10:22b) — powiedział Jezus do apostołów powierzając
im misję głoszenia Dobrej Nowiny. Słowa te odnoszą
się również do nais, chrześcijan żyjących w II poło
wie XX wieku. Przyjęcie ich za dewiizę swojego ży
cia i dochowanie wierności zawartemu w nich naka
zowi nie jest wcale łatwe. Jezus przygotowuje ucz
niów na to, co może ich spotkać (Mt. 10:16 ms), ni
czego nie taii, ale mówi wprost o czekających ich
trudnościach i prześladowaniach. Jednoznacznie brzmią
Jego słowa: „Będą was wydawać sądom i biczować
w swoich synagogach. I z mego powodu zawiodą
was przed namiestników i królów”. Konsekwencje
składania świadectwa o Jezusie i Jego Ewangelii mo
gą się okazać wręcz dramatyczne. Jego świadków
czekają nie tylko prześladowania, ale nawet śmierć.
Szczepan podjął ryzyko świadczenia o Jezusie. I po
niósł śmierć za wiarę, za zrozumienie sensu i celu
przyjścia Jezusa na świat, Jego krzyżowej śmierci
i zmartwychwstania. Szczepan pojął, że w ten spo
sób najpełniej i najwspanialej objawiła się miłość
Boża do człowieka. Na taką miłość bez granic można
i należy odpowiedzieć tylko tym samym — bezgra
niczną miłością. I tak właśnie postąpił Szczepan, po
został wierny i za to zginął. To jego wiara kazała
mu głosić naukę o Bożej miłości do ludzi, która dała
nam Jezusa Chrystusa, a wraz z Nim i przez Niego
zbawienie i ratunek.
Składanie świadectwa jest również naszym zadaniem.
Przez chrzest, a następnie konfirmację staliśmy się
członkami Kościoła Jezusa Chrystusa, podjęliśmy się
życia w imię i dla imienia Jezusa Chrystusa. A więc
przyjęliśmy na siebie zobowiązania, o których mówi
Ewangelia: Wytrwaj do końca! Bądź wiemy! Jezus
oczekuje od nas konkretów, spełnienia obietnic. Czy
potrafimy temu zadaniu podołać? Czy potrafimy
oprzeć się pokusom, którymi nęci nas świat?
W każdej chwili naszego życia może zdarzyć się sy
tuacja, kiedy będziemy musieli się opowiedzieć, czy
stoimy ,po stronie Jezusa, kiedy będziemy musieli
złożyć świadectwo naszej wiary. I co się wówczas
okaże? Jak się zachowamy? Zdradzimy czy pozosta
niemy wierni? Czy — podobnie jak Piotr — naj
pierw zadeklarujemy swoją lojalność, a następnie po
trzykroć się zaprzemy, aby później — jak on — za
płakać? Czy wytrwamy jak Szczepan, który do koń
ca, do swej męczeńskiej śmierci pozostał wierny, wo
łając: „Panie Jezu, przyjmij ducha mojego! Panie!
Nie policz im tego grzechu !” (Dz. Ap. 7:59—60).
W historii kamienowania Szczepana natrafiamy, jak
by na marginesie, na postać Sauila, który był jednym
z jego dręczycieli. A przecież ten młodzieniec to
Apostoł Paweł, którego Jezus wezwał później na
swojego świadka. I on musiał wielokrotnie w obliczu
śmierci składać świadectwo, decydować, czy pozosta
nie wierny zwiastowanej przez siebie Ewangelii.
W historii chrześcijaństwa spotykamy wiele postaci,
które dochowały wierności swojemu chrześcijańskie
mu zobowiązaniu i wytrwały przy Jezusie do końca.

Należał do nich Jan Hus, który został spalony na
stosie za głoszenie Ewangelii. Mógł przecież jednym
słowem, odwołującym naukę, uratować swoje życie,
ale nie uczynił tego i zginął, pozostając wiemy do
śmierci. Należeli do nich bracia czescy, którzy nie
chcąc wyrzec się wiary musieli uciekać ze swojej
ojczyzny, a także huigenoci cierpiący po odwołaniu
edyktu mantejskieigo we Francji prześladowania za
trwanie przy swojej wierze.
Podobne postawy znaleźć możemy i w nowszej hi
storii. W Niemczech hitlerowskich znaleźli się ludzie,
którzy potrafili powiedzieć: Nie! Potrafili przeciw
stawić się rozpętanemu złu i nie dać na nie swojej
zgody. Pozostali wierna Ewangelii, której prawie cały
naród jednoznacznie zaprzeczył przez podporządkowa
nie się nienawiści, brutalności, niesprawiedliwości.
Oparli się zniewoleniu, choć zapłacili za to wysoką
cenę. Należał do nich Otto Schimke — młody au
striacki żołnierz Wehrmachtu, katolik, który został
rozstrzelany za odmowę wykonania rozkazu zabija
nia niewinnych ludzi. Zamordowano go legalnie,
zgodnie z obowiązującym prawem. Za wiarę w Je
zusa Chrystusa i wierność Ewangelii poniósł śmierć
znany teolog ewangelicki Dietrich Bonhoeffer, wię
zień obozów koncentracyjnych, rozstrzelany tuż przed
zakończeniem wojny. A ks. Martin Niemoller osiem
lat, od 1937 r., spędził w obozach koncentracyjnych.
Ilu zaś było podobnych, tylko że pozostali bezimien
ni i nie znani?
Wielu ludzi w owych tragicznych czasach stanęło
wobec wyboru: Ozy mam ukryć człowieka narodo
wości żydowskiej, czy nie? Czy do minie odnoszą się
słowa Jezusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z naj
mniejszych braci moich, mnie uczyniliście” ? (Mt. 25 40).
Ten, który zdecydował się ukryć — pozostał wiemy.
Z czasów nam współczesnych mamy przykład po
dobnej postawy w osobie Martina Lothera Kinga —
znanego murzyńskiego pastora baptystów. King wie
dział, że ryzykuje, wiedział, że drażni bestię, wystę
pując przeciw segregacji rasowej. Wiedział, co mu
grozi, ale to go nie powstrzymało. Wiedział bowiem
również, że swoją działalnością składa świadectwo
wierności Ewangelii. I dlatego musiał oddać życie.
W każdym czasie i w każdym miejscu człowiek mo
że się znaleźć w sytuacji, kiedy musi dokonać wy
boru. Niekoniecznie musimy być poddani aż tak
ciężkiej próbie, aby w ofierze złożyć swoje życie.
Dochowanie wierności Jezusowi może wymagać od
nas innego rodzaju ofiar czy wyrzeczeń. Musimy
uświadamiać sobie, że całym naszym życiem, każdym
postępkiem potwierdzamy tę wierność lob jej zaprze
czamy. Nie tylko w sytuacjach ekstremalnych, ale i
do takich powinniśmy być przygotowani.
Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą dla
nas dniami głębokiej refleksji, co to znaczy być ucz
niem Chrystusa, Jego naśladowcą, i jaką cenę, być
może, trzeba zapłacić za wielrność. „Komu wiele da
no, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele
powierzono, od tego więcej się będzie wymagać” —
mówi Pan.
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Ks. Aleksander Kircun

Wieloletni zwierzchnik Polskiego
Kościoła
Chrześcijan Baptystów i zaangażowany ekumenista — ks. Aleksander Kiircun obchodził 1 paź
dziernika 1985 r. 80 rocznicę urodzin.* Jubilat
urodził się w Wilnie. Chrzest wiary przyjął w
1923 r. W latach 1930—33 kształcił siię w se
minarium baptystycznym w Łodzi. Gdy ukoń
czył nauki, zbór w Wołkowysku powołał go na
stanowisko kaznodziei, a w 1937 r. został or
dynowany na prezbitera. W 1938 r. wszedł w
skład Naczelnej Rady Kościoła Baptystów.
W 1940 r .podjął pracę duszpasterską w War
szawie, którą sprawował przez 40 lat. W 1945 r.
powołany został na stanowisko prezesa Naczel
nej Rady Polskiego Kościoła Chrześcijan Bap
tystów; funkcję tę sprawował do 1968 r.
Lata powojenne to niezwykle aktywny okres
w życiu ks. Kircuna. Wiele sił poświęcił na
skonsolidowanie społeczności bapty stycznej,
która poniosła ogromne straty w ludziach
wskutek dziiałań wojennych oraz nowego po
działu granic. Pomagał przy rozdzielaniu po
mocy kierowanej do Polski przez Światową
Federację Baptystów. Przyczynił się do wybu
dowania nowej kaplicy oraz domu administra
cyjnego przy ul. Waliców w Warszawie. Re
prezentował Polski Kościół Chrześcijan Bap
tystów na światowych i europejskich kongre
sach baptystycznych. Brał także aktywny udział w pracach Europejskiej oraz Światowej
Federacji Baptystów. W 1965 r. na kongresie
w Miami Beach (USA) wybrano go na okres
5 lat, jako pierwszego baptystę z Polski, jed
nym z dziewięciu wiceprezydentów Światowej
Federacji Baptystów. Obecnie, mimo sędziwego
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wieku, nadal pracuje ofiarnie w swoim Koście
le — uczestniczy w uroczystościach zborowych
na terenie całego kraju, prowadzi ewangeliza
cją wykłada w seminarium baptystycznym w
Malborku, udziela chrztów. Od czasu swojej
ordynacji ochrzcił ponad tysiąc osób.
Ks. Kircun to także izaiangażowany ii szczery
ekumemista. Jako zwierzchnik swojego Kościo
ła wchodził z urzędu w skład Prezydium Pol
skiej Rady Ekumenicznej; przez pewien okres
był jej wiceprezesem. W latach sześćdziesią
tych i na początku siedemdziesiątych przewod
niczył Komisji Wychowania Chrześcijańskiego
PRE. Nie mniejsze zasługi oddał ks. Kircun
sprawie ekumenii już poza sferą działalności
oficjalnej, zinstytucjonalizowanej. Od wielu lat
uczestniczy regularnie we wszystkich niemal
nabożeństwach i uroczystościach ekumenicz
nych, jakie odbywają się w stolicy. Nie odma
wia nigdy, kiedy proszony jest o wygłoszenie
Słowa Bożego w świątyni innego wyznania. Je
go osoba jest także dobrze znana w kręgach
ekumenistów katolickich. Bardzo często bierze
udział w comiesięcznej mszy św. odprawianej
w intencji pojednania chrześcijan w stołecznym
kościele św. Marcina, jak również w uroczys
tości opłatka ekumenicznego w Kurii Metropo
litalnej Warszawskiej. Wraz z przedstawiciela
mi innych Kościołów 1 wspólnot religijnych uczestniozył w spotkaniu z papieżem Janem
Pawłem II w 1983 r.
K.K.
* Jak się okazuje, 80 lat to wiek metrykalny ks.
Kircuna, w rzeczywistości ukończył on 82 lata (red.).

Jestem pełen nadziei
Rozmowa z ks. Aleksandrem Kircunem

KS. iBOGDAN TRANDA: Przy dokonywaniu zapisu w
księdze metrykalnej popełniono błąd, ujmując Bratu
2 lata. Dzisiaj moglibyśmy ująć jesfeoze z 10 lat i nikt
by tego nie zauważył, tak krzepkjo (Brat się trzyma.
Prowadzi też Brat, jak wiemy, bardzo czynne życie
jako ewangelista, wykładowca i duszpasterz. Czemu
przypisać fakt, że mimo sędziwego prteecież wieku jest
Brat ciągle młody?

KS. ALEKSANDER KIRCUN: Dużo zawdzięczam no
wemu stylowi życia, jaki .przyjąłem po nawróceniu.
Przede wszystkim nie (piję i nie palę. A paliłem pa
pierosy od wczesnego dzieciństwa iprzez 11 lat. Pró
bowałem walczyć z tym nałogiem o własnych siłach,
ale nie dawałem rady. Rzucałem palenie i znów do
niego wracałem. Wstydziłem się sam siebie. Trwało
to dwa lata. Dopiero dzięki modlitwie uporałem się
z tym problemem. Od tej pory zdrowie mi dopisuje.
Ubolewam nad tym, że nałóg palenia jest tak rozpow
szechniony i tylu ludzi pozostaje iw jego władzy.
Ks. B. T.: Najgorsze jest chyba to, że palą również
lekarze, nauczyciele, duchowni...

Ks. A. K.: Tak, ponieważ są autorytetami i dają przy
kład innym. Jeśli oni palą, dlaczego ja mam tego nie
robić? — (rozumuje niejeden palacz. Argumenty o
szkodliwości palenia papierosów dla zdrowia nie
brzmią przekonywająco w ustach lekarza, który sam
pali. To samo odnosi się ido nauczyciela i duchow
nego.
Ks. B. T.: Ta szkodliwość jest oczywista, i — zdawa
łoby się — powszechnie znana, ale odnosi się wraże
nie, że nie wszyscy ją sobie w pełni uświadamiają.
Trudno wprost pojąć, że ludzie mądrzy, światli, sta
nowiący wzór do naśladowania dla swoich pacjentów,
uczniów, wiernych, oddają się temu nałogowi i nie
mogą z nim sobie poradzić, szkodząc sobie i wywie
rając zgubny wpływ na innych. Taka jest, widać, siła
nałogu...
Palenie tytoniu, alkoholizm, a także narkomania —
to nałogi, które niszczą społeczeństwo. Jak uchronić
przed nimi młodzież i dzieci, bo nawet one są zagro
żone? Jest to zadanie rówriież dla Kościoła. Jakie by
Brat widział sposoby na to, by ograniczyć w społe
czeństwie uleganie tym zgubnym nałogom?

Ks. A. K.: Musiałoby dojść do współdziałania (wielu
instytucji. Sami temu nie zaradzimy, jesteśmy nie
wielką grupą. To wielkie zadanie wychowawcze i uświ adam iaj ące dla szkół, placówek służby zdrowia, ro
dziców, ino i dla nas. Trzeba jednak pamiętać, że
wiarygodni ibędą tylko ci nauczyciele, lekarze, du
chowni i rodzice, którzy sami są od nałogów wolni.
Cieszy mnie, że ekumeniczna Komisja Ewangelizacyj
na zajęła się organizowaniem walki z uzależnieniami,
przy współudziale lekarzy i (psychologów oraz du
chownych. Udział tych Ostatnich jest niezbędny, gdyż

większe efekty przynosi praca nad wyleczeniem z na
łogu, jeśli czuwa się nad duchowym stanem człowie
ka. Na Śląsku Cieszyńskim podczas konferencji jeden
z tamtejszych ludzi opowiadał, jak uwolnił się od
alkoholizmu pod wpływem Ewangelii.
Ks. B. T.: Tam Kościół ewangelioko-augsburski pro
wadzi skuteczną działalność antyalkoholową.

Ks. A. K .: To dobra misja i powiifnina być rozwijana.
Warto, aby i inne Kościoły poszły za (nią w ślad.
Kościół rzymskokatolicki miałby ogromne możliwości.
Ks. B. T.: I obserwujemy w nfan ostatnio pewne po
sunięcia w tym kierunku. Zachęca się do podpisywa
nia deklaracji o abstynencji, do wyłączania alkoholu
z przyjęć z okazji chrztu, bierzmowania itd. Nie jest
jednak łatwo przeciwstawić się zakorzenionym oby
czajom, a nliestety, nasz rodzimy obyczaj wiąże wszel
kie uroczystości rodzinne, i nie tylko rodzinne, z wód
ką. Nad zmianą tego obyczaju możemy i powinniśmy
pracować. Naszym najważniejszym zadaniem powin
no być zapobieganie piciu, paleniu, narkotyzowaniu
się. Myślę, że dużo zależy od właściwej atmosfery,
która polega na tym, że w tym środowisku nie pije
się i nie pali. Naszym obowiązkiem jako Kościoła jest
uchronić przed tymi nałogami dzieci i młodzież. Pro
filaktyka jest chyba najskuteczniejszą drogą, ratowa
nie ludzi już ogarniętych nałogiem jest bowiem nie
zwykle trudne, choć możliwe. Co Brat o tym sądzi?

Ks. A. K.: Myślę, że sprawą decydującą jest zmiana
trybu życia, wywołana przemianą duchową, ikitórą na
zywamy nawróceniem się do Chrystusa.
Ks. B. T.: Ale nawrócenia nie należy chyba trakto
wać jako sposobu na nałogi? Nawrócenie się jest zna
lezieniem drogi i polega na „otwarciu oczu, odwróce
niu się od ciemności do światła i od władzy szatana
do Boga, aby zyskać odpuszczenie grzechów, a przez
wiarę w Jezusa wejść we współpracę z uświęconymi”
(por. Dz. Ap. 26:18).

Ks. A. K : Tak jest, ale uwolnienie się od nałogu, od
uzależnienia stanowi część składową procesu nawró
cenia, jak gdyby produkt uboczny. Można by też po
wiedzieć, że jest ono dowodem prawdy, że nie mamy
do czynienia tylko ze słowami, ale :z rzeczywistą prze
mianą. Dla przylkładu powiem o moim ojcu. Przez
siedem lat, od wybuchu pierwszej wojny światowej,
nie miałem z nim kontaktu, bo został przez władze
carskie wywieziony z Wilna i skazany na przymusowe
osiedlenie na Syberii,. I tam, przechodząc kiedyś ulicą
usłyszał śpiew, a że lubił śpiewać, wszedł |do domu,
z którego ten śpiew się rozlegał, i tak to się zaczęło.
Wrócił inny człowiek.
Ks. B. T.: Urodził się Brat w Wilnie i tam spędził
wczesne dzieciństwo. Czy tam mieszkaliście aż do
końca wojny?
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Ks. A. K.: Aby jakoś iprzeżyć, matka przeniosła się
z nami na wdeś, w swoje rodzinne strony, do Żuława,
majątku Pfłsudskich, gdzie pracował mój dziadek,
Jan Sidorowicz. Ojciec wrócił w 21 roku bardizo zmie
niony. Dotąd znaliśmy go jako człowieka niechętnego
Kościołowi, uczestnika ruchu socjalistycznego^, które
mu postępowanie przedstawicieh Kościoła często bar
dzo się miie podobało. I nagle po powrocie taka zmia
na! Matka była zaskoczona, nie mogła zrozumieć, co
się stało. Patrzyła zdumiona na ojca, który wstawał
rano, śpiewał nie znane jej pieśni, modlił się ma ko
lanach, on, który nigdy przedtem tego nie robił. Prze
stał pić... Dopiero później zrozumiała, co się z mim
stało, li poszła jego śladem.
Jakiś czas potem przenieśliśmy się do niedużego
miasteczka, Zelwy. Ojciec zapoczątkował pracę ewan
gelizacyjną w tym imieśoie d okolicach. Powstał tam
dość duży zbór i szkoła niedzielna skupiająca dzieci
z okolicznych wsi, która była jedną z największych
w przedwojennej Polsce. Za jej pośrednictwem można
było oddziaływać na dzieci i młodzież, co zapobiegało
i paleniu, i piciu, i w ogóle zepsuciu. Ponieważ nie
było tam wówczas szkół i brakowało nauczycieli, w
szkole niedzielnej ojciec uczył dzieci czytać, pisać
i rachować. Bardzo dbał o wychowanie dzieci. !My to
dzisiaj kontynuujemy prowadząc letnie kursy, wy
cieczki. Co roku odbywa się ich kilka, organizowane
są w grupach po osiemidziesdęoioro do stu dzieci. Jest
wtedy możliwość 'odpowiedniego oddziaływania. Pa
miętamy więc o tej sprawie i przygotowujemy odpo
wiedni zespół ludzi — pedagogów, lekarzy i ,perso
nelu kuchennego. Uważamy, że to bardzo ważna spra
wa, bo co się zasieje za młodu, później owocuje.
Ks. B. T.: Brat doskonale pamięta i może porównać
tamte czasy z dniem dzisiejszym. Jak Brat widzi
i ocenia różnicę w stosunlkach między chrześcijanami
różnych wyznań?

Ks. A. K.: W 'okresie międzywojennym Wilno stano
wiło mozaikę wyznaniową. Wychowałem się w takim
różnorodnym środowisku. A klimat nie śprzyjał dob
remu współżyciu różnych wyznań. Częste były utarcz
ki, niechęć, nawet wzajemna nienawiść. W 1937 r.,
tylko że już w Warszawie, zetknąłem się również z
przedstawicielami różnych Kościołów protestanckich
współpracujących ze sobą. Bywałem na spotkaniach
w waszym Kościele, ewangelicko-reformowanym, na
Lesznie. Spotykaliśmy się ina posiedzeniach dotyczą
cych szkół niedzielnych. Mieliśmy 'bardizo dobre sto
sunki z ks. Stefanem Skierskim. Wtedy dopiero za
czynały się nawiązywać bliższe kontakty między Koś
ciołami.
Ks. B. T.: Konspiracyjna Rada Ekumen&czna powsta
ła w Warszawie podczas okupacji, ale na dobre współ
praca zaczęła się dopiero po drugiej wojnie świato
wej.

Ks. A. K.: Tak. Wielkie zasługi ma tu duchowny
ewangelicko-augsburski, ks. Zygmunt Michelis, pierw
szy prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Wtedy za
częliśmy przyzwyczajać się do nowego stylu, nowego
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podejścia do innych wyznań. Spotykaliśmy się na ze
braniach, prowadziliśmy rozmowy. Stopniowo lody
pękały, poznawaliśmy się coraz lepiej i zbliżyliśmy
się jedmii do drugich. Doszło nawet do tego, że rzym
skokatoliccy księża publicznie przyznawali się do po
pełnionych błędów, niesprawiedliwości i wyrażali żal,,
że dochodziło kiedyś do pożałowania godnych incy
dentów. W końcu też przyszło a mnie przemawiać w
różnych kościołach katolickich tu, w Warszawie, a
także iw Lublinie.
Ks. B. T.: Mówi Brat w tej chwili o czasach obec
nych, ale pierwsze kroki ekumenicznie stawialiśmy
wśród wyzriań, które utworzyły Polską Radę Ekume
niczną. W gronie tych Kościołów uczyliśmy się ekumeniczniego abecadła.

Ks. A. K.: Katolicy otworzyli się dopiero po Soborze.
Zdarzyło mi się kiedyś powiedzieć na ekumenicznym
nabożeństwie tak: Bóg ,przez Syna swego pokazał
pierwszy cud w Kanie Galilejskiej. Dzisiaj Bóg czyni
cud innego rodzaju i większy niż ten w Kanie, bo tam
wchodziła w grę materia — woda stała się winem.
Natomiast obecny cud, który dzieje się na naszych oczach, zmienia mentalność ludzką. Niepodobieństwem
było — powiedzmy w 1914 r. ■
— żeby Kościoły zebrały
się i rozmawiały ze sobą, szukały wspólnych dróg.
A teraz to robią. W naszej mentalności dokonał się
cud.
Ks. B. T.: Jakie ma Brat wspomnienia ze współpracy
z ks. Janem Niewieozerfzałem?

Ks. A. K.: Patrzyliśmy na niego jak na człowieka
opatrznościowego, ponieważ potrafił utrzymać wśród
Kościołów równowagę, nie pozwalając ina niczyją do
minację. Jego stosunek do wszystkich był bardzo bra
terski, serdeczny i wyważony, a to jest niemała umie
jętność i jemu była ona dana. Okres jego prezesury
w PRE oceniamy jako bardzo pomyślny. To ibył czło
wiek na właściwym miejscu. Kiedy zabrakło jego,
zabrakło nam kogoś bardzo bliskiego i potrzebnego.
Ks. B. T.: Jak spogląda Brat w przyszłość?

Ks. A. K.: W naszych czasach trzeba podziwiać
ogromny rozmach, z jakim rozpowszechnia się Pismo
święte. Według mnie Bóg przygotowuje w Polsce
wielkie przebudzenie. To nie jest naszą zasługą, ra
czej okoliczności do tego nakłaniają, fakty historycz
ne to wywołują, a my tylko bierzemy w tym udział.
Nie Zachód będzie wipływał na odrodzenie religijne
Wschodu, ale fala pójdzie z przeciwnego kierunku.
Bardzo wielu ludzi z utęsknieniem szuka Boga. Na
tomiast Zachód, jak wiemy, religijnie się rozkłada,
pustoszeją 'kościoły, dobrobyt demoralizuje ludzi. Na
wet nie spodziewamy się, j'ak wielkie pole dojrzewa
do ewangelizacji. Musimy być do niej przygotowani.
Ja patrzę na naszą sytuację bez pesymizmu, jestem
pełen nadziei, że Bóg może Ipodzlałać tam, gdzie lu
dzie nie widzą możliwości.
Rozmawiał: ks. Bogdan Tranda

KRYSTYNA LINDENBERG

Tydzień trwajqcy cały rok

Ach, co ito był za ślub! Kiedy państwo młodzi doszli
do połowy długości chodnika wyściełającego drogę do
Stołu Pańskiego, zagrzmiała pieśń śpiewana pełną
piersią przez dwa chóry: katolicki i ewangelicki.
Działo się to w Zelowie, 15 czerwca 1985 roku, a
deszcz tego dnia lał już od rana, jakby przeszkodzić
chciał mającej się odbyć uroczystości. Nie przeszko
dził — ani jedna kropla nie spadła na białą koron
kową suknię panny młodej, która (co jest obowiąz
kiem panny młodej) wyglądała ślicznie. Ciemny gar
nitur ipana młodego również nie poniósł szkody, bo
wiem nad narzeczonymi został serdecznie rozpięty
las parasoli.
Jolanta — katoliczka i Ryszard — ewangelik refor
mowany otworzyli nową drogę dla następnych mał
żeństw „mieszanych” w Zelowie.
Na czym ten ewenement polega, przecież małżeństwa
ludzi należących do różnych wyznań są zjawiskiem
starym jak świat? „Mąż poganin uświęcony jest przez
żonę, a żona poganka uświęcona jest przez wierzącego
męża” — wskazał apostoł Paweł prawie dwa tysiące
lat temu (I Kor. 7:14). Ale jak sprawy wyglądają dzi
siaj, gdy oboje małżonkowie są chrześcijanami, lecz
należą do różnych wyznań? W którym Kościele brać
ślub? W którym ochrzcić dzieci? Dokąd je później po
syłać na naukę religii? Te problemy aktualne są do
dziś i w codziennym życiu rodzinnym powodują
często kontrowersje, a nawet konflikty, (wynikłe nie
tylko z tradycyjnych uprzedzeń, ale i z kościelnego
prawodawstwa.
Na ślubie Ryśka i Joli kościół trzeszczał w szwach.
Wprawdzie jest dość duży, ale tym razem z trudem
mógł pomieścić krewnych, przyjaciół i znajomych
państwa młodych, a także wszystkich ciekawskich.
Kościół (jest ewangelicko-reformowany, ślubu nato
miast udzielić mie^i i nabożeństwo wspólnie odpra
wić duchowni obu wyznań młodej pary. Ze strony
katolickiej — fcs. Zbigniew Pniewski, z ewangelickiej
— ks. Mirosław Jelinek. Zasada była taka, co wspól
ne, to wspólnie, a co różne, to na zmianę. A więc
modlitwy, „Ojcze Nasz”, „Wierzę”, pieśni znane i
śpiewane w obu Kościołach, błogosławieństwa miały
charakter wspólny. Natomiast przyrzeczenie małżeń
skie od panny młodej odbierał ksiądz katolicki, od
pana imłodego — ewangelicki. Stułą ręce im związał
ks. Pniewski, a nad całością czuwał, Słowo Boże

i końcowe błogosławieństwo wygłosił ks. Zdzisław
Tranda, biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego
i długoletni proboszcz ewangelickiej parafii zelowskiej (który oboje nowożeńców znał od dziecka).
Ta piękna uroczystość, ta radosna zgoda nie spłynęła
na miasteczko z nagła, jak jakieś objawienie.
Zelów koło Bełchatowa liczy tylko 9 tysięcy miesz
kańców, a współżyją tu aż cztery wyznania. Najstar
sze w tej miejscowości, co wywołuje ogromne zdzi
wienie u osób pochodzących z innych okolic Polski,
jest wyznanie ewangelicko-reformowane. Przyjęła je
zbliżona teologicznie i liturgicznie grupa 17 rodzin
braci czeskich, która wieś Zelów nabyła od polskiego
właściciela w 1802 roku. Pozostałe wyznania .(chrono
logicznie) to: ewangelicko-agusburskie, przyniesione
przez kolonistów niemieckich w połowie XIX wieku,
baptystyczne (w Zelowie od 1872 r.) i rzymskokatolic
kie,^do którego obecnie należy większość miejscowej
ludności. Przed II wojną światową stosunki ilościowe
wyglądały inaczej niż teraz. Była tu także liczna spo
łeczność żydowska. Wojna zmieniła jednak Zelów.
Wszyscy Żydzi zostali wymordowani przez Niemców,
a z okolicznych wsi napłynęła ludność polska. Po
wojnie zaś ok. trzech tysięcy osób pochodzenia czes
kiego (ewangelików reformowanych i baptystów) wy
jechało do Czechosłowacji, a część ewangelików augs
burskich emigrowała do Niemiec. Katolicy, reformo
wani i baptyści mają na miejscu swoich duszpasterzy.
Są to: ks. Henryk Tomaszewski, ks. Mirosław Jelinek
i ks. Andrzej Elkowicz. Do liuteran na niedzielne na
bożeństwa przyjeżdża proboszcz z Piotrkowa Trybu
nalskiego — ks. dr Jerzy Grytniakow.
Ekumemdę dyktuje tu życie. Podziały wyznaniowe,
przechodzące w poprzek miejscowych rodów i ro-
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dzień, muszą być niwelowane przez codzienne (współ
życie, pracę, sytuacje. Już w początkach formowania
się Zelowa, w latach 1803—1823, to znaczy przed, uro
czystym otwarciem kościoła ewangelicko-reformowa
nego, wybudowanego wysiłkiem powstałego tu zboru,
pierwsze 17 rodzin braci czeskich korzystało z usług
duszpasterskich i cmentarza parafii katolickiej w
Buczku i Łobudzicach. Chociaż II wojna przyniosła
społeczności tutejszej wiele strat i zaogniła sprzecz
ności narodowościowo-wyznamlowe, to iczasy powojen
ne są latami żmudnego budowani a współpracy, wza
jemnego zrozumienia i życzliwości. Na pewno w nie
małym stopniu przyczyniło się do tego 30 lat pracy
duszpasterskiej proboszcza ewangelicko-reformowane
go, dzisiejszego biskupa, ks. Zdzisława Trandy, zwią
zanego bliską współpracą i przyjaźnią z ks. dr. Gryniakowem, dbającego o dobre stosunki z duchownymi
innych wyznań. Gnd obaj użyźnili glebę, na której od
trzech lat sieją teraz ziarno jedności obecni duszpas
terze: ks. ks. Tomaszewski, Jelinek i Elkowicz.
Rzecz wyglądająca na paradoks: stan wojenny i kry
zys zacieśniły więzi między grupami wyznaniowymi
tak, że nikt już sobie nie wyobraża, że mogłoby być
inaczej. (Niepoślednią rolę spełniały w tym dary. Kie
dy parafia ewangelicko-reformowana dostała z zagra
nicy duży transport odzieży, żywności i odżywek dla
dzieci, jej duszpasterz udał się do nowo tu przybyłego
(z poprzedniej parafii w Sokolnikach) ks. Tomaszew
skiego z propozycją Kolegium Kościelnego przekaza
nia części transportu dla rodzin katolickich. Ks. To
maszewski bardzo się 'Ucieszył. A gdy sam otrzymał
mąkę z darów, pośpieszył do parafii ewangelickiej, nie
dlatego, żeby się zrewanżować, lecz z porywu serca.
Ksiądz Blank ze zboru baptystów (kaplica vis ä vis
kościoła katolickiego pod wezwaniem Matki Boskiej
Częstochowskiej) zaoferował mleko w proszku. Zresz
tą dary te wszyscy przekazywali także do szkoły, do
PKPS dla ludzi starych, do przedszkola, Ośrodka
Zdrowia,
I tak, każdy dorzucał swą cegiełkę do wspólnoty
chrześcijańskiej, chociaż powstawała ona nie na grun
cie teologicznym, lecz raczej — gospodarczym. Two
rzyło się jednak coś, co jest najważniejsze w stosun
kach między ludźmi: wzajemna życzliwość i zaufanie,
gotowość udzielania sobie pomocy, zrozumienie, przy
jaźń. Nowi, młodzii duchowni w parafii bąptystycznej i reformowanej poszli dalej tą samą drogą. Le
karstwa, które z zagranicy nadchodzą do ośrodka
Kościoła reformowanego w Warszawie, docierają do
wszystkich chorych w Zelowie, bez względu na ich
przynależność wyznaniową. Jedynym warunkiem otrzymania leku jest recepta. Nie jest ona natomiast
potrzebna przy środkach opatrunkowych. Gdy więc
uczestnicy zelowiskiej katolickiej pielgrzymki na Jas-'
ną Górę poobcierali nogi, ksiądz wysłał wikarego z
powrotem do Zelowa, do ks. Jelimka po plastry, gazę,
bandaże.
Zaufanie do ks. Jelinka posunął ks. Tomaszewski tak
daleko, że niedawno upoważnił go do... podjęcia pie
niędzy z konta w banku. Wygląda to szokująco, a jest
całkiem zwyczajne: ks. Tomaszewski buduje duży i
piękny dom parafialny, ale na własnej skórze od
czuwa polskie przekleństwo: „obyś się budował!” Mię
dzy innymi miał kłopot z nabyciem okien. Ks, Jelinek
jest młody, ruchliwy, służy braciom nie tylko w Ze
lowie, ale i w Bełchatowie, i w okolicznych miejsco
wościach, a sporadycznie nawet w Łodzi i w Warsza
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wie. Jeździ należącym do zboru Volkswagenem-furgo
netką. Nic więc dziwnego, że ks. Tomaszewski po
prosił go: „Kochany, gdybyś gdzieś zobaczył okna —
od razu kupuj!”. Ks. Jelinek okien nie kupił, pienię
dzy nie ruszył, ale przywiózł parę adresów firm ro
biących okna różinych rodzajów i wj^miarów, ofetty
do wyboru.
Od spraw przyziemnych — do spraw duchowych. Ty
godnie Modlitwy o Jedność Chrześcijan istały się tu
potrzebą, wydarzeniem, na które Zelów czeka cały
rok. Przez osiem dni chodzi się codziennie na kolejne
nabożeństwo w którymś z czterech kościołów. Przez
trzy miesiące przed Tygodniem chóry obu parafii (re
formowanej i katolickiej) odbywają wspólne próby,
by wystąpić jak najlepiej. Baptyści przygotowują li
teraturę religijną: Biblie, rozważania Billy Grahama
i inne, które sprzedają po nabożeństwach zarówno w
swoim, jak w katolickim kościele. Wszyscy gotują się
na spotkanie z Ekumenicznym Zespołem z Wrocławia,
który tu przyjeżdża tradycyjnie z wierszami, świa
dectwami, śpiewem. Nabożeństwa zaś kończą się aga
pą :i wierni wymieniają uwagi — która była najbar
dziej udana. Ale wszystkie agapy „przebił” chyba te
goroczny opłatek ekumeniczny u ks. Tomaszewskiego.
Odbył się po raz pierwszy i zapewne stanie się stałym
zwyczajem.
Ludzie łączą się w radości, ale także w smutku.
Wspólny przed laty ewangelicko-fcatoliciki cmentarz
w Bucziku, wspólne pogrzeby w Zelowie — to naj
starsza tutaj ekumeniczna tradycja. 'Zależnie od1ostat
niej woli zmarłego lub pozostałej rodziny w pogrzebie
uczestniczą księża ewangeliccy i katoliccy.
Na chorobę pomagają nie tylko lekarstwa'. Także, a
może przede wszystkim — modlitwy. W dniu 5 stycz
nia została odjprawiona w katolickim kościele w Ze
lowie msza św. w intencji rychłego powrotu do zdro
wia ewangelickich księży — Jerzego Stahla z Łodzi
i Bogdana Trandy z Warszawy.
Baptyści odbywają swe nabożeństwa zawsze w nie
dzielę rano i w czwartek po południu. Często ci, któ
rzy byli w niedlzielę na „swoim” nabożeństwie, w
czwartek przychodzą do baptystycznej kaplicy. Kiedy
ks. Tomaszewski idzie „po kolędzie” od diomu do do
mu, to odwiedza wszystkich „jak leci” — katolik czy
ewangelik. Gdy ks. Gryniakow przyjeżdża do Zelowa,
wspólnie z ks. Jelinkiem omawiają sprawę ewangeli
zacji. Nic więc dziwnego, że na uroczystym wigilij
nym nabożeństwie „u Czechów” zjawia się cala para
fia luterańska.
„Ludzie muszą współcześnie patrzeć na siebie” — mó
wi ks. Andrzej Elkowicz. „Walka o jedność to walka
z historią”. Historią nietolerancji, niezrozumienia, za
ściankowości. „Chrześcijanie to ludzie nadziei, dlatego
może istnieć prawdlziwy ekumenizm”.
Dawniej ekumenia była normalną rzeczą tylko na
cmentarzu. Dziś zaczyna się od kołyski. Na chrzest
córki pastora, Ewy Jelinkówny,, zaproszony został
również ks. Tomaszewski. Na młodzieżowym zebraniu
młodzi baptyści i ewangelicy spotykają się z Pismem
świętym i gitarami w ręku. „Otworzyłaś mi drogę”
— powiedziała koleżanka Jolanty, też przygotowująca
się do ślubu. Dziecko Jolanty i Ryszarda wejdzie już
do społeczności, w której konflikty na tle religijnym
należeć będą do trudnej do pojęcia przeszłości.
„To się nigdy nie skończy” — mówi ks. Tomaszewski.
Bo tu, w Zelowie, Tydzień Modlitwy o Jedność
Chrześcijan trwa przez okrągły rok.

Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan
Jak co roku, w Tygodniu Modlitwy
o Jedność Chrześcijan, obchodzo
nym w styczniu, w świątyniach
Kościołów zrzeszonych w Polskiej
Radzie Ekumenicznej i w wielu
świątyniach katolickich odbywały
się nabożeństwa ekumeniczne w
intencji pojednania chrześcijan. Na
bożeństwo główne Kościołów człon
kowskich PRE zostało odprawione
19 stycznia w warszawskim Koście
le ewangelicko-reformowanym. Ty
dzień później było ono retramsmitowane w IV programie Polskiego
Radia.
Nabożeństwa ekumeniczne odbywa
ją się w naszym kościele co mie
siąc — w każdy pierwszy poniedzia
łek — od kilku lat. Nie jest więc
■czymś nowym i nadizwyczajinym
fakt, że nasza świątynia gromadzi
chrześcijan różnych wyznań, że ka
zania wygłaszają duchowni z róż
nych Kościołów, że po nabożeństwie
wszyscy zwyczajowo spotykają się
przy herbacie. To nabożeństwo mi a»
ło jednak szczególnie uroczysty
charakter, a uczestniczyły w nim
dosłownie tłumy.

ski z ATK oraz ks. dr Jan Sergiusz
Gajek z Instytutu Ekumenicznego
KUL. Kościoły zrzeszone w PRE
reprezentowali: prezbiter Edward
Czajko, zwierzchnik Zjednoczonego
Kościoła Ewangelicznego, wicepre
zes PRE, ks. Stanisław Kowalski,
biskup Starokatolickiego Kościoła
Mariawitów, ks. Adam Kuczma,
superintendent Kościoła Metodystycznego, prezbiter Adam Piasecki,
wiceprezes Rady Naczelnej Kościoła
Baptystów, ks. sen. Jan Walter i ks.
Bogusław Wittenberg — proboszczo
wie parafii ewangelicko-augsbur
skich w Warszawie, oraz duchowni
prawosławni, polskokatoliccy. ma
riawiccy, adwentystów i ze strony
gospodarzy: ks. bp Z. Tranda oraz
ks. sen. Władysław Paschalis.
W nabożeństwie wzięli poza tym
udział ambasadorzy — Szwajcarii:
Paul Staiuffer i Holandii: Henricus
Vijverberg oraz sekretarz Komisji
ds. Międzynarodowych Światowej
Rady Kości ołów: Erich Wedngartner.
Podczas nabożeństwa śpiewał kwar
tet wokalny „Głos Nadżiei” z Koś
cioła Adwentystów Dnia Siódmego.

Myślą przewodnią kazania ks. bp.
liturgię prowadził ks. Zdzisław Alfonsa Nossola było hasło tego
Tranda, biskup Kościoła Ewange
rocznego Tygodnia Modlitwy: „Bę
licko-Reformowanego, któremu to
dziecie moimi świadkami”. Kazno
warzyszyli: ks. bp Stanisław Ko
dzieja podkreślał wagę wspólnego
walski (Starokatolicki Kościół Ma
dawania świadectwa wierności Zba
riawitów), ks. sen. Jan Walter
wicielowi. Jego słowa tchnęły na
(Kości ół Ew an gel ick o-Au gsbur ski)
dzieją na coraz pełniejszą jedność
oraz ks. Remigiusz Sokołowski (Koś
Kościoła Jezusa Chrystusa. Auten
ciół Polskokatolicki). Kazania wygło
tycznej jedności, stanowiącej rów
sili: biskup opolski Alfons Nossol —
nocześnie znak braterstwa i miłości,
przewodniczący Komisji Episkopatu
szczególnie potrzeba współczesnemu
ds. Ekumenizmu — oraz ks. prof. Wi
światu, który jest tak podbielony.
told Benedyktowicz z Kościoła Me Bp Nossol zakończył kazanie sło
todysty cznego, honorowy prezes wami modlitwy genewskiego refor
PRE. Wśród kleru rzymskokatolic matora Kościoła-*— Jana Kalwina.
kiego uczestniczącego w nabożeń Był to prawdziwie ekumeniczny ak
stwie m.in. obecni byli: ks. prałat cent. W odbiorze słuchaczy całe ka
Bronisław Dembowski — rektor zanie wyrażało otwarty, przyjazny
Kościoła św. Marcina, ks. prałat stosunek do wyznawców Jezusa
Bernard Niesłony — proboszcz są Chrystusa będących członkami róż
siedzkiej parafii, ks. prałat Tadeusz nych Kościołów.
Uszyński — sekretarz Komisji Epis
kopatu ds. Duszpasterstwa Akade Kazanie ks. prof. Witolda Benedykmickiego, ks. prof. Michał Czajkow towicza oparte było na tekstach bi

blijnych wyznaczonych na to nabo
żeństwo (I Kor. 12:7—13 i Mat.
28:18—20) oraz słowach proroka
Joela, mówiących o nawróceniu.
Kościół Metodystyczny — mówił ks.
Benedyktowicz — kładzie szczegól
ny nacisk na stałe nawracanie czło
wieka do Boga. Powinniśmy nieu
stannie przezwyciężać to wszystko,
co oddala nas od Chrystusa. Tą
właśnie drogą przybliżymy urzeczy
wistnienie jedności Kościoła Chrys
tusowego.
Po nabożeństwie wielu uczestników
nabożeństwa — księży, sióstr zakon
nych, kleryków, a także świeckich
spotkało się na agapie w sali para
fialnej. Zebranych przywitał prezes
Konsystorza dr Jan Zaunar. Głos
zabrał także Erich Weingartner —
sekretarz Komisji ds. Międzynaro
dowych ŚRK, który wyraził radość
z możliwości uczestniczenia w nabo
żeństwie i spotkaniu. Nastrój był
serdeczny, sprzyjający lepszemu
wzajemnemu poznaniu i wymianie
myśli. Agapę zakończył modlitwą
ks. btp. Zdzisław Tranda.
Minął kolejny Tydzień Modlitwy o
Jedność. Na marginesie wszystkich
organizowanych w nim uroczystoś
ci nasuwa się refleksja. Nabożeń
stwa ekumeniczne gromadzą dzisiaj
bardzo wielu ludzi, również takich,
dla których jeszcze niedawno jed
ność Kościoła, ruch ekumeniczny
były sprawą obojętną lub obcą. Te
raz przychodzą nie tylko w celach
poznawczych, lecz by wspólnie się
modlić. I ten fakt cieszy, gdyż
świadczy o tym, że słowa Jezusa
wzywające do jedności nie pozosta
ją bez echa. Smuci jednak jedno
cześnie to, że na co dzień ciągle
zbyt często kładziemy nacisk nie na
to, co nas, wszystkich chrześcijan,
łączy, ale na to, co dzieli. Miejmy
nadzieję, że nasze modlitwy i dobra
wola przełamią wszelkie bariery i
będziemy w swej różnorodności sta
nowić kiedyś jedno.
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W liturgii udział wzięli (od
lewej): ks. sen. Jan Walter,
ks. bp Staniisław Kowalski,
ks. bp Zdzisław Tranda i ks.
Remigiusz Sokołowski

Główne
ekume
Foto: Janusz Sataleckt

W nabożeństwie uczestniczyli
m.in. (od lewej): ks. sen. Jan
Walter, ks. Władysław Pas
chalis, ks. bp Stanisław Ko
walski, ks. bp Alfons Nossol...

...inni duchowni z Kościołów:
prawosławnego, adwentystów,
baptystów, ewangelicko-aug
sburskiego,
rzymskokatolic
kiego, starokatolickiego ma
riawitów, metodystów...
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Podczas agapy przemawia!
prezes Kousystortza, Jan Zaunar; kolo niego z lewej strony
siedzą: ks. sup. Adam Kucz
ma i ks. bp Stanisław Ko
walski, z prawej: ks bp Zdzi
sław Tranda, Erich Weingartner i ks. iprof. Witold Benedyktowicz
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KS. BOGDAN TRANDA

Z przeszłości w przyszłość
Rue de Clichy w Paryżu jest ulicą wąską, ruchliwą,
pełną małych sklepików i kafejek. Pod numerem 47
od końca XIX wieku mieści się siedziba władz naczel
nych Francuskiego Kościoła Reformowanego, tam też
znalazła swe lokum Francuska Federacja Protestan
cka, zrzeszająca oprócz reformowanych, najliczniej
szych w tym kraju protestantów, także luteran, bap
tystów, metodystów. Przez niepozorną bramę wchodzi
się na dość ciasne podwórze, skąd szklane drzwi pro
wadzą do wnętrza kilkupiętrowej kamienicy. Wąska
klatka schodowa biegnie stromo w górę łącząc po
szczególne biura. Niewiele tu się zmieniło od z górą
ćwierć wieku, kiedy przyjmował nas tutaj ks. Paul
Conord, odpowiedzialny we Francuskim Kościele Re
formowanym za kontakty zagraniczne i ekumeniczne.
Od razu stanęła nam przed oczyma sylwetka nieduże
go, skromnego, ruchliwego starszego pana w okula
rach, z którym po raz pierwszy spotkaliśmy się w
1958 w Warszawie podczas uroczystości poświęcenia
ewangelicko-augsburskiego kościoła Sw. Trójcy, od
zyskanego po krótkim okresie niepewności co do jego
losów i odbudowanego z wojennych zniszczeń. W kil
ka lat później był ks. Paul Conord gościem Synodu
Kościoła reformowanego w Warszawie. Przy okazji
odwiedził swych przyjaciół zamieszkałych wówczas w
Gdańsku. Chciał koniecznie zobaczyć to miasto pod
niesione z gruzów w kształcie, który go zachwycił.
Bardzo wrażliwy na piękno, podziwiał stare, kolorowe
kamieniczki Głównego Miasta, ratusz, bazylikę ma
riacką. Sam zaś wprawił w podziw swych gospodarzy
czymś zupełnie niespodziewanym. Był maj, niebo za
ciągnięte chmurami, wiał zimny wiatr, plaża na Sian
kach pusta — zrozumiałe przy takiej pogodzie. „Jesz
cze nigdy nie kąpałem się w Bałtyku” — powiedział,
niewiele myśląc rozebrał się i zanurzył w grzywiastych falach. Przez wiele lat potem utrzymywała się
jeszcze korespondencja, aż wreszcie nawet na święta
przestały przychodzić zawsze bardzo starannie pod
względem artystycznym dobrane kartki, przynoszące
choć parę słów wiadomości o nim.
Nic dziwnego, że pierwsze nasze słowa, gdy znaleźliś
my się w domu przy rue de Clichy, skierowane do ks.
Jeain-iPierre. Monsarrat, prezydenta Kościoła, były py
taniem o ks. Paula Conord. Nie żyje. Od dwóch ty
godni. Miał lat 90, kiedy rozstał się z tym światem.
Przez kilka dni pobytu w Paryżu ciągle nasza myśl
krążyła koło jego osoby. To on nas wtedy zaprosił, on
był naszym cicerone, pokazywał zabytki Cluny, Dziel
nicy Łacińskiej, Panteon, Luwr...
Dziś, tak jak wtedy, przy rue de Clichy jest skromnie,
trochę mroczno, ten sam nastrój, choć ludzie tu inni,
a maszyny do pisania — elektryczne. Nic dziwnego,
ćwierć wieku minęło. I ruch w biurach bardziej oży
wiony, bo właśnie rozpoczynają się obchody trzechsetlecia odwołania edyktu nantejskiego. Ważne to wy
darzenie dla całego protestantyzmu francuskiego, w
szczególności zaś dla reformowanych, potomków le
gendarnych hugenotów*. Zarozumiały król-słońce,
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Ludwik XIV, który mówił o sobie Vetat c’est moi —
państwo to ja, chciał być panem również sumienia i
poglądów swych poddanych. Kiedy tylko więc między
narodowa sytuacja polityczna pozwoliła, w pałacu
Fontainbleau podpisał 17 października 1685 akt anu
lujący edykt wydany w Nantes* przez jego dziada,
Henryka IV, osiemdziesiąt siedem lat wcześniej. Wy
dawało mu się, jak wielu dawniejszym i późniejszym
politykom, że można w sposób apodyktyczny narzucić
całemu narodowi jednolitą ideologię (wszak król uwa
żał katolicyzm za ideologię i manipulował nią dla
swoich celów). Wyrażała to zasada: jeden król, jedno
prawo, jedna wiara. W rezultacie doprowadził swe
państwo na skraj ruiny. Najbardziej wartościowy ele
ment, mimo srogich zakazów i represji, opuścił kraj.
Skorzystali na tym sąsieazi, kraje, w których uchodź
cy znaleźli życzliwy przytułek: Holandia, Anglia,
Szwajcaria, Prusy. Ludzie przedsiębiorczy, rzemieślni
cy, kupcy, finansiści zasilili swoimi pieniędzmi, talen
tami i pracą kraj, gdzie udzielono im azylu. We Fran
cji zaś pod jednolitą, pozłoconą fasadą próchniały
zręby systemu, który w sto lat później rozpadł się w
ogniu i krwi Wielkiej Rewolucji Francuskiej.
Hugenoci zaś przetrwali. Wielu wprawdzie ugięło się
przed brutalną przemocą, zwłaszcza tych, którzy mieli
duże majątki, ale większość zachowała swą wiarę albo
walcząc przez wiele lat jak kamizardowie**, albo scho
dząc do podziemia, albo uchodząc za granicę, gdzie
mogli swobodnie trwać przy swych przekonaniach.
Echo tych spraw pobrzmiewało w przemówieniu
przedstawicielki potomków hugenockich uchodźców,
przybyłej z Holandii na sesję do sali UNESCO. Dziś
Francja liczy około 850 000 reformowanych. Nie jest to
duży odsetek 43-milionowej ludności, ale liczy się on
w życiu społeczeństwa, wywierając nań wpływ swoją
aktywnością. Jako przykład znaczenia tego środowiska
niech posłuży fakt, że wywodzi się z niego ośmiu mi
nistrów obecnego rządu Republiki.
Musi to być grupa, która budzi szacunek, skoro prezy
dent Franęois Mitterand zdecydował się osobiście
przybyć do wielkiej sali UNESCO 11 października 1985
na zgromadzeinlie poświęcone trzeć hsettleciu odwołania
edytktu nantejskiego i wygłosić przemówienie. Pod
kreślił w nim, że w czasie obchodów tej bolesnej dla
Francuzów rocznicy akcent nie powinien być kładzio
ny na problemie tolerancji i nietolerancji, lecz na za
gadnieniu wolności. Państwo ma swym obywatelom

* O koło 1550 r. czło n k ó w K o ścio ła re fo rm o w a n e g o w e F ra n c ji
zaczęto n a z y w a ć h uguenots — h u g en o ci. P o ch o d z e n ie teg o
przydom ika-prizezw iska 'nie j e s t ja s n e .
* Edylkit nanitejisikii — w y d a n y 13IV 1598 — p o ło ży ł k r e s r e li
g ijn y m w o jn o m w e F ra n c ji, pnzyzm ając h u g e n o to m o g r a n i
czoną to le r a n c ję , i
** Kamiiizairdowie — ch ło p i z Sew em nów (płd. F ra n c ja ), u czestm icy p o w s ta n ia 1702—4710 w y w o ła n e g o p rz e śla d o w a n ia m i
po o d w o ła n iu e d y k tu n a n te js k ie g o .

Prezydent Republiki, Francois Mi tt erand
i ks. Jaąues Maury wchodzą do sali UNESCO

zapewnić pełne prawo do wyboru takiego sposobu
wierzenia, jaki uważają dla siebie za słuszny, a także
prawo do niewierzenia. Państwo chroni wszystkich
obywateli bez względu na wyznanie czy brak wyzna
nia, a dąży do jedności całego narodu za pomocą in
nych środków niż religia. Nie z powodu obojętności
nie obdarza przywilejami żadnego wyznania, ale dla
zachowania jedności narodu. Troska o zachowanie
jedności i zapewnienie dobra ogółu nie powinna jed
nak prowadzić państwa do przekraczania granic swych
kompetencji przez niedopuszczalne ograniczanie swo
bód poszczególnych jednostek ludzkich, bo na tym
ucierpiałby zarówno porządek publiczny, jak i wol
ność.
Głównym akcentem zgromadzenia w sali UNESCO
było przemówienie ks. Jacques Maury, prezydenta
Francuskiej Federacji Protestanckiej. Znakomita pod
względem formy i treści mowa nadała sens i kieru
nek całej uroczystości. „Jestem pod wielkim wraże
niem — powiedział — gotowości moich współwyznaw
ców do odnajdywania swych korzeni. Napełnia to nas
uzasadnioną radością, ponieważ historia ma nas na
tchnąć i zapłodnić nowymi myślami w poszukiwaniu
istoty tego, czym byli nasi przodkowie... Woleli oni
raczej poświęcić wszystko niż wyrzec się swej wiary.
Rzecz nie dotyczyła ideologii, nawet najpiękniejszej
i najszlachetniejszej. Nie chodziło im o obronę praw
człowieka ani o tolerancję, pojęcia obce ówczesnej
epoce, ani o wolność sumienia. Najważniejszą dla nich
sprawą był ich osobisty stosunek do Boga, to znaczy
ich wiara w Boga żywego, Ojca, Kogoś bardzo blis
kiego i kochającego, darzącego łaską, która wystar
cza do zbawienia, czego nauczyli się z Biblii. Nie dali
sobie tego wydrzeć za żadną cenę. Ta rocznica daje
nam wszystkim sposobność do przeprowadzenia ucz
ciwego i zbawiennego rachunku sumienia. Jaka jest
nasza wiara? Jaką cenę jesteśmy gotowi płacić za
nią? Jaki jest nasz związek z naszą rodziną duchową,
z Bogiem żywym? Jeśli naszego wyznania nie ożywia
dynamika osobistego stosunku do Boga, nie znaczy ono
nic więcej niż zwykła ideologia... Nie można twierdzić^
że się głosi łaskę wyzwalającą a równocześnie siłą
kogoś zniewalać... Pokusa uciekania się do przemocy
jest ciągle aktualna i Kościoły jej -ulegają... Prawem
do wolności religijnej nie wolno manipulować”. Ja
cques Maury stwierdził, że wszystkie, nawet najmniej
liczebne, wyznania mają prawo do wolności, a prawo
to należy stosować jednakowo do wszystkich, bez czy
nienia różnicy między jednymi a drugimi zależnie od
okoliczności. „Bronią Kościoła (wg Listu do Efezjan)
jest prawda, sprawiedliwość, zbawienie i Duch... Kie
dy słucham o obronie wartości chrześcijańskich, myślę
sobie, że zachodzi tu jakieś nieporozumienie. Wartości
chrześcijańskich się nie broni; wartości te wciela się
w życie i takim sposobem ukazuje ich wielkość”.
Mówca przypomniał, że wszyscy ludzie mają prawo
do równości, wolności i godności osobistej. Jak poje
dynczy ludzie, tak i narody mają za zadanie żyć ra
zem, ale brak wzajemnego zaufania i zbrojenie się
jednych przeciw drugim nie służy ich współżyciu. Na
zakończenie stwierdził, że Kościoły spełniają zadanie
strażnika tych wartości. Gdy o tej roli zapominają,

lub jej się sprzeniewierzają, zawsze skutkiem tego
jest rozpętanie się śmiertelnych namiętności.
Sala UNESCO wypełniona była po brzegi przez dwa
tysiące przybyłych z całej Francji delegatów, którzy
w skupieniu wysłuchali przemówień oraz pieśni hugenockich i psalmów z epoki, w znakomity sposób
wykonanych przez chór z kościoła Świętego Ducha.
Kilkanaście pierwszych rzędów środkowego sektora
zajętych było przez zaproszonych krajowych i zagra
nicznych gości. Wśród nich zasiadali biskupi katoliccy
(z nuncjuszem apostolskim) i prawosławni, przedsta
wiciele różnych wyznań i religii niechrześcijańskich
oraz dwuosobowa delegacja Kościoła reformowanego
w Polsce. Za stołem prezydialnym obok przewodniczą
cego zgromadzeniu ks. Jacques Maury zajęli miejsca:
prezydent Republiki, przedstawicielka potomków hugenotów z zagranicy, pani Du Corbier, reprezentant
dyrektora generalnego UNESCO, przewodniczący Na
czelnego Komitetu Światowej Rady Kościołów ks.
Heinz Joachim Held, wielki rabin Paryża Sirat, rek
tor meczetu szeik Abbas, prawosławny metropolfta
Maletios i arcybiskup Paryża, kardynał Lustiger.
Nie do pozazdroszczenia był los hugenotów. Poza krót
kim okresem przestrzegania postanowień edyktu nantejskiego Henryka IV, prześladowano ich, nękano dragonadami, torturowano, więziono, siłą nawracano, po
zbawiano dzieci, skazywano na galery. Doprawdy, za
chowanie wiary w takich warunkach dowodziło au
tentycznego bohaterstwa, a przede wszystkim świad
czyło o czymś, co współczesnemu człowiekowi jest
prawie nie znane, o niezłomnym przekonaniu, że ni
czym nie zastąpione dtla człowieka znaczenie mają
wartości transcendentne, duchowe, a dobra material
ne są im podporządkowane. Dzisiaj zapewne niejeden
z obecnych na tej sali zadawał sobie pytanie: jak to
było możliwe? Co myślał potomek hugenotów, patrząc
na arcybiskupa Paryża zasiadającego obok głowy pań
stwa w prezydium t a k i e j uroczystości, upamięt
niającej akt gwałtu wydany przez ich poprzedników
na urzędach? Co n a p r a w d ę myśleli prezydent
republiki, arcybiskup, nuncjusz papieski, spoglądając
na rzeszę przybyłych do tej sali protestantów, rzadko
tam widywanych w takiej koncentracji, żyjących na
co dzień w rozproszeniu?
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A przecież wiele rzeczy, które cechowały ówczesnych
hugenotów, rzeczy, do których prawa im odmawiano,
dzisiaj stało się czymś oczywistym i powszechnym.
Lektura Pisma świętego nie jest ścigana jak prze
stępstwo, lecz zalecana jako podstawa życia ducho
wego. Obcy, sakralny język łaciński w liturgii został
zastąpiony zrozumiałym, narodowym. Przesadna pom
pa ustąpiła zwyczajnej, codziennej skromności. Arcy
biskup, kardynał, „książę Kościoła” nosi na sobie
zwyczajne, czarne ubranie, tyle że z koloratką; gdy
przechodzi obok, nie odróżnisz go od zwykłego księ
dza. Dawna pogarda dla „heretyków”, wyniosłość
przedstawicieli religii panującej, nieprzejednana du
ma pozostały tylko niedobrym wspomnienem, jak zły
sen. A protestanci, potomkowie zbuntowanych, zdes
perowanych kamizardów, kiedyś broniących aż do
krwi swoich praw, też inaczej dzisiaj patrzą na daw
nych śmiertelnych wrogów. Kardynał Lustiger, czoło
wa postać francuskiego katolicyzmu, i pastor Jacques
Maury, czołowa postać francuskiego protestantyzmu,
zanim zasiedli przy wspólnym stole, z serdecznym
uśmiechem wymienili uścisk dłoni.
W dwa dni później, w niedzielę rano, inne miejsce, in
na sala, inny nastrój. Stara Dzielnica Łacińska, ogrom
na sala Domu Mutualdte, nabożeństwo — hymn po
chwalny na cześć Boga. Prowadzi je pastor Andre
Thobois, baptysta, kazanie wygłasza pastor Samuel
Sahagian, reformowany, syn uchodźców z tureckiej
Armenii, poszczególne części liturgii, wyznanie grze
chów, czytania biblijne, wyznanie wiary, modlitwy,
prowadzą duchowni różnych wyznań, luteran, misji
cygańskiej, braci ewangelicznych. Tę różnorodność
zaznacza tylko drukowany program w przypisie. W
rzeczywistości na sali, na przestronnym podium pa
nuje spontaniczna jedność nie tylko między wyzna
niami, ale między narodami i rasami, podkreślona
chwyceniem się za ręce przez wszystkich uczestników
z chwilą, gdy zabrzmiały pierwsze słowa Modlitwy
Pańskiej, przypieczętowane spontanicznym podchwy
ceniem zaintonowanej na zakończenie przez orkiestrę
melodii A Toi la gloire — „O, Zmartwychwstały” (we
Francji zna się ten hymn na pamięć, jak u nas „Pod
Twą obronę”). Jako kaznodzieję wybrano ks. Samuela
Sahagian — bardzo trafnie nie tyle dlatego, że jest
znakomitym mówcą, ile dlatego, że reprezentuje los
francuskich hugenotów d rebours, niejako na odwrót.
Jego rodzice, Ormianie, uszli w 1915 roku przed rzezią
sprawioną przez Turków i znaleźli schronienie właśnie
we Francji. Ewangeliczne poselstwo nawiązujące do
losu uchodźców i zadań, jakie ma do spełnienia wobec
nich wspólnota chrześcijańska, nabrało w jego ustach
mocy świadectwa.
W tej samej sali przez całą sobotę i w niedzielę po
południu, z udziałem dwóch i pół tysiąca uczestników
trwały różnorodne imprezy, dyskusja okrągłego stołu
na temat przeszłości, współczesności i przyszłości, de
baty w grupach o różnych problemach francuskiego
chrześcijaństwa, dialog na temat zaangażowania poli
tycznego i społecznego protestantów, dyskusja okrąg
łego stołu na temat protestantyzmu i wolności. Wszy
stko to, nazwane manifestacją, nosiło ogólny tytuł
„Protestantyzm i wolność”.
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Tytuł ten wybrano zapewne nie przypadkowo, bo jed
ną z charakterystycznych cech w dziejach hugenotów
była uporczywa walka o wolność, która trwała ponad
dwiieście lat. Odwołame edytktu namtejlskiiego położyło
się ponurym cieniem na tym dwusetleciu, a jego skut
ki dotyczyły nie tylko samych hugenotów. Negatyw
nie odbiły się na całej Francji, a krajom ościennym
przyniosły nieoczekiwane korzyści, co potrafiły one
w porę ocenić. W tym samym 1685 roku, w odpowie
dzi na akt z Fontainbleau, elektor brandenburski,
Fryderyk Wilhelm, postąpił odwrotnie niż Lud^/ik
XIV, wydając w Poczdamie edykt, którym przyznał
imigrantom hugenockim prawo do osiedlenia się w
Prusach. Było to jedno z pociągnięć elektora, które
legły u podstaw przyszłej potęgi Prus. Do dziś żywa
jest tam tradycja przybyszów z Francji, czego wido
my i trwały pomnik można oglądać w Berlinie w po
staci Katedry Francuskiej, kościoła zbudowanego na
początku XVIII w. przez hugenotów, gdzie dzisiaj
mieści się siedziba tamtejszej parafii reformowanej.
Łatwo więc zrozumieć, że ewangelicy reformowani w
NRD i w Berlinie Zachodnim obchodzą trzechsetlecie
wydania edyktu poczdamskiego, bo jest to akt pozy
tywny, w przeciwieństwie do edyktu z Fontainbleau.
Nasuwa się natomiast pytanie, jaki sens ma przypo
minanie czarnych chwil, odświeżanie starych konflik
tów, budzenie upiorów nietolerancji, co mogłoby pro
wadzić do zaostrzenia stosunków między protestanta
mi a katolikami. Reformowani francuscy są tego świa
domi, ale do wspomnień ze swej tragicznej przeszłości
podchodzą bez obawy wzniecenia resentymentów, któ
re by ich zamknęły w ciasnym konfesjonalizmie i utrudniły dialog ekumeniczny. Przeciwnie, dramatyczną
rocznicę traktują jako punkt odniesienia do wyciąg
nięcia wniosków pozytywnych, starają się odpowie
dzieć sobie na pytanie, czego współczesny człowiek
może się nauczyć od swoich przodków. Stanowisko
francuskich ewangelików reformowanych wyraził jas
no jeden z ich przywódców, ks. Jacques Maury, w
omówionym wyżej przemówieniu, zwracając uwagę
na odnajdywanie korzeni swej tożsamości, szukanie
natchnienia i dążenie do zapłodnienia nowymi myśla
mi.
O sposobie podejścia do rocznicy świadczył również
przebieg manifestacji, która odbywała się w sali Mutuialite, a której treść została skoncentrowana na za
gadnieniach współczesności i przyszłości w nawiązaniu
do wydarzeń sprzed trzystu lat. Jednym z głównych
problemów, które się tam wyłoniły, był stosunek do
współczesnych uchodźców z różnych krajów, bo społe
czeństwo nie bardzo umie sobie z tą sprawą poradzić,
wskutek czego powstają napięcia między ludźmi róż
nych narodowości, ras i kultur.
Do odwołania edyktu nantejskiego ustosunkowano się
dwojako: jako do wydarzenia historycznego i jako do
wydarzenia ważnego dla współczesności. W związku
z tym postawiono sobie dwie grupy pytań. Pierwszą
można streścić następująco: Dlaczego i jak do tego
doszło? Jakie były trwałe tego skutki? Drugą zaś: Jak
dzisiaj wygląda zagadnienie wolności? W jaki sposób
budować Francję zróżnicowaną i zjednoczoną, bogatą
przez różnorodność?

SZALOM

Święta żydowskie
CZĘŚĆ D RU G A

Siostra Anne-Catherine Avril przedstawiona
została Czytelnikom w nr 1/86.
S. KINGA — Pomówmy teraz o drugim żydowskim
święcie pielgrzymkowym, Pięćdziesiątnicy.
S. ANNE-GATHERINE — W Ewangeliach nie mówi
się o nim wyraźnie. W Ewangelii Jana 5:1 jest tylko
wzmianka: „Potem nastąpiło święto żydowskie”, któ
ra stanowi najprawdopodobniej aluzję do niego, gdyż
chodzi o święto przypadające między Paschą a Świę
tem Namiotów. Szawuot — Pięćdziesiątnicę obchodzi
się 50 dni po Święcie Paschy, a to wyraża pełnię,
gdyż 50 = 49+1, a 49 to siedem razy po siedem dni,
co daje 7 tygodni. Siedem, jak wiadomo, jest liczbą
symbolizującą pełnię w rzeczywistości ziemskiej i w
tym konkretnym wypadku oznacza, że święto Sza
wuot stanowi pełnię w stosunku do święta Paschy.
Żydzi tłumaczą to następująco: Pascha jest wpraw
dzie pierwocdiną zbawienia, ale potrzebne jesi: jej
dojrzewanie, tak jak po wyjściu z Egiptu Izrael mu
siał dorosnąć do przyjęcia Tory, która otwiera do
stęp do prawdziwej wolności. Pismo mówi, że Bóg
po to wyprowadził Izrael z Egiptu, aby dać mu To
rę, czyli że wyzwolenie zewnętrzne dokonało się w
celu wyzwolenia wewnętrznego. Tora jest prawem
wyzwalającym, lekkim brzemieniem, które przeciw
stawiane jest ciężkiemu brzemieniu niewoli egipskiej.
Jak więc widać, między Paschą a Szawuot zachodzi
istotny związek.
S.K. — Trzecie święto pielgrzymkowe to Święto Na
miotów, Sukkot. Co składa się na jego treść, jakie
są jego ryty?
S.A.-C. —
zbawienia.
wszystkich
Namiotów,
zbawienia,
i narody.

Sukkot to święto świąt. Objawia pełnię
Księga Apokalipsy zawiera symbole
świąt żydowskich, głównie jednak Święta
bo mówi o wielkim święcie ostatecznego
które obejmuje cały świat, tzn. Izrael

Pierwszym symbolem Święta Namiotów jest malutki
namiot, szałas. Zgodnie z przepisami Tory (por. III
Mojż. 23:42.43) Żydzi sporządzają sobie szałasy z ga
łęzi i mieszkają w nich przez 7 dni. Jeszcze dzisiaj
stawiają je na balkonach, w ogrodach, na ulicach.
Bardzo to jest piękne, kiedy widzi się, jak we
wnątrz zapalają świece, kiedy słyszy się, jak śpiewa
ją, jak się cieszą. Wewnątrz szałasu często stawiane
bywa łóżko, na którym śpi przynajmniej głowa ro
dziny, a wszyscy spożywają w szałasie jeden symbo
liczny posiłek dziennie. Szałas nie może być ani za
duży, ani za mały. Ma przypominać o konieczności
pokory wobec Stwórcy. Człowiek nie może się zbyt
nio wynosić, bo pokora to prawda. Światło widoczne
przez gałęzie szałasu to znak, że ponad wszystkim

góruje Stwórca. Szałas ma być nietrwały — właśnie
z gałęzi — aby przypominać, że prawdziwym namio
tem, prawdziwym mieszkaniem jest sam Bóg. Żydzi
odwołują się tu do Księgi Izajasza (4:5—6): „Pan
przyjdzie [spocząć] na całej przestrzeni góry Syjonu
i na tyoh, którzy się tam gromadzą, we dnie jako
obłok z dymu, w nocy jako olśniewający płomień
ognia. Albowiem nad wszystkim Chwała [Pańska]
będzie osłoną i namiotem, by za dnia dać cień przed
skwarem, ucieczkę zaś i schronienie przed nawałnicą
i ulewą”.* Użyto tutaj słowa „sukka”, szałas, w licz
bie pojedynczej, gdyż obłok, chwała i namiot są to
synonimy, symbole samego Boga. W Apokalipsie tak
że czytamy, że zasiadający na tronie rozciągnie na
miot nad nimi” (7:15).
„Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie
porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie
Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich
do źródeł wód życia” (Obj. 7:16.17). Woda jest dru
gim, bardzo bogatym w treść, symbolem Święta Na
miotów. Dlaczego? Otóż Święto Namiotów przypada
w porze, gdy tęskni się do wody i oczekuje deszczw
po sześciu miesiącach suszy. Za czasów świątyni zna
no rytuał czerpania wody z sadzawki Siloe. Przez
7 dni procesjonalnie noszono ją do świątyni i wyle
wano na ołtarz. Procesji towarzyszyła wielka radość.
Dla jej wyrażenia zapalano nocą pochodnie. Trady
cja żydowska stawia pytanie: „Co Żydzi czerpali z
sadzawki Siloe?”, i odpowiada: „Ruah qadosz —
Ducha Świętego”. Radość do tego stopnia towarzy
szyła czerpaniu wody, że Siloe nazwano „radością
miejsca, skąd się czerpie”. Bo przecież czerpano Du
cha Świętego! Wzruszająca jest relacja Ewangelii, że
Jezus — chociaż potajemnie — poszedł jednak do Je
rozolimy na Święto Namiotów (Jn 7:19). Może chciał
w ten sposób zaznaczyć związek zachodzący między
Nim samym a tym świętem? A może chciał równo
cześnie wykazać, że On jest ponad nim, że jest jego
wypełnieniem? Czytamy dalej w Ewangelii Jana, że
w ostatnim, najbardziej uroczystym dniu święta (7
dzień Święta Namiotów* nazywa się dniem wielkim)
Jezus wołał donośnym głosem: „Jeśli ktoś jest spra
gniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie
i pije! Jak rzekło Pismo: »Strumienie wody żywej
popłyną z jego wnętrza«. A powiedział to o Duchu,
którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bo
wiem jeszcze nie był [dany], ponieważ Jezus nie zos
tał jeszcze uwielbiony” (Jn 7:37—42). Widzimy więc
Jezusa na tle radosnej ceremonii, w której ważoną
rolę odgrywa woda. Jest to zapowiedź pełni radości,
* T e n i n a s tę p n e c y ta ty w g III w y d . B ib lii T y sią c le c ia —
re d .
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jaka nastąpi w Duchu Świętym. Wołanie Jezusa wy
raża myśl, że On sam jest prawdziwym, żywym
źródłem.
Trzecim symbolem Święta Namiotów są cztery ga
tunki roślin, które Żydzi wiążą w bukiety i procesjonalnie niosą do synagogi, jak niegdyś do świątyni.
Te cztery rośliny uzupełniają się wzajemnie. Jedna
z nich ma smak, ale nie ma zapachu. Druga ma za
pachy ale nie ma smaku. Trzecia ma i smak i za
pach, a czwarta nie ma ani smaku, ani zapachu. Są
to mianowicie: palma, mirta, wierzba i trog (odmia
na cedru). Symbolizują one różnorodność postaw lu
dzi, z których składa się naród Izraela: jedni Izra
elici studiują Torę, ale jej nie praktykują, drudzy
praktykują, ale nie studiują, trzeci i studiują, i prak
tykują, a ostatni ani nie studiują, ani nie praktyku
ją. Związanie ich razem ma wyrażać myśl, że wpra
wdzie teraz naród złożony jest z takich różnorodnych
jednostek, ale nastanie dzień, kiedy wszyscy, jedni
pod wpływem drugich, będą studiować i praktyko
wać Torę. Ten bukiet nazywa się lulaw. Wziął swą
nazwę od gałęzi palmowej (bo lulaw to palma), naj
większej ze wszystkich. Procesji towarzyszy rytuał
kołysania lulawami na cztery strony świata i śpiew
Hallelu, czyli Psalmów 113—118, na znak, że cała na
tura należy do Stwórcy. Ta celebracja natury ma,
być może, u podstaw jakiś ryt pogański.
Najbardziej uroczysty, jak wistpoirniiałem, jest ostatni
dzień święta Szawuot, zwany wielkim. Jeszcze dzi
siaj w tym dniu odbywa się tzw. Hoszana raba, czyli
procesja wokół Tory, z lulawami i gałęziami wierzby,
przy śpiewie Hoszana. W czasach świątyni procesja
trwała 7 dni, podczas których 7 razy okrążano ołtarz
odmawiając niezwykle ważną modlitwę mesjańską z
Psalmu 118:26—27: „Błogosławiony, który przybywa
w imię Pańskie! (...) Ścieśnijcie szeregi, z gałęziami
w rękach aż do rogów ołtarza”. W męce 'Jezusa wy
pełniło się to, co zapowiadało święto Sukkot i Hosza
na raba, dlatego ewangeliści umieścili w swojej re
lacji scenę, która poprzedza Jego mękę: tłum niosący
gałęzie palm wznosi okrzyk: „Hosanna Synowi Dawi
da! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”.
W liturgii chrześcijańskiej oddzielono te trzy wyda
rzenia: śmierć, zmartwychwstanie i zesłanie Ducha
Świętego, ale w rzeczywistości wszystkie one należą
do jednej tajemnicy paschalnej Jezusa. Święto Na
miotów rekapituluje nie tylko cały żydowski rok li
turgiczny, ale także wszystkie tajemnice chrześcijań
skiej Paschy. I dlatego, być może, w chrześcijańskim
roku liturgicznym nie ma wyodrębnionego święta paralelnego do żydowskiego Święta Namiotów. Nie ma
po prostu potrzeby, aby w osobnym święcie powta
rzać to samo, co obchodzimy w Wielki Piątek, Wiel
ką Niedzielę i w Zesłanie Ducha Świętego.
Obchody Święta Sukkot trwają 7 dni + 1. Ów ósmy
dzień ma wydźwięk eschatologiczny, bo jak 7 jest
cyfrą pełni w rzeczywistości ziemskiej, tak 8 jest
cyfrą nieba. W związku z sabatem mówiłam, że wy
kracza on poza własne ramy i zdąża ku dniu ósme
mu. Ósmy dzień to jest dzień zmartwychwstania Je
zusa. To jest ta pełnia odkupienia przewyższająca sa
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bat. Samo zaś odkupienie porównywane bywa do no
wego stworzenia, do nowego dnia pierwszego. W tym
właśnie tkwi sens naszej niedzieli, która jest pierw
szym dniem tygodnia. A więc ósmy dzień Sukkot
jest dniem ekstra, dniem oddzielonym, dniem jakby
zawieszenia między ziemią a niebem, podobnie, jak
wieczór sabatu pozostaje już w atmosferze Święta
Namiotów. Po święcie trzeba jednak wrócić na zie
mię, by czekać na ósmy dzień, dzień ostateczny. Z
czasem z ósmego dniia Sukkot (Uczyniono „radość To
ry” — Simihat Tora. W Starym Testamencie z całą
pefwinością ten dzień nie występował. Czy był obcho
dzony w czasach Ewangelii — nie wiadomo. Dziś na
tomiast dopatrujemy się w nim paraleli niedzieli,
dnia Radości Jezusa, który jest pełnią Tory.
S.K.— Pozostały nam jeszcze dwa święta
grzymkowe: Rosz Haszana i Yom Kippur.

niepiel-

S.A.-C. — Rosz Haszana jest świętem, które, jak
wspomniałam, rozjpoczyna rok cywilny „Chwali ono
Boga jako Stworzyciela. Zgodnie z tym, co mówi Ps.
36:10 „Albowiem w Tobie jest źródło życia, i w Two
jej światłości oglądamy światłość”, człowiek w świe
tle Bożym widzi siebie, w prawdzie, takim, jaki jest.
Wyzwala to w jego sercu odruch nawrócenia, powro
tu do Boga. Po Święcie Rosz Haszana następuje se
ria 10 dni, które nazywają się „10 dtni teszuwa”. „Teszuwa” po hebrajsku znaczy — powrót. Jest to wy
rażenie tajemnicze, oznaczające nawrócenie w praw
dziwym sensie tego słowa, nawrócenie serca. Ostatnim
z tych dni nawrócenia jest Yom Kippur — Dzień
Pojednania. „Kippur” znaczy — ekspiacja. Jest to je
dyny dzień w roku, kiedy Izrael wie, jakby na zasa
dzie wizji znaku sakramentalnego, że Bóg mu prze
baczył. W czasach świątyni tego dnia arcykapłan
wchodził do miejsca świętego świętych i krwią ciel
ca, nad którym „odprawił” ekspiację za siebie, za
rodzinę i naród — skrapiał Arkę Przymierza. Był to
gest niezwykle ważny. Po wyjściu wypowiadał Imię
Boga, słynny, tajemniczy tetragram IHWE, o którym
do dziś nie wiadomo, jak się go właściwie wymawia.
Arcykapłan wypowiadał to Imię tak głośno, żeby —
według określenia żydowskiego — aż w Jerychu by
ło słychać. Jest to określenie mające wyrażać powa
gę chwili, którą Miszna opisuje w sposób niezwykle
patetyczny. Aby zrozumieć Yom Kippur, trzeba prze
czytać List do Hebrajczyków, który wspomina, jak
obchodzono ten dzień w czasach świątyni. W Liście
mówi się o nim już w czasie przeszłym i podkreśla,
że to Jezus Chrystus jest arcykapłanem, który do
konuje przebłagania nie krwią zwierząt, lecz własną
krwią — sam bowiem jest nie tylko kapłanem, ale
i ofiarą. Jego ofiara dokonała się raz na zawsze i nie
ma potrzeby, jak w Starym Testamencie, aby po
wtarzać ją co roku.
S.K. — Dziękuję Siostrze serdeczntie za rozmowę. Tak
więc omówiliśmy pokrótce wszystkie święta żydow
skie: Pasóhę, Przaśniki, Szawuort i Sukkor, Rosz Ha
szana i Yom Kippur.
Rozmawiała Kinga Strzelecka, OSU

W Ś R Ó D KSIĄŻEK
Po dwóch stronach granicy
Przez wiele lat zatajano dane o nar
komanii w Polsce. Dopiero po Sierp
niu społeczeństwo dowiedziało się,
że problem nie dotyczy bynamniej
tylko nielicznych sfrustrowanych
intelektualistów i tzw. złotej mło
dzieży. Okazało się, że chodzi o kil
kaset tysięcy osób, przeważnie ze
środowiska robotniczego, a także
chłopskiego. Dla chrześcijan jest to
problem nie tylko społeczny, lecz
także moralny, związany z odpo
wiedzialnością za bliźnich. Na na
szych oczach tysiące ludzi, także
dzieci, popełnia samobójstwo. Także
my, ludzie blisko związani z Koś
ciołem — duchowni, nauczyciele,
rodzice, czasem po prostu sąsiedzi
— jesteśmy współodpowiedzialni za
te tragedie, również dlatego, że nie
chcemy, nie umiemy czy też nie
możemy przeciwdziałać. W roku
1981 telewizja przedstawiła kilka re
portaży o narkomanach, a w róż
norodnej prasie, także kościelnej,
trwała głośna dyskusja na ten te
mat. Ostatnio jednak sprawa jakby
przycichła. Dobrze więc się stało,
że po trzech latach tkwienia w dru
karni ukazała się na rynku wstrzą
sająca książka — dokument o pol
skich narkomanach i narkomanii w
Polsce w pierwszej połowie roku
1981.12 Jest to zbiór artykułów, do
kumentów, reportaży, wywiadów i
stenogramów dyskusji o narkoma
nii w naszym kraju. W książce moż
na znaleźć wiele opracowań o ogól
nym charakterze (na przykład ra
porty MSW, analizy lekarskie) oraz
relacje o konkretnych, pojedynczych
przypadkach. Teksty pochodzą za
równo ze źródeł oficjalnych, jak i
od osób prywatnych, działaczy spo
łecznych oraz samych narkomanów
i ich rodziców. Najbardziej wstrzą
sające są listy pisane przez narko
manów i ich bliskich, a także wier
sze. Oto fragment anonimowego
wiersza pt. Nawet kamienie będą
oskarżać:
Za to, że nie ma już we mnie buntu,
Za cichą zgodę z losem koszmarnym,
Za krzyk zduszony w moim gardle
Przeklinam wiek dwudziesty —
sprzeda jny!

Za podłość, która rządzi światem,
Za rozpacz, pustkę, brak nadziei,
Za to, że człowiek
nie jest człowiekowi bratem,
Przeklinam tych,
którzy zezwierzęcieli!
Słowa te nie wymagają komentarza.
Warto zastanowić się nad pytania
mi postawionymi w zakończeniu
książki, które nosi tytuł: Czy coś
się zmieniło? Napisane zostało już
po złożeniu książki do druku, w
maju 1982 roku. Tekst ten, autor
stwa Mieczysława Siemieńskiego,
który przygotowywał tę publikację,
jest pesymistyczny. „Polska szkoła
jest w tej kwestii (tzn. narkoma
nii — przyp. W.Z.) bezradna, ale
wysocy urzędnicy oświaty samopo
czucie mają dobre. Statystyki nar
kotyzujących się uczniów ani wy
głoszonych w tej sprawie pogada
nek i lekcji wychowawczych wcią
gu tego roku jeszcze nie opubliko
wano”. Natomiast Krzysiek, znajo
my narkoman, „odkrył znakomitą
klatkę schodową na Marymoncie,
gdzie na samej górze, tuż przy ma
szynowni windy, w cieple płynącym
z elektrociepłowni na Żeraniu, w
spokoju i zaciszu przespał całą zi
mę stanu wojennego przez nikogo
ani razu nie zaniepokojony” (s. 258).
Krzysiek miał szczęście, gdyż inni
znajomi autora zostali pobici przez
bojówki
handlarzy narkotyków,
ponieważ nie chcieli u nich kupo
wać „kompotu”. Autor przewiduje,
że następnym etapem będzie działal
ność mafii zawodowych osiłków, opłacanych przez handlarzy narkoty
ków. Wydawało mi się, że taka
ocena sytuacji jest przesadnie pesy
mistyczna. Tymczasem telewizja kil
kakrotnie zaprezentowała wypowie
dzi pani minister oświaty, wygłasza
ne przy różnych okazjach i mające
charakter expose. Wysłuchawszy ich,
teraz już i ja „czarno widzę”, a tak
bardzo chciałbym nie mieć racji.

Nikt bardziej nie zasługuje na mia
no ojca Kościoła, jak święty Augus
tyn. Mam tu na myśli Kościół Po
wszechny, którego częścią są Koś
cioły ewangelickie. Teolodzy wszyst
kich wyznań, a także religioznawcy,

zgodnie uważają świętego Augusty
na za najwybitniejszego teologa
wszechczasów (podobnie mówi się o
nim jako o filozofie chrześcijań
skim). Podkreślam to, gdyż takiej
zgody nie ma, jeżeli chodzi — na
przykład — o świętego Tomasza z
Akwinu. Reformatorowie najczę
ściej powoływali się na Augustyna
wtedy, gdy potrzebowali wesprzeć
pewnym autorytetem własne inter
pretacje Pisma świętego. Część dzieł
wielkiego teologa została przetłuma
czona na język polski. Najbardziej
popularne Wyznania były kilkakrot
nie wydane po ostatniej wojnie.
Wiele tekstów wraz z komentarza
mi naukowymi opublikowano pod
egidą specjalistów z ATK. Te os
tatnie nie mogą być jednak czyta
ne przez przeciętnych odbiorców,
którym potrzebne są popularne opracowania najbardziej charakte—
rystycznych wypowiedzi wielkiego
ojca Kościoła. Dobrze się więc sta
ło, że o. Jacek Salij, paulin, jeden
z najwybitniejszych teologów i pi
sarzy katolickich w Polsce, wydał
swe Rozmowy ze świętym Augusty
nem.* Jest to rodzaj dialogu ze
świętym, który odpowiada na pyta
nia redaktora fragmentami swych
dzieł. Oczywiście, jak w wypadku
każdego wyboru, mamy tu do czy
nienia z wyborem subiektywnym —
z pewnością inne pytania stawiał
Augustynowi Luter. Zresztą język
pytań ojca Salija to język współ
czesnej teologii katolickiej, różny od
języka wielkiego teologa. Nie jestem
specjalistą, ale jest mi dziwnie mi
ło, gdy odpowiedź na pytanie o Eu
charystię zawiera słowo Wieczerza,
Pismo święte jest w tym kontekście
nazywane pokarmem, a w sakra
mencie Komunii „duch nasz spoży
wa i pije” (s. 149). Może za dużą
wagę przywiązuję do tego, że na
pytanie o Matkę Najświętszą Au
gustyn odpowiada bardzo „po ewangelicku”, nazywając Ją „świętą
Dziewicą Maryją” (s. 33). Z pew
nością wiele podziałów wynika z
przyjmowanej terminologii; z dru
giej strony — różne słowa zazwy
czaj znaczą co innego, dlatego spór
1 P o te j stro n ie g ra n ic y. Z a p is s ta n u
św ia d o m o ści o p o lsk ic h n a rk o m a n a c h I
n a rk o m a n ii w P olsce w p ie r w sz e j p o lo •
w ie r o k u 1981, w y b o ru d o k o n a ł M ieczy s
ław S iem ień sk i, z d ję c ia : E ra z m C iołek,
W y d aw n ictw a R a d ia i T elew izji, W arsz a
w a 1985, ce n a 260 zł.
2 J a c e k S alij O P : R o z m o w y ze ś w ię ty m
A u g u s ty n e m , W y d aw n ictw o P o lsk ie j P r o 
w in c ji D o m in ik an ó w ,,W D ro d z e ” , P o z n a ń
1985, cen a 300 zł.
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o słowa nie jest tak zupełnie bez

znaczenia z perspektywy ekume
nicznej. Polecam tę książkę wszyst
kim czytelnikom „Jednoty”.
Inną książką, równie ważną dla ekumenii, jest zbiór rozmów Zbignie
wa Podgórca z Jerzym Nowosiel
skim o ikonie.3
*8 Poszczególne rozmo
wy były pierwotnie drukowane w
różnych czasopismach katolickich
oraz w metodystycznym „Pielgrzy
mie Polskim”. Lektura książki to
prawdziwa uczta duchowa, przy
czym w tej metaforze należy poło
żyć nacisk na przymiotnik. Profe
sor Jerzy Nowosielski to nie tylko
znakomity malarz, także ikon, ale
również jeden z najwybitniejszych
teologów prawosławnych w naszym
kraju (takie zdanie nie mogłoby za
istnieć w tekście prawosławnym —
dla prawosławia jest oczywiste, że
malowanie ikon jest nierozłączne z
kontemplacją i refleksją teologicz
ną). Zbigniew Podgórzec, znany ze
swych publikacji na łamach „Ty
godnika Powszechnego”, jest tłuma
czem literatury rosyjskiej (m.in.
Dostojewski, Gogol, Zoszczenko) i
specjalistą w zakresie kultury ro
syjskiej. Przeprowadzał wywiady
m.in. z Bułatem Okudżawą, An
drzejem Tarkowskim, Borysem Uspieńskim.
Wydawnictwo „Znak” jest jedną z
najlepszych oficyn w Polsce. Tym
razem polecam dwie książki histo
ryczne o popularnym charakterze,
nie pozbawione jednak oryginalnych
myśli i ciekawych, mało znanych

faktów. Pierwsza to Zarys dziejów
Polski do roku 1864*. prof. Władys
ława Czaplińskiego, wybitnego his
toryka wrocławskiego, zmarłego w
1981 roku. Na wiele znanych faktów
autor patrzy inaczej, niż to czynią
podręczniki współczesne. Praca jest
zwięzła, choć obejmuje nie tylko
historię polityczną, ale także szero
ko rozumianą historię kultury. Dru
ga książka to zbiór szkiców „histo
rycznych i rodzinnych” prof. Ema
nuela Rostworowskiego5, wybitnego
historyka, także współpracującego
z „Tygodnikiem Powszechnym”. W
pierwszej części książki autor za
mieścił szereg szkiców historycz
nych, w których wypowiada się tak
że na tematy metodologiczne. W dru
giej części, bardziej osobistej, ana
lizuje własne „korzenie”, a miał wy
bitnych przodków, zamieszkujących
ciekawe „gniazda”. Całość jest bar
dzo ciekawa. Na uwagę zasługuje
m.in. tekst o ariańskiej rodzinie
Moskorzowskich.
Relacjonowanie
bardzo zróżnicowanej
treściowo
książki mija się z celem — zachę
cam wszystkich do fascynującej le
ktury.
Gdy Czesław Miłosz otrzymał lite
racką nagrodę Nobla, wtedy okaza
ło się, że ten poeta i prozaik pra
wie wcale nie był w kraju druko
wany. Teraz da się już powiedzieć,
że możemy czytać (jeśli udało nam
się je kupić) prawie wszystkie j^go
utwory poetyckie oraz część prozy.
Dobrze się stało, że otrzymaliśmy
niedawno również tom poważnych
studiów literackich o twórczości Mi
łosza. Jest to praca zbiorowa pod

redakcją Jerzego Kwiatkowskiego0,
przygotowana przez Instytut Badań
Literackich PAN — najważniejszą
placówkę badawczą w dziedzinie li
teratury polskiej. Tom zawiera
szkice kilkunastu autorów, w tym
Kazimierza Wyki, Jana Błońskiego,
Andrzeja Kijowskiego, Krzysztofa
Dybciaka, Stanisława Barańczaka i
wielu innych wybitnych badaczy.
Dla mnie najważniejsze są te teksty,
które analizują Miłosza jako bada
cza zagadnień fundamentalnych, ukazują jego formację religijną i fi
lozoficzną, eschatologizm i epifanizm
jego twórczości. „Ciekawostką” jest
fakt, że omawiana książka przeby
wała w drukarni trzy i pół roku,
co wynika ze stopki wydawniczej.
Nie jest to żaden rekord. Taki na
przykład zeszyt 1 dwudziestego to
mu Slavii Occidentalis był druko
wany przez dziesięć lat (od roku
1950 do lipca roku 1960). Najważ
niejsze, że się jednak ukazał!
W.Z.
3 Z bigniew P o d g ó rz e c : W o k ó ł ik o n y. R o z 
m o w y z J e r z y m N o w o s ielsk im , P A X ,
W arsz aw a 1985, c en a 160 zł.
< W ład y sław C z ap liń sk i: Z a r y s d z i e jó w
P olski do r o k u 1864, ,,Z n a k ” , K ra k ó w
1985, ce n a 600 zł.
* E m a n u e l M ateusz R o stw o ro w sk i: P o p io 
ły i korz en ie, „ Z n a k ” , K ra k ó w 1985, ce n a
550 zł.
8 P o zn a w a n ie Miłosza. Studia i sz k ice o
tw ó r c zo ś c i
p o e ty ,
pod
red .
Je rz e g o
K w iatk o w sk ieg o , W y d aw n ictw o L ite ra c 
kie,
K ra k ó w —W rocław
1985,
cena
800 zł.

as

Ogłoszenie
Komisja (Dokumentacji, Informacji i Wydawnictw
Konsytorza Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego
poszukuje wydawanych przed rokiem 1939 druków
ewangelickich.
Przyjmiemy, zakupimy lub wypożyczymy do reprodu
kcji:
— numery wileńskiego czasopisma „Szlakiem Refor
macji” oraz fdodatku do ńiego „Glos Młodzieży”,
— numery pisma „Żagiew Chrystusowa”,
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— niumery pisma (dla nauczycieli „Szkoła Niedzielna”,
— numery przedwojennej „Jednoty”,
— książki, broszury i druki wydane przed 1939 rok em przez warszawskie i wileńskie instytucje (ewan
gelicko-reformowanie oraz dotyczące Kościoła Ewan
gelicko-Reformowanego.
Książki, druki i czasopisma lub informacje o nich
prosimy przesyłać dla (Komisji na adres redakcji
„Jednoty”.

P R Z E G L Ą D

E K U M E N I C Z N Y

Z ZAGRANICY

0 Podczas Międizyk ont yn ent aln ego
Spotkania Młodych w Madrycie
(grudzień 1985) przeor Ekumenicz
nej Wspólnoty w Taize, brat Roger
Schutz, ogłosił utworzenie specjalnej
Nagrody Pojednania im. Mahatmy
Gandhiego. Nagroda ta ma być
przyznawana 1 stycznia każdego ro
ku (w Światowym Dniu Pokoju
wprowadzonym przez papieża Paw
ła VI) osobie przyczyniającej się w
sposób szczególny do wzrostu zau
fania i pojednania między ludźmi.
Po raz pierwszy nagrodę im. Gand
hiego otrzymała 1 stycznia 1986
Polka, Alniela Urbanowicz z War
szawy. Podczas drugiej wojny
światowej brała ona czynny udział
w ruchu oporu i uratowała życie
wielu ludziom. Jej mąż, wybitny
prawnik i obrońca Więźniów poli
tycznych, oraz córka zginęli w obo
zie koncentracyjnym w Oświęcimiu.
W dlomu Anieli Urbanowicz w Oża
rowie k. Warszawy podpisana zosta
ła w październiku 1944 kapitulacja
Powstania Warszawskiego. Po woj
nie laureatka prowadziła przez czte
ry lata Dom Matki i Dziecka w
Słupsku. Jest zasłużoną wieloletnią
działaczką Klubu Inteligencji Kato
lickiej w Warszawie, przez długi
czas przewodniczyła istniejącemu
przy tym Klubie zespołowi ekume
nicznemu. Jej gościnny dom stał się
miejscem spotkań ludzi różnych wy
znań i światopoglądów. Należała do
pierwszych osób z Polski, które od
wiedziły Ekumeniczną Wspólnotę w
Taize. Od tego czasu jest jej wiel
kim przyjacielem i upowszechnia
idee, które ta wspólnota szerzy,
zwłaszcza zaś ideę pojednania. Jesz
cze dzisiaj, mimo podeszłego wieku
(86 lat), p. Urbanowicz podtrzymu
je ducha nadlziei wśród wielu po
trzebujących pomocy. Uczestniczy
też w różnych spotkaniach i nabo
żeństwach ekumenicznych.
0 Bezpośrednio po spotkaniu w
Madrasie odbyło się Europejskie
Spotkanie Młodych w Barcelonie,
zainspirowane
i
zorganizowane
przez Wspólnotę Ekumeniczną z
Taize. Trwało ono 5 dni (30 grud
nia 1985 — 3 stycznia 1986) i zgro
madziło młodzież z prawie wszyst
kich krajów Europy (ok. 15 tys. osób, w tym ok. 200 z Polski). Uczestnicy spotkania brali udlział w
życiu miejscowych parafii i w ma

łych międzynarodowych grupach
szukali odpowiedzi na zawarte w
Słowie Bożym wezwanie, aby każdy
stawał się współtwórcą pojednania
i pokoju. Rozważania na ten temat
prowadzono w oparciu o list brata
Rogera Schutza ogłoszony w Mad
rasie. Brat Roger brał osobiście udział w spotkaniu, na które przyje
chał wprost z Madrasu. Przemawia
jąc do młodzieży oznajmił, że je
sionią 1987 rozpocznie działalność
Międzynarodowa Rada Dzielenia się
Dobrami posiadająca sekretariaty w
następujących metropoliach: War
szawa, Bombaj (Indie), Kinszasa
(Zair), Caracas (Wenezuela), Nowy
Jork i Melbourne (Australia). Rada
podejmie współpracę z UNESCO.
Jej zadaniem będzie przedstawianie
możliwie najlepszych propozycji od
nośnie do dzielenia się dobrami ma
terialnymi i kulturalnymi.
0 Trwa druga tura dialogu katolioko-reformowanego. W pierwszych
dniach stycznia 1986 odbyło się w
Wenecji trzecie z kolei spotkanie
przedstawicieli Światowego Aliansu
Kościołów Reformowanych i Koś
cioła Rzymskokatolickiego. Rozwa
żano temat: „Kościół: lud Boży,
Ciało Chrystusa i świątynia Ducha
Świętego”. Opracowany dokument
podkreśla wyłączne pośrednictwo
Chrystusa w stosunkach między Bo
giem a człowiekiem, na którym to
pośrednictwie opiera się nauka o
Kościele. Uczestnicy obrad poświę
cili szczególnie wiele uwagi dwom
kwestiom: „Czy istnieje struktura
Kościoła dana przez Boga?” oraz
„Jak katolicy i reformowani ocenia
ją dzisiaj Reformację i wynikłe z
niej dalsze dzieje Kościoła?” Prze
widziane są jeszcze dwa spotkania.
Pierwsza faza dialogu katolicko-reformowanego odbywała się w latach
1970—77 i zakończona została ogło
szeniem sprawozdania „Obecność
Chrystusa w Kościele i świecie”.

0

Zwierzchnik Amerykańskiego
Kościoła Luterańskiego, bp David
Preus, zaapelował do Kościołów luterańskich w USA o zawarcie
wspólnoty Stołu Pańskiego i kazal
nicy z trzema Kościołami reformo
wanymi w tym kraju (Kościół Prezbiteriański w USA, Kościół Refor
mowany w Ameryce, Kościół Prezbiteriańsfci Cumberlandu). Jedno

cześnie wezwał on swoich współ
wyznawców do utrzymania tymcza
sowej wspólnoty eucharystycznej z
anglikanami do czasu, aż możliwe
będzie zawarcie ostatecznego poro
zumienia w tej sprawie. Jego zda
niem, luteranie powinni ,zmierzać
cierpliwie” do wspólnoty Stołu
Pańskiego i kazalnicy z rzymskimi
katolikami i wszystkimi innymi spo
łecznościami chrześcijańskimi, które
tego pragną.

0 Dnia 22 stycznia 1986 opubliko
wany został dokument Wspólnej Ko
misji Ekumenicznej Kościoła Ewan
gelickiego i Kościoła Rzymskokato
lickiego w RFN podsumowujący
pięcioletni dialog między przedsta
wicielami dwóch największych Koś
ciołów zachodinioniemieckich. Inicja
torem tego dialogu był papież Jan
Paweł II, odpowiednią propozycję
przedłożył on podczas wizyty w
RFN w 1980. Dokument zawiera
stwierdzenie, że „to, co nas łączy,
jest silniejsze od tego, co nas dzieli”.
Apeluje się w nim do kierownictw
obu Kości ołów o wyraźne i wiążące
stwierdzenie, że potępienia wypo
wiedziane w XVI w. nie dotyczą
współczesnego partnera. Trzeba od
wołać ostre i krzywdzące sformuło
wania odlnoszące się do partnera i
jego nauki, a także unikać ich w
przyszłości.
0 Kierownictwo Związku Kościo
łów Ewangelickich w NRD wypo
wiedziało się za zawarciem wspól
noty Stołu Pańskiego i kazalnicy
między ośmioma ewangelickimi
Kościołami krajowymi zrzeszonymi
w ZKE a Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym w NRD. Z poda
nych informacji wynika, że trwają
ce przez dwa lata rozmowy teolo
giczne między obydwoma partnera
mi miały pozytywny przebieg. Po
szczególne ewangelickie Kościoły
krajowe mają wyrazić swój pogląd
w tej sprawie do końca 1986. Koś
ciół
Ewangelicko -Metodystyczny,
który posiada 270 zborów i 28 000
członków, jest największym Kościo
łem wolnym w NRD. Z Kościołami
ewangelickimi i innymi Kościołami
wolnymi współpracuje on od daw
na w ramach Wspólnoty Roboczej
Kościołów Chrześcijańskich w NRD.
Metodyści wyrazili już przed' paru
laty zainteresowanie w uzyskaniu
członkostwa stowarzyszonego w
Związku Kościołów Ewangelickich.
Taki status posiada już Ewangelic
ka Wspólnota Braterska (henmhuc i) .
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0 Luteranie i rzymscy katolicy w
Australii opublikowali w styczniu
1986 raport zatytułowany „Sakra
ment czy ofiara”, który stanowi
podsumowanie ich dyskusji na te
mat Eucharystii. Wspólne rozmowy
rozpoczęto w 1977 i od tego czasu
spotykano się cztery razy w roku.
Wcześniej opublikowano już uzgod
nione stanowisko na temat chrztu.
# Rada Synodalna Kościoła Refor
mowanego na Węgrzech na posie
dzeniu 12 listopada 1985 wypowie
działa się pozytywnie w sprawie
dopuszczenia kobiet do ordynacji.
# Były zastępca sekretarza gene
ralnego Światowej Rady Kościołów,
a obecnie wykładowca zagadnień ekumenicznych na Uniwersytecie w
Bochum (RFN), prof. Konrad Raiser, ocenia pesymistycznie aktualny
rozwój sytuacji w ruchu ekumenicz
nym. Jego zdaniem, oficjalna dzia
łalność na rzecz jedności Kościołów
prowadzona przez SRK nie wyka
zuje widocznego postępu. Nie nale
ży się również spodziewać inicja
tyw w tej dlziedzinie ze strony kie
rownictw Kościołów członkowskich.
# W Budapeszcie obradowało (3—5
grudnia 1985) 20-osobowe Prezy
dium Chrześcijańskiej Konferencji
Pokojowej. Uczestnicy obrad wy
powiedzieli się na rzecz „sprawied

liwego pokoju”, które to pojęcie po
winno wyprzeć funkcjonujące nieg
dyś w chrześcijaństwie pojęcie
„sprawiedliwej wojny”. W oświad
czeniu ustosunkowującym się do
idei zwołania Soboru Ekumeniczne
go poświęconego sprawom Pokoju
Prezydium ChKP zwróciło uwagę
na powszechne zagrożenie Bożego
stworzenia przez powiększanie po
tencjału broni nuklearnej i plany
prowadzenia wojny atomowej. So
bór poświęcony sprawom pokoju
powinien reprezentować całe chrze
ścijaństwo i wykazać, że w dzie
dzinie składania świadectwa o po
koju istnieje jedność poglądów
między wszystkimi Kościołami.
# W Bernie odbyło się (12—16
grudnia 1985) IV Ekumeniczne
Sympozjum
Polsko-Szwajcarskie.
Główny temat obrad brzmiał: „W
poszukiwaniu tożsamości w dialogu
ekumenicznym”. Referaty i dysku
sja koncentrowały się na następu
jących sprawach: ekumenia —
szansa czy zagrożenie?; ekumenia
drogą wyzwalającą z nieufności i
ukazującą nowe możliwości; od toż
samości konfesyjnej do tożsamości
ekumenicznej; prawda a Kościół;
tożsamość chrześcijan w zeświecczo
nym społeczeństwie; tożsamość w
politycznym dialogu narodów. W

sympozjum uczestniczyli reformo
wani, luteranie, metodyści, katolicy,
starokatolicy i prawosławni. Koś
cioły zrzeszone w Polskiej Radzie
Ekumenicznej reprezentowali: bp
Zdzisław Tranda, ks. prof. Witold
Benedyktowicz, bp Jeremiasz, An
drzej Wojtowicz i Michał Kliinger.
Obecni byli również następujący
przedstawiciele Instytutu Ekume
nicznego Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego: ks. dr Jan Gajek, ks.
dr Leonard Górka, ks. dr Piotr
Jaskółka i ks. dr Stanisław Koza.
Stroną zapraszającą była Wspólno
ta Robocza Kościołów Chrześcijań
skich Kantonu Berneńskiego.
9 Podczas audiencji generalnej 22
stycznia 1986 papież Jan Paweł II
podkreślił, nawiązując do odbywa
jącego się w tym czasie Powszech
nego Tygodnia Modlitwy o Jedność
Chrześcijan, że realizacja jedności
chrześcijańskiej jest „nieodwołal
nym obowiązkiem” Kościoła kato
lickiego. Dialog, który po II Soborze
Watykańskim rozpoczął Kościół ka
tolicki z różnymi Kościołami Wscho
du i Zachodu, musi — na podstawie
„Pisma św. i wielkiej tradycji Koś
cioła” — przyczynić się do zniesie
nia istniejących podziałów. Papież
ocenił pozytywnie dotychczasowy
przebieg dialogu ekumenicznego i
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wezwał wiernych do modlitwy o
pełną jedność wszystkich chrześci
jan.
# Z inicjatywy Związku Kościołów
Ewangelickich Szwajcarii odbyła
się w Gwatt (13—16 stycznia 1986)
Konferencja Kościołów w sprawie
Praw Człowieka. W jej przygotowa
niu i przeprowadzeniu Szwajcarzy
współpracowali z biurem kościelne
go Programu Praw Człowieka do
Spraw Realizacji Aktu Końcowego
z Helsinek (program ten realizo
wany jest wspólnie przez Konferen
cję Kościołów Europejskich oraz
krajowe rady Kościołów w USA i
Kanadzie). Konferencja w Gwatt
zgromadziła ponad 50 przedstawi
cieli Kościołów z Europy Wschod
niej i Zachodniej oraz z Ameryki
Północnej. Z Polski uczestniczył w
niej Andrzej Wojtowicz — dyrektor
administracyjny Polskiej Rady Ekumenicznej. Wyrażono zgodny po
gląd, że Akt Końcowy z Helsinek
(1975) i Dokument Finalny z Mad
rytu (1983) są kamieniami milowymi
w dziedzinie poprawy stosunków
między ludźmi. Zwrócono jednak
uwagę, że w dalszym ciągu istnie
je przepaść między składanymi de
klaracjami a ich praktyczną reali
zacją. Uczestnicy konferencji zaape
lowali do Kościołów działających w
państwach, które podpisały Akt
Końcowy z Helsinek, o zachęcenie
swoich rządów do spowodowania usunięcia nieprawidłowości istnieją
cych w dziedzinie przestrzegania
praw człowieka.
# Ze statystyki ogłoszonej przez
Światową Federację Luter ańską
wynika, że w 1985 r. ogólna liczba
luteranów na świecie wynosiła
68 440 000, co w porównaniu z ro
kiem poprzednim oznacza spadek o
50 tys. członków. SFL zrzesza 104
Kościoły z 54 430 000 wiernych.
Liczba luteranów wzrosła w niektó
rych krajach Trzeciego Świata, ta
kich jak Indonezja i Papua-No
wa Gwinea, ubyło ich natomiast w
Europie, np. w RFN o 163 tys. (w
porównaniu z rokiem poprzednim),
w NRD o 7 tys. Omawiana statys
tyka wykazuje, że w Polsce żyje ok.
80 tys. luteranów — członków Koś
cioła Ewangelicko-Augsburskiego.
+ Według ostatnich obliczeń 30%
ludlności świata (1,4 miliarda) stano
wią chrześcijanie — katolicy, pro
testanci i prawosławni. Wśród
wszystkich wyznań, również nie
chrześcijańskich,, największy „blok*
religijny tworzą katolicy (825 min),

Ksiqżki nadesłane
WYDAWNICTWO POLSKIEJ PROWINCJI DOMINIKANÓW „W DRODZE”
Roman Bąk: Ulica, gdzie sprzedają zapałki. Poznań 1985, s. 120, egz.
5000 + 350, cena zł 120.
Roman Brandstaetter: Księga modlitw. Poznań 1985, s. 104, egz. 30 000 +
+ 350, cena zł 150.
Anna Kamieńska: Na progu słowa. Poznań 1985, s. 116, egz. 20000+350,
cena zł 150.
James A. Weisheipl OP: Tomasz z Akwinu. Zycie, myśl i dzieło. Tłum.
Czesław Wesołowski. Poznań 1985, s. 520, egz. 10 000 + 350, cena zł 650.
Marie-Humbert Ѵісаіге OP: Dominik i jego Bracia Kaznodzieje. Tłum.
i opr. Andrzej Graboń, Jan Andrzej Spież OP, Tadeusz Skutnik, Wojciech
Unolt. Poznań 1985, s. 368, cena zł 450.
INSTYTUT WYDAWNICZY РАХ
Teresa Dmochowska: Apostoł zjednoczenia. Bł. Dominik Barberi pasjonista. Warszawa 1985, s. 384, egz. 5000+350, cena zł 340.
Dariusz Kaczmarczyk. Wielkie serce. Ks. Edward Detkens — jego życie
i droga męczeńska. Warszawa 1985, s. 208, egz. 10 000 + 350, cena zł 280.
Alfred Klose: Katolicka nauka społeczna. Jej prawa i aktualność. Tłum.
Zofia Pietraszun. Warszawa 1985, s. 188, egz. 5000 + 350, cena zł. 200.

na drugim miejscu są muzułmanie
(700 min), na trzecim — hinduiści
(600 min). Protestantów jest ogółem
400 min, prawosławnych — 160 min.
Sekretarz generalny Światowej
Federacji Luter ańskiej, ks. Gunnar
Staalsett, w oświadczeniu opubliko
wanym w Genewie 16 stycznia 1986
wypowiedział się z uznaniem o ogłoszonym przez przywódcę ,p art1'i
radzieckiej Michaiła Gorbaczowa
planie stopniowego — w ciągu naj
bliższych 15 lat — uwolnienia na
szej planety od broni atomowej.
Chrześcijanie na całym świecie po
winni modlić się o to, aby przy
wódcy wielkich mocarstw porzucili
koncepcję złudnego bezpieczeństwa
opartego na groźbie wzajemnego
zniszczenia nuklearnego.
9 Przywódcy największych Kościo
łów protestanckich, Kościoła rzym
skokatolickiego i prawosławnego
USA podczas spotkania w Waszyng
tonie (13 stycznia 1986) osiągnęli
porozumienie co do rozpoczęcia
kampanii przeciw systemowi apart
heidu w Republice Południowej Af
ryki. Utworzono komitet doraźny,
który zamierza wymusić na rządzie
USA sankcje przeciw RPA, skłonić
firmy do zaprzestania handlu z Af
ryką Południową i nie dopuścić do
tego, aby amerykańskie banki nadal
gwarantowały kredyty rasistowskie
mu rządowi w Pretorii. 16 czerwca

br., w 10 rocznicę rozruchów w Soweto, komitet zorganizuje krajowy
dzień modlitwy.
0 Przedstawiciele 35 czasopism i
organizacji kościelnych w Brazylii
na spotkaniu w Sao Paolo podjęli
uchwałę w sprawie powołania do
życia ekumenicznej agencji praso
wej. Jej celem będzie zbieranie i
rozpowszechnianie materiałów in
formujących o zaangażowaniu Koś
ciołów, chrześcijan i innych grup
na rzecz ubogich, ekumenii, solidar
ności między narodami, sprawied
liwości, pokoju i praw człowieka.
# Dnia 4 lutego 1986 minęła 801
rocznica urodzin Dietricha Bonhoeffera, wybitnego teologa protestanc
kiego i aktywnego uczestnika ruchu
oporu w Niemczech, zamordowane
go przez nazistów kilka tygodni
przed zakończeniem II wojny świa
towej. Jego myśl teologiczna zain
spirowała różne współczesne kie
runki teologii protestanckiej, a
częściowo też katolickiej. Z okazji
tej rocznicy Wydział Teologii Ewangelickiej
Uniwersytetu
im.
Humboldta w Berlinie (NRD), na
którym w swoim czasie wykładał
Bonboeffer, zorganizował sympo
zjum poświęcone życiu i dżiełu tego
wielkiego teologa, który swoją eg
zystencję chrześcijańską realizował
konsekwentnie w praktyce, płacąc
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za to najwyższą cenę. Sympozjum,
które obradowało pod hasłem: „Die
trich Bonhoeffer — zagrożone dzie
dzictwo w zagrożonym świecie” od
było się w dniach 6—7 lutego 1986
r., gromadząc ponad 200 uczestni
ków, w tym także gości z 14 kra
jów świata. Z Polski obecni byli:
dr Karol Karski ze „Studiów i Do
kumentów Ekumenicznych” oraz
doc. dir hab. Karol Toeplitz. Naj
większe zainteresowanie wzbudziła
obecność ks. prof. Eberharda Bethgego z RFN, ucznia i bliskiego przy
jaciela Bonhoeffera, autora jego ob
szernej biografii i wydawcy jego
spuścizny teologicznej. Prof. Bethge,
który sprawuje funkcję przewodni
czącego Międzynarodowego Komite
tu im. Bonhoeffera, przemawiał na
temat, który był głównym hasłem
obrad. Z innych referatów (ogółem
wygłoszono ich 8) na uwagę zasłu
gują następujące: dr. Timo Reinera
Petersa (dominikanina z Monasty
ru, RFN) — „Impulsy teologii Bon
hoeffera dla współczesności”; ks. dr.
Martina Kuskego (sekretarza Komi
tetu im. Bonhoeffera w NRD) —
„Konsekwencje wynikające z inter
pretacji Biblii przez Bonhoeffera”;
prof. dr. Heinza-iEdiuarda Todta
(wieloletniego przewodniczącego Ko
mitetu im. Bonhoeffera w RFN) —
„Znaczenie Bonhoeffera dla kręgu
DohnanyTego i dla oporu przeciw
dyktaturze nazistów”; dr. Cli ff ord a
Greena (Hartfort, USA) — „Konsek
wencje wynikające z teologii Bon
hoeffera dla działalności w zagro
żonym
świecie”. Uzupełnieniem
sympozjum był wieczór publiczny
zatytułowany: „Uformowani przez
spotkanie z Dietrichem Bonhoefferem”. O kontaktach z nim na Uni
wersytecie Berlińskim, a potem w
Seminarium Kaznodziejskim Koś
ci oła Wyznającego w Finkenwalde
(dzisiaj: Szczecin-Zdroje), a także
w życiu prywatnym wspominali je
go uczniowie, przyjaciele i krewni,
m.in. Eberhard' Bethge, żona Bethgego (będąca siostrzenicą Bonhoef
fera), Albrecht Schónherr — emery
towany biskup Kościoła Ewangelic
kiego w Berlin!e-Brandenburgu, by
ły przewodniczący Związku Kościo

łów Ewangelickich w NRD, oraz ks.
Winfried Maechler — emerytowany
współpracownik Akademii Ewange
lickiej w Berlinie Zachodnim.

walskiego ze Starokatolickiego Koś
cioła Mariawitów. Przewodniczący
Komisji Episkopatu do Spraw Eku
menizmu, ordynariusz opolski bp
Alfons Nossol, wygłosił kazanie
Z KRAJU
podczas nabożeństwa w kościele ew angelick o-reformow an ym
(patrz
# „Będziecie moimi świadkami” — s. 11). Spośród czołowych przedsta
ten fragment ósmego wersetu pierw wicieli Kościołów zrzeszonych w
szego rozdziału Dziejów Apostol PRE szczególnie aktywni podczas
skich posłużył za hasło tegoroczne Tygodnia Modlitwy w Warszawie
go Tygodnia Powszechnej Modlitwy byli: bp Zdzisław Tranda — biskup
o Jedność Chrześcijan, obchodzone Kościoła Ewangelicko-Reformowa
go, zgodnie z wieloletnią tradycją i nego, ks. Adam Kuczma super inten
praktyką, przez wyznawców Chrys dent naczelny Kościoła Metodystów,
tusa na całym świecie w okresie od ks. prof. dr Witold Benedyktowicz
18 do 25 stycznia. W uroczystościach — honorowy prezes Polskiej Rady
tych nie zabrakło również chrześci Ekumenicznej, ks. Adam Piasecki
jan naszego kraju. W Warszawie — wiceprzewodniczący Rady Na
Tydzień Modlitwy dawno już prze czelnej Polskiego Kościoła Chrześci
stał być tygodniem w ścisłym zna jan Baptystów i ks. Jan Walter —
czeniu tego słowa i rozrósł się do senior diecezji warszawskiej Koś
imprezy przeszło dwutygodniowej. ci oła Ewangeli cko-Augsburskiego.
Tak było w ostatnich latach, tak Zwracała natomiast uwagę, nie po
było też w roku bieżącym. Pierw raz pierwszy zresztą, nieobecność na
sze nabożeństwo w intencji jedności nabożeństwach prezesa Polskiej Ra
chrześcijan odprawiono już 15 stycz dy Ekumenicznej.
nia w kościele rzymskokatolickim
pw. św. Andrzeja Apostoła na ul. O W Kurii Metropolitalnej w War
Chłodnej. Tego samego dlnia po szawie, odbyło się (3 lutego 1986)
dobne nabożeństwo odbyło się w po trzyletniej przerwie, posiedzenie
kościele św. Krzyża. Kolejne nabo zarządu Podkomisji do Spraw Dia
żeństwa w świątyniach rzymskoka logu. Podkomisja powołana została
tolickich miały miejsce w daliach w 1977 w celu inicjowania i koor
16—17 i 26—30 stycznia. Natomiast dynowania dialogu doktrynalnego
w dniach 18—25 stycznia odbywały między Kościołami zrzeszonymi w
się kolejno nabożeństwa w kościo Polskiej Radzie Ekumenicznej i
łach i kaplicach Kościołów zrzeszo Kościołem Rzymskokatolickim. Unych w Polskiej Radzie Ekumenicz stalono program pracy na najbliż
nej. Przełomowe znaczenie miał fakt sze spotkanie: 1. Dyskusja nad do
wygłoszenia kazania w świątyni kumentem z Limy o chrzcie oraz
Starokatolickiego Kościoła Mariawi recepcją tego tekstu w świecie i w
tów przez bp. Władysława Miziołka, Polsce; 2. Zakończenie dyskusji o
wiceprzewodaiicząeego Komisji E- małżeństwach mieszanych 3. Podję
piiskopatu do Spraw Ekumenizmu. cie dialogu o Eucharystii w oparciu
W 80-letniej historii tego Kościoła o dokument z Limy. Ustalono, że
był to pierwszy przypadek przekro posiedzenie plenarne Podkomisji od
czenia progu świątyni mariawickiej będzie się 21 kwietnia 1986 w sie
przez biskupa rzymskokatolickiego. dzibie Polskiej Rady Ekumenicznej
Innym nowym elementem w tego w Warszawie. W obradach zarządu
rocznym Tygodniu Modlitwy było Podkomisji uczestniczyli: bp Wiktor
zaproszenie do świątyń rzymskoka Wysoczański i ks. dr Manfred Ugtolickich z kazaniami zwierzchni lonz ze strony Polskiej Rady Eku
ków obu zrzeszonych w PRE Koś menicznej oraz ks. prof. d'r hab
ciołów starokatolickich: bp. Tadeu Władysław Hładowski i ks. prof. dr
sza Majewskiego z Kościoła Polsko- hab. Stanisław Napiórkowski ze
katolickiego i bp. Stanisława Ko strony rzymskokatolickiej.
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