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C O  W Y  NA TO? CO W  N U M E R Z E ?
Strona bierna

Jest to forma czasownika, której użycie w zdaniu wskazuje na to, że 
podmiot czynności nie wykonuje, lecz się jej poddaje, jest wobec niej 
bierny. Nie o gramatyce chcemy jednak mówić, ale o postawie wobec 
życia, świata, bliźnich, samego siebie. Postawie właśnie biernej, która, jak 
się wydaje, jest charakterystyczna dla pewnej części młodzieży.
Kiedy się słucha lub czyta wypowiedzi niektórych młodych ludzi, którzy 
uważają swoje życie za puste i jałowe, nudzą się, bo nie wiedzą, co po
cząć z wolnym czasem, i nie są w stanie kiwnąć palcem, by cokolwiek 
w tym życiu zmienić, by je czymś wypełnić, lecz oczekują, że zrobi to 
kto inny — trudno się oprzeć wrażeniu, że pełnią rolę takiego biernego 
podmiotu. Nie czują się za siebie odpowiedzialni, zawsze tym odpowie
dzialnym jest kto inny. Jeśli, na przykład, przerwali naukę, wpadli w  złe 
towarzystwo, próbują narkotyków, są bliscy zejścia na margines społecz
ny — to winien temu jest też zwykle ktoś inny. Charakterystyczny jest 
dla nich określony mechanizm myślenia, świadczący o przyzwoleniu na 
to, by coś się z nimi działo, a nie by oni sami to „dzianie się” powodo
wali. Jest to bierne poddanie się woli innych i wyczekiwanie na to, że 
ktoś za nich wykaże inicjatywę.
Nie wszyscy zdradzający taką postawę schodzą na manowce. Ale mogą 
zejść na nie łatwiej niż ludzie, którzy potrafią wziąć swój los we własne 
ręce i nie oczekują, że inni ich w tym wyręczą. Taka refleksja nasuwa 
się nieodparcie przy okazji wszelkich dyskusji o narkomanach i ich w ła
snych wypowiedzi. Niejednego do nałogu doprowadziła właśnie bierność, 
poddanie się, rezygnacja z własnej woli, inicjatywy, z odpowiedzialności. 
Sądzimy, że warto pomyśleć nad tym, na ile my sami — rodzice, a także 
ci wszyscy, którzy bezpośrednio lub pośrednio bierzemy udział w  pro
cesie wychowania dzieci i młodzieży — wpływamy na kształtowanie ich 
biernej postawy, na ile sami ustawiamy ich w roli podmiotów biernych. 
Wielu rodziców ma skłonności do wyręczania swoich dzieci w  różnych 
czynnościach, do załatwiania za nie różnych, najpierw drobnych, a potem 
większych spraw, a także załatwiania im rozmaitych rzeczy. Każdy z nas 
to zna, bo któż jest tak całkiem bez winy? Odrabia się za dziecko zada
nia, a do trudniejszych nierzadko angażuje się grono bliższych i dalszych 
znajomych, usprawiedliwia się je przed nauczycielem, gdy nie wykonało 
jakiegoś szkolnego obowiązku, uruchamia cały łańcuszek protekcji, gdy 
przychodzi czas egzaminów do szkoły średniej lub na studia. Stało się to 
tak powszechne, że zdziwienie budzą ci rodzice, którzy tego nie robią. 
Zdarza się, że rodzice wynajmują za pieniądze tzw. murzynów, by opra
cowali za ich pociechę tematy podane do powtórzenia przed maturą lub 
egzaminami wstępnymi. W ten sposób dziecko przyzwyczaja się do tego, 
że samo nic nie musi, a potem już nawet i nie potrafi. Bo albo się różne 
rzeczy robi za nie, albo podaje mu się wszystko w  postaci gotowej, nie 
wymagającej żadnego wysiłku intelektualnego czy pokonania choćby drob
nych trudności.
W takiej postaci dostarcza się dziecku wiedzy, kultury, rozrywki. Czymże 
innym jest na przykład telewizja lub sprzęt radiofoniczny jak nie goto
wą postacią strawy intelektualnej? W niejednym średniozamożnym domu 
kupno książki uważa się za zbyt duży wydatek, ale zbiera się pieniądze 
na kolorowy telewizor i nowoczesny magnetofon z kolumnami i całym  
oprzyrządowaniem. I potem nastoletni syn czy córka całe godziny spę
dzają przed telewizorem lub również godzinami ogłuszają siebie i sąsia
dów przebojami modnych zespołów muzycznych.
Nowoczesna technika wkracza w  sferę kultury i rozrywki, w niektórych 
domach jest już sprzęt video. I nie chodzi o to, by z tego nie korzystać, 
lecz o to, by zachować właściwe proporcje. Jesteśmy przekonani, że w y
łącznie taka forma obcowania z kulturą prowadzi do umysłowego len i
stwa i bierności. Uważamy, że lepiej się z dzieckiem pobawić niż zasiąść 
z nim przed telewizorem, bo zabawa wymaga pewnej aktywności i po
mysłowości. Lepiej oszczędzać na książki, plecak, narty dla nastolatka, 
na to wszystko, co łączy się z aktywnym uczestnictwem W kulturze, roz
rywce, sporcie, niż na magnetofon. I lepiej jest od dziecka wymagać, za
równo kilku-, jak i kilkunastoletniego, by robiło, co do niego należy i choć 
czasem ponosiło konsekwencje tego, że nie robi, niż robić za nie. Pozwól
my mu — w miarę jego możliwości odpowiednich do wieku — pełnić rolę 
podmiotu czynnego, o którym mówi się: on zrobił, a nie: z nim zrobiono.

W dniach 10 i 11 m aja  br. obrado
wał w Zelowie Synod naszego Ko
ścioła. N um er otw ieram y kazaniem  
pt. Przeszłość, teraźniejszość, przy
szłość (s. 3), które wygłosił ks. bp 
Zdzisław  T randa w  drugim  dniu 
obrad. M odlitwa Jesteś ostoją po
koleń (s. 4) stanowi zakończenie k a 
zania. Sprawozdanie S tanisław a 
Brotnickiego Synod 86 wraz. z ser
wisem fotograficznym  zamieszczamy 
na s. 5. Po spraw ozdaniu następuje 
list do ks. Alana Boesaka (s. 8), 
wystosowany przez uczestników Sy
nodu.

Również w m aju  odbyło się w  
Chrześcijańskiej Akadem ii Teolo
gicznej sem inarium  z okazji 100 
rocznicy urodzin Karola Bartha. 
Uczestniczył w  nim  Lech T randa, 
który referu je  jego przebieg na s. 8.

W num erze piszemy o jeszcze jed 
nej m ajow ej im prezie — spotkaniu 
ekum enicznym  w  Kodniu; opow iada 
o nim  Grzegorz Polak w  artyku le 
Świętowanie Jedności (s. 14).

Maj obfitował w w ydarzenia. Do 
bolesnych należała śm ierć Anny 
Kamieńskiej, poetki, eseistki, tłu 
maczki. Piszemy o niej na s. 11, a 
obok drukujem y jej w iersz Do Z.

„Czyż jestem stróżem brata mego...”
— te słowa z I Księgi Mojżeszowej 
stanow ią ty tu ł a rtyku łu  B arbary  
Adam us (s. 12), ukazującego prob
lem narkom anii z chrześcijańskiego 
punk tu  widzenia.

O chudym pastorze, czyli Dawidzie 
W ilkersonie, który był w  Polsce w  
kw ietniu, trak tu je  reportaż K rysty 
ny Lindenberg na s. 10.

W cyklu Szalom publikujem y ko
lejny odcinek rozmowy z o. B runo
nem  H ussarem ; nosi on ty tu ł Pery
petie (s. 16).

Tym razem  brak  rubryk i Wśród 
książek, za to jest Rej w  teatrze 
pióra W łodzimierza Zuzgi (s. 19).

Poza tym  w num erze, jak  zwykle, 
Co Wy na to? (s. 2) i Przegląd eku
meniczny (s. 21).

N A S Z A  O K Ł A D K A :
Zgromadzeni w  kościele mamy 
wsłuchiwać się w  to, co Bóg do 
nas mówi... (patrz kazanie, s. 3)
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KS. BP ZDZISŁAW TRANDA

Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

„Mojżesz wstąpił na górę, do Boga, Pan zaś zawołał nań z góry mówiąc: 
Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom izraelskim: Wy w i
dzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich 
i przywiodłem was do siebie. A teraz pilnie słuchać będziecie głosu m o
jego i przestrzegać mojego przymierza. Będziecie szczególną moją w łas
nością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia, a wy będziecie 
mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które 
powiesz synom izraelskim. I przyszedł Mojżesz i zwołał starszych ludu, 
przedstawił im te wszystkie słowa, które Pan mu nakazał. Wtedy cały 
lud odpowiedział razem, mówiąc: Uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. 
A Mojżesz powtórzył Panu słowa ludu”.

II Mojż. 19:3—8

Łaska wam. i  pokój od Boga Ojca i Pana n a 
szego Jezusa Chrystusa. Amen.

Przeczytaliśm y właśnie fragm ent Starego Te
stam entu, w  którym  jest mowa o tym, że Moj
żesz zwołał starszych ludu i przedstaw ił im 
wszystkie słowa, jakie Pan  m u nakazał. Myś
m y też zostali zwołani do Zelowa, na  Synod, po 
to, aby nie tylko radzić nad spraw am i Kościo
ła, ale przede wszystkim  wsłuchiwać się w to, 
co chce nam  powiedzieć Pan. Zgromadzeni tu 
taj, w  kościele, m am y wsłuchiwać się w  to, co 
On do nas mówi, abyśm y mogli według Jego 
Słowa żyć, kształtować nasze indywidualne po
stawy, na Nim budować życie i działanie Koś
cioła. Jak  tam  Mojżesz zwołał starszych ludu, 
tak  my tu taj uważajm y się za zwołanych przez 
samego Pana, Skoro bowiem taki porządek zo
stał przyjęty  w Kościele reformowanym , że Sy
nod jest radą starszych, k tóra  ma decydować o 
jego najważniejszych sprawach, to  pam iętajm y, 
że nie z nas, ludzi, tak  się stało. Pam iętajm y, 
że K ościół‘nie jest Kościołem duchownych, ale 
społecznością ludu Bożego, k tóra w ybiera swo
ich starszych po to, ażeby zarządzali nim i ba
czyli, czy wiernie kroczy drogą wskazaną przez 
Boga.

„Mojżesz w stąpił na górę do Boga, a Pan za
wołał nań z góry”. Nam też potrzebne jest 
„wstępowanie na górę”. Niech będzie nim  czas 
tego nabożeństwa, czas zamyślenia się nad tym, 
jak  powinniśm y kształtować swoje osobiste ży
cie, i czas zastanowienia się nad tym, jak  Bóg 
chce kształtować życie Kościoła. „Bóg zawołał 
nań z góry”. Do nas dzisiaj też woła Bóg, nas 
też wzywa, abyśm y szli za Nim. Do Mojżesza 
powiedział: „Tak powiesz domowi Jakuba, to 
oznajmisz synom 'izraelskim...” Poczujm y się te 
raz tym  domem Boga, Jego ludem, do którego* 
mówi: „Widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, 
jak  nosiłem was na skrzydłach orlich i przy
wiodłem was do siebie”. Już wtedy, gdy pa
dały te słowa, była to odległa przeszłość. Do te

raźniejszości należała wędrówka do Ziemi Obie
canej. Ale my dzisiaj przyw ołujem y tę  odległą 
rzeczywistość, gdy Bóg wyzwolił lud izraelski, 
zlitował się nad nim cierpiącym  w  niewoli, w y
zwolił go z niej i poprowadził przez pustynię. 
W tych trudnych, niekiedy naw et dram atycz
nych chwilach Izraelici mogli odczuwać, że są 
pod Bożą mocą. „Nosiłem was na skrzydłach o r
lich”. N o s i ł e m  w a s !  Te słowa są skiero
wane także do nas! Przekonujem y się o tym, 
gdy spoglądamy na przeszłość naszego Kościo
ła, na  czasy Reformacji, kontrreform acji, przy
bycie braci czeskich — tych  z Jerzym  Izraelem 
i tych z Janem  Amosem Komeńskim, i tych z 
XVIII w. i na początku XIX — a potem  na j
różniejsze trudne doświadczenia, niewolę pod 
zaborami, kró tk i okres wolności k raju  i znów 
okupację, ciężką, twardą, bolesną, potem  em i
grację części potomków braci czeskich do 
Czech, i chwile, kiedy zdawało się, że Kościół 
reform ow any zostanie rozbity, że nie ostanie 
się, że nie będzie istn iał w Polsce. A jednak 
przetrwał, a jednak żyje i działa! Czy zatem 
nie możemy powiedzieć: widzieliśmy, jak On 
nosił nas na skrzydłach orlich, jak  opiekował 
się nami i czuwał nad nam i?

Bóg powiedział do Mojżesza: „Przywiodłem  was 
do siebie”. To nie jest ludzika zasługa, to nie 
jest ludzkie dzieło, że niewielki nasz Kościół 
może jeszcze żyć i pracować. Dżieje się tak  dla
tego, że Bóg przywiódł naszych ojców do sie
bie, nosił ich na skrzydłach orlich, że czuwał 
również nad nami, że również nas prowadził. 
Mimo dotkliwych strat, jakie ponosiliśmy, m a
my świadomość, że w  tym, co było trudne w 
przeszłości, i w  tym, co było w  niej radosne 
i pocieszające, Bóg nosił nas na  skrzydłach o r
lich. Inaczej nie istnielibyśm y już jako Kościół 
reform ow any w  tym  kraju.
Ale to wszystko należy już do przeszłości, po
dobnie jak  wyjście Izraela z niewoli. Posłuchaj
my zatem, co Bóg mówi do Mojżesza o teraź
niejszości: „A teraz pilnie słuchać będziecie
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głosu mojego i przestrzegać mojego przym ie
rza”. Bóg wzyw a swój lud, ażeby pilnie w słu
chiwał się w  Jego głos i przestrzegał przym ie
rza. Jak ie  to przym ierze? „Ja  jestem  Bogiem 
waszym, a wy jesteście ludem moim”. Oto 
przymierze, które przez życie, działanie, śmierć 
i zmartwychwstainlie Jezusa Chrystusa obowią
zuje także nas, żyjących dzisiaj. ,,Ja jestem  Bo
giem waszym, a wy jesteście moim ludem ”. 
Tak właśnie ma być. On — Bogiem, my — lu
dem. Jeśli zapom nim y lub nie będziemy dbali 
o to, że Om nas pozyskał i  zdobył przez Jezusa 
Chrystusa, nie może być mowy o przymierzu. 
Lud bowiem, jeśli pragnie pozostać ludem  Bo
żym, nie może żyć jak  chce i chadzać drogami, 
jakim i m u się podoba. Jeśli chce być Jego lu 
dem, m usi być posłuszny swojemu Panu i Je 
go Słowu, m usi pilnie słuchać Jego głosu.

Jeśli tak  się będzie działo, jest przed nami jesz
cze przyszłość. Tak o niej mówił Bóg do Moj
żesza: jeżeli te w arunki zostaną spełnione, je

żeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i 
przestrzegać mojego przymierza, staniecie się 
szczególną m oją własnością, królestwem  ka
płańskim  i narodem  świętym. Ta obietnica zo
stała skierowana do ludu izraelskiego w czasie 
jego wędrówki do Ziemi Obiecanej. Ale odnosi 
się oma i do nas. Mamy szansę stać się szcze
gólną własnością Boga wśród wszystkich lu
dów, królestw em  kapłańskim  i narodem  świę
tym. W tych pojęciach: własność, królestwo ka
płańskie i naród święty wyraża Bóg swój szcze
gólny stosunek do nas, ludzi* i nasze szczegól
ne ludzkie powołanie do w ypełniania roli Jego 
ludu: nie tylko jako ludu Kościoła, ale całego 
ludu Bożego na ziemi, wiernego Bożym p ra
wom i wiernego Chrystusowi, k tóry jest n a 
szym Przewodnikiem, Zbawicielem i Panem. 
Dlatego pokazano nam  przeszłość, teraźniej
szość i  przyszłość. Przeszłość — byśmy posia
dali pewność, że On nas nosił na skrzydłach 
orlich, że przywiódł nas i naszych przodków do 
siebie. Teraźniejszość — byśmy pilnie słuchali

Jesteś ostoją pokoleń
Zwołałeś nas, Ojcze, z różnych stron, 
zebrałeś nas na jednym  miejscu, 
abyśm y z uwagą słuchali tego, 
co mówisz do Twojego ludu.

Pozwól nam , Ojcze, zamyśleć się 
nad Twymi wobec nas zam iaram i, 
nad naszą odpowiedzią na wezwanie 
do przestrzegania w arunków

Przym ierza.

Jesteśm y przecież Twoją własnością, 
za cenę ^ofiary B aranka w ykupieni 
spod władzy mrocznych mocy, 
przeznaczeni do życia w światłości.

Twoją własnością jesteśm y, a przecież 
ciągle zbaczamy z drogi Praw a, 
ciągle ulegam y próżnym ułudom, 
ciągle w ątpim y, potykamy* się, padam y.

Dlatego w łaśnie znaleźliśmy się tu ta j, 
razem tworząc wspólnotę wiernych, 
którzy u Ciebie szukają siły 
do przełam ania własnych słabości.

Mamy świadomość, że Ty byłeś 
ostoją naszą od wielu pokoleń, 
m amy tę pewność, że także dzisiaj 
otaczasz nas opieką.

W obliczu wielu trudności, 
gdy od wewmątrz i od zew nątrz 
zagrażają nam  niebezpieczeństwa, 
polegamy na Twojej Opatrzności.

Będziemy więc wszędzie głosić 
Twoją niezm ienną chwałę i miłość, 
którą okazujesz całem u św iatu 
w Twym Synu, Jezusie Chrystusie.
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Jego głos*u i przestrzegali Jego przymierza. 
Przyszłość — byśmy się stali szczególną Jego 
własnością, królestwem  kapłańskim  i narodem  
świętym. To wszystko Mojżesz oznajmił ludo
wi. To wszystko jest i  nam  zwiastowane.

Czytamy: „W tedy cały lud odpowiedział ra 
zem: Uczynimy to, co Pan rozkazał”. A co my 
odpowiemy? Pochylmy nasze głowy, zam knij
my oczy i przez chwilę zastanówmy się w ci
szy i skupieniu, jaką każdy z nas chce dać od
powiedź w swoim sercu i we własnym  sum ie
niu. Co pragniem y uczynić? Jak  chcemy żyć? 
Jak  działać? Czy gotowi jesteśm y uczynić wszy
stko, co Pan rozkazał?

Chcę jeszcze zwrócić uwagę na  słowa, które 
słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii św. Jana, gdzie 
jest powiedziane: „Wy składacie świadectwo, 
bo ze m ną od początku jesteście”. Naszych 
ludzkich postanowień w rodzaju: „Uczynimy 
wszystko, oo Pan rozkazał”, nie zdołamy w y

pełnić, jeśli będziemy myśleć tylko o naszej 
własnej woli, dobrej woli, o naszych własnych 
postanowieniach, o naszych własnych obietni
cach. „Składacie świadectwo, bo z e m n  ą od 
początku jesteście”. Tylko w tedy życie nasze 
będzie mogło być świadectwem ludu Bożego, 
świadectwem ludu uświęconego mocą życia, 
śmierci i zm artw ychw stania Jezusa Chrystusa, 
gdy będziemy w Nim trwali, gdy Jem u i Jego 
działaniu się poddamy, Jemu, Jego woli i  Jego 
mocy zawierzymy. W tedy napraw dę uczynimy 
wszystko, co Pan rozkazał. Jeśli to w swoim 
sercu obiecujesz, pam iętaj: nie ograniczaj się 
tylko do tej obietnicy, ale proś Jezusa C hrystu
sa, aby był z tobą, .ażebyś i ty mógł być z Nim, 
proś, aby ciebie ożywiał, uświęcał i wzbogacał. 
On, Ukrzyżowany i Zm artwychwstały, Żyjący 
i Działający, On, Jezus Chrystus — Pan. Proś
my też, aby ożywiał nas nie tylko jako jednost
ki, ale jako cały Kościół, społeczność ludu Bo
żego. Niech On nas weźmie w swoje ręce i niech 
nas prowadzi. Amen.

Synod 1 9 8 6

Zelów był m iejscem dorocznej 
sesji Synodu Ewangelicko-Re
formowanego. Obrady toczyły 
się przez dwa pełne dni, w 
sobotę i niedzielę, 10— 11 m aja 
br. Porządek obejmował 29 
punktów , w tym  całą serię 
sprawozdań, jak co roku, oraz 
wybory władz kościelnych, jak 
co trzy lata. Synodalno-prez- 
biterialny. ustrój Kościoła E- 
wangelicko-Reformowanego w 
Polsce polega na tym, że spra
wami Kościoła k ierują zespoły 
starszych — duchownych i 
świeckich — powoływanych do 
tej służby drogą wyborów na 
okres kadencji, która z reguły 
trw a trzy  lata. Ogólne zebra
nia członków zborów w yłania
ją  swych przedstawicieli, któ
rzy wraz z duchownymi, pre
zesami Kolegiów Kościelnych, 
członkami Konsystorza i ko
misji synodalnych tworzą Sy
nod Ewangelicko-Reformowa
ny.
Takie grem ium  zebrało się w 
zelowskim kościele w sobotę o 
godz. 9.00, aby rozpocząć obra
dy modlitwą i słuchaniem  Sło
wa Bożego, w czym przewo
dzili mu: miejscowy duszpa

Synod obradow ał w budynku s ta 
re j plebanii w Zelowie

sterz, ks. M irosław Jelinek, 
k tóry  prowadził liturgię, i Ro
m an Lipiński, świecki kazno
dzieja, k tóry  wygłosił kazanie. 
O tw ierając obrady biskup Zdzi
sław Tranda stwierdził, że z 
punk tu  widzenia formalnego 
jest to sesja zwyczajna, ale ze 
względu na swe m erytoryczne 
znaczenie jest ona nadzwyczaj
na. Po pierwsze, zadecyduje o 
sprawach, które dla Kościoła 
w ciągu najbliższych trzech 
lat będą m iały podstawowe 
znaczenie, po drugie — odby

wa się w okresie wielkiego 
niepokoju, wywołanego kata
strofą w elektrow ni atomowej 
na Ukrainie. W połączeniu z 
innymi zatrważającym i zjaw i
skami v/ dzisiejszym świecie 
— przede wszystkim z nieu
stannym i zbrojeniam i — to o- 
statnie wydarzenie trzeba przy
jąć jako nowe ostrzeżenie dla 
wszystkich, którzy m ają w 
swych rękach tak wielkie mo
ce Nawet to, co powinno słu
żyć dobru człowieka i rozwo
jowi cywilizacji, może okazać
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się źródłem najstraszniejszych 
katastrof i tragedii nie do opi
sania. Głęboko współczujemy 
rodzinom ludzi, którzy zginęli, 
tym  wszystkim, którzy zostali 
ranni i tym, którzy w przy
szłości będą cierpieli z powo
du chorób spowodowanych na
promieniowaniem. Przebieg o- 
brad Synodu powinien odzwier
ciedlać nie tylko nasze dążenie 
do zaspokajania potrzeb du
chowych, ale także nasze po
czucie odpowiedzialności za 
Kościół, za naród i za ludzkość.
Jak  zwykle, na początku sesji 
Synod wystosował listy do in
stytucji, zaprzyjaźnionych Ko
ściołów i osób oraz do człon
ków Synodu, którzy z powodu 
choroby nie mogli się stawić 
na sesji. Wysłano dłuższy list 
do ks. dr. Alana Boesaka, p re
zydenta Światowego Aliansu 
Kościołów Reformowanych, 
który  walczy o praw a swych 
czarnych braci w Republice

Południowej A fryki i z tego 
powodu doznaje szykan i cierpi 
prześladowania. (Tekst listu 
zamieszczamy osobno.)
Pierwszy dzień obrad toczył 
się pod przewodnictwem  dr. 
Jana Zaunara, który  został w y
brany na prezesa Synodu. W 
skład Prezydium  Synodu we
szli: ks. hp Zdzisław Tranda 
z urzędu jako wiceprezes, ks. 
Bogdan Tranda jako notariusz, 
Z denek M atys z Łodzi jako se
kretarz  i Andrzej Kowalski z 
W arszawy jako zastępca sekre
tarza. Dr Zaunar, prezes u- 
stępującego Konsystorza przez 
ostatni rok kadencji, złożył 
przewidziane porządkiem  sp ra
wozdanie. Objęło ono omówie
nie realizacji uchwał poprzed
niej sesji i spraw, którym i 
Konsystorz zajmował się bez
pośrednio lub za pośrednic
tw em  trzech swoich Komisji: 
Katechetycznej, Młodzieżowej 
oraz Dokumentacji, Inform a

Ważne i trudne sprawy były rów
nież przedmiotem dyskusji nieofi
cjalnych, toczących się w  małych 
grupach

cji i W ydawnictw. Prezes o- 
mówił pokrótce w ystępujące 
w poszczególnych parafiach 
problem y związane z ich fun 
kcjonowaniem  oraz opieką 
duszpasterską. Ciągle m am y 
trudności wynikające ze zbyt 
m ałej liczby duchownych, w 
związku z czym Konsystorz 
podjął kroki zmierzające do 
tego, by studenci teologii jak 
najszybciej kończyli studia. W 
najbliższym  czasie powinna na
stąpić ordynacja dwóch pasto
rów. Tymczasowo Konsystorz 
zatrudnił na pół e ta tu  osoby 
kończące studia teologiczne. 
W arto zwrócić uwagę na dzia
łalność Komisji Dokum entacji, 
Infrom acji i W ydawnictw, k tó
ra znacznie posunęła naprzód 
realizację szeregu zadań, takich 
jak organizacja Biblioteki Sy
nodalnej, k tóra się wzbogaciła 
o wiele woluminów, gromadze
nie archiwum  fotograficznego, 
urządzanie lapidarium  na tere
nie parafii w Żychlinie, p rzy
gotowywanie inform acji o na
szym Kościele dla prasy i do 
użytku przez osoby zaintere
sowane, prace nad w ydaniem  
Konfesji Sandom ierskiej i K a
techizm u Heidelberskiego.
Biskup w swoim sprawozdaniu 
skoncentrował się na kilku 
sprawach. N ajpierw  omówił sy
tuację wśród duchownych, któ
rych większość przeszła powa
żne choroby. Do radosnych 
momentów należała ordynacja 
ks. Mirosława Jelinka (Zelów, 
19 m aja 1985). Należy dążyć 
do tego, aby każda, nawet nie
wielka placówka miała stałego 
duchownego, ponieważ metoda 
dojazdów niczego nie rozwią
zuje. Odnosi się to zwłaszcza 
do nowo powstałych parafii w 
Bełchatowie i Katowicach. Da
lej Biskup omówił nasze sto
sunki z bratnim i Kościołami 
za granicą, które w ostatnim  
okresie były dość ożywione. 
Sprawozdanie zawierało rów
nież akapit dotyczący stosun
ków z Kościołem Rzymiskoka-

Komisja skrutacyjna miała pełne 
ręce roboty
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tolickim  w Polsce. Stw ierdzo
no w nim, że mamy coraz w ię
cej kontaktów  prawidłowych, 
bo zarówno duchowni, jak i 
świeccy katolicy odnoszą się 
do naszego Kościoła po part- 
nersku, mimo tak niewielkiej 
jego liczby wyznawców. Nie
m niej jednak zdarzyła się sy
tuacja żenująca, która zmusiła 
władze kościelne do in terw en
cji w Komisji Episkopatu do 
Spraw  Jedności.
Niestety, bardzo przykre doś
wiadczenia m am y ze zborem 
Zjednoczonego Kościoła Ew an
gelicznego w Żyrardowie. 
Przed kilku laty  w najlepszej 
wierze udostępniliśmy naszą 
kaplicę tem u zborowi, aby po
móc bratniem u Kościołowi w 
rozwiązaniu trudności lokalo
wych. Jednakże ludzie ci nie 
okazali się godnymi zaufania, 
co doprowadziło w końcu do 
wym ówienia im gościny.
Biskup poświęcił też uwagę 
czasopismu, „Jednota”, które z 
jednej strony wypełnia w imie
niu  Kościoła misję ekumenicz
ną, z drugiej zaś spełnia po
ważną rolę wobec współwyzna
wców, pom agając im w rozwoju 
religijnym  i intelektualnym . 
Bardzo ważna sprawa została 
poruszona w  ostatniej części 
sprawozdania. Dotyczyła ona 
diakonalnej roli zboru. Ponie
waż m am y w Kościele spory 
zastęp ludzi starszych wiekiem, 
samotnych i chorych, Kolegia 
Kościelne powinny im poświę
cać należną uwagę i tak zorga

Drugi dzień obrad rozpoczął się na
bożeństwem z Wieczerzą Pańską

^Prezesem  Konsystorza na nową 
3-letnią kadencję został wybrany 
Jan Baum
Synod wybrał swojego nowego 
Prezesa — Witolda Bendera ►

nizować diakonię, aby słabsi 
bracia i siostry zyskali troskli
wą opiekę i pomoc w zborach. 
Po kolejnych sprawozdaniach 
rozwinęła się dyskusja nad 
działalnością Kościoła w m i
nionym  roku, a następnie przy
stąpiono do w yboru prezesa 
Konsystorza, którym  został by
ły wieloletni prezes, a w osta t
niej kadencji radca świecki, 
Jan  Baum.
Następnie przewodniczący Ko
m isji ds. Praw a, Witold Ben
der, przedstaw ił stan prac nad 
Ram owym  Regulaminem  P a
rafii, Regulaminem  Komisji 
Rewizyjnej oraz gromadzeniem 
m ateriałów  do przyszłej rew i
zji P raw a W ewnętrznego. Ko
m isja zgłosiła k ilka wniosków 
dotyczących in terp retacji P ra 
wa oraz popraw ki do Regula
m inu Synodu.
Na zakończenie pierwszego 
dnia obrad modlitwę prowadził 
ks. M irosław Jelinek.
Drugi dzień obrad rozpoczął się 
w miejscowym kościele nabo
żeństwem  z Wieczerzą Pańską, 
podczas którego kazanie w y
głosił ks. biskup Zdzisław 
Tranda (tekst kazania zamie
szczamy osobno), a następnie 
przemówił jedyny w tym  roku 
zagraniczny gość Synodu, ks. 
Horst Greulich, przewodniczą
cy Generalnego Konw entu E- 
wangelicko-Refoonowanego w 
NRD.

Po wznowieniu obrad w sali 
parafialnej prezes Synodu, dr 
Jan  Zaunar, zrezygnował z 
dalszego piastowania tej fun
kcji, wobec czego po dłuższej 
dyskusji Synod w ybrał nowego 
prezesa w osobie W itolda Ben
dera, byłego prezesa w arszaw 
skiego Kolegium Kościelnego i 
byłego radcy świeckiego Kon
systorza. Pod nowym  przewod
nictwem dokonano dalszych 
wyborów. Radcami świeckimi 
Konsystorza zostali: prof. dr J a 
rosław Swiderski oraz mgr inż. 
Andrzej Skierski, zaś radcą du
chownym ks. Jerzy  Stahl. Prze
wodniczącym Komisji Rewizyj- 
nej wybrano Andrzeja Topol
skiego z Łodzi, a członkami 
Romanę Glapę z Poznania i 
Irmę Koterową z Warszawy.

Dokończenie na s. 21

7



List Synodu do ks. Alana Boesaka

WIELCE SZANOWNY KSIĘŻE PREZYDENCIE, 
DROGI NASZ BRACIE!

Synod Kościoła Ewangelicko-Reform owanego w P ol
sce, k tóry  obradow ał 10 i 11 m aja 1986 roku w Ze
lowie, przesyła Księdzu w yrazy szacunku i b ra te r
skie pozdrowienia. Zjednoczeni z Księdzem i z wszy
stkim i braćm i w Afryce w dążeniu do realizow ania 
nakazów  Słowa Bożego w służbie Bogu i człowieko
wi, m yślim y o Was podczas sesji naszego Synodu 
i życzymy Wam Bożej mocy w życiu i pracy.

Żyjem y w trudnych  czasach, niepokojeni nieustannie 
nowymi zagrożeniami, szczególnie związanym i z roz
wojem nowoczesnej techniki nuklearnej i zbrojenia
mi. Jesteśm y jednak świadomi, że pozostajem y w 
Bożych rękach i dlatego żywimy przekonanie, że do
bro zwycięży nad wszelkim i form am i zła. Wiemy 
o trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się w  Afryce 
ludzie — a wśród nich chrześcijanie — którzy toczą 
nieustępliw ą, tw ardą w alkę o zniesienie segregacji 
rasow ej. Wiemy, jak  trudna i zarazem jak  bardzo 
potrzebna jest ta  w alka, k tóra ma doprowadzić do 
zrów nania w praw ach białych i czarnych. Rozumiemy 
Wasze dążenia do zdobycia podstaw owych p raw  
obyw atelskich i nie rozum iem y tych chrześcijan w 
Waszym k ra ju  i w  innych k rajach  afrykańskich, 
k tórzy ciągle jeszcze odm aw iają przyznania p raw  
czarnym  braciom. Żywimy przekonanie, że wszelkie 
rządy, k tóre jakiejś części swego społeczeństwa — 
inaczej m yślącej, inaczej w ierzącej, o innych p rze
konaniach politycznych, innej rasy lub koloru skóry 
— odm aw iają podstaw owych p raw  obywatelskich, 
nie mogą się długo ostać, muszą przegrać.

Zgrom adzeni na Synodzie łączymy się nie tylko m y
ślami, ale także w modlitw ie i solidarności z braćm i 
w Afryce i z Księdzem osobiście! Wiemy, że Ksiądz 
cierpi, wiemy, że Ksiądz przebyw ał w więzieniu, 
wiemy, że jeszcze te raz nie wolno Księdzu opusz

czać granic swej ojczyzny, wiem y również, że w  
najbliższych dniach grozi Księdzu proces — niespra
wiedliwy i dlatego okrutny. Jak  kiedyś w  S tanach 
Zjednoczonych d r M artin  L u ther King, tak  dziś 
Ksiądz w  swoim ~kraju sta je  się jednym  z symboli 
w alki o jednakow e praw a dla wszystkich ludzi. P ra 
gniem y Księdzu i Jego Braciom i Siostrom  dodać 
otuchy, zapewnić o zrozum ieniu dla W aszych zm a
gań i o solidarności w Wami. Wasza w alka jest 
słuszna, bo toczy się o sprawiedliwość. Wasza w alka 
nie jest beznadziejna, bo toczy się o zwycięstwo 
dobra.

Apostoł Paw eł, w ierny uczeń Jezusa C hrystusa, w 
Liście do G alacjan  3:28 pisze: „... nie ma Żyda ani 
G reka, nie m a niew olnika ani wolnego (...) albowiem  
wy wszyscy jedno jesteście w  Jezusie C hrystusie”. 
Te słowa wolno nam  odnieść także do takiej sytuacji, 
w której obok siebie żyją biali i czarni! Możemy po
wiedzieć: „nie ma białego ani czarnego człowieka, 
wszyscy jedno jesteśm y w Jezusie C hrystusie”. To 
jest nasze przekonanie, nasza droga. Ten sam apo
stoł w  Liście do Rzym ian 8:31 napisał: „Jeśli Bóg 
z nam i, któż przeciw ko nam ?” Bóg jest z tymi, k tó 
rzy stoją po stronie dobra, z tym i, którzy walczą 
o dobro. A jednocześnie: „Któż nas odłączy od m i
łości C hrystusow ej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy 
prześladow anie, czy głód, czy nagość, czy niebezpie
czeństwo, czy miecz? (...) W tym  w szystkim  zwycię
żamy przez Tego, k tóry  nas um iłow ał” (Rzym. 
8:35.37.) Tymi słowami pragniem y Księdzu, Jego Ro
dzinie i współpracownikom  dodać otuchy i odwagi. 
Niech On, nasz Pan, w spiera Was na tej tru d n ej 
drodze, k tó rą podążacie.

Łączymy serdeczne b ratersk ie pozdrowienia

WITOLD BEN D E R  K S. ZDZISŁAW  T R A N D A
Prezes Synodu Biskup

Seminarium poświęcone 100 rocznicy 

urodzin Karola Barłha

Katedra Teologii System atycznej Chrześcijańskiej 
A kadem ii Teologicznej \w W arszawie zorganizowała  
w m aju  br. otw arte sem inarium  z okazji 100 rocznicy 
urodzin w ielkiego współczesnego teologa reform o- 
wanego, Karola Bartha.

Teologia Bartha, wyrastająca z m yśli reform acyj- 
nej i w prost z Biblii, rodziła się w  okresie kryzysu  
duchowości i k u ltu ry  europejskiej podczas 1 w ojny  
św iatowej. Po raz pierw szy Barth odezwał się w  
1919 r. w  K om entarzu  L istu  Ap. Pawła do Rzym ian, 
któ ry  pow tórnie w ydał w roku 1921. Dzieło to miało 
charakter m an ifestu  teologicznego i w ogóle chrze
ścijańskiego. Było ono sygnałem , że autor jest czło
w iek iem  wielkiego form atu  i ma do powiedzenia coś 
szczególnego. Stanow iło radykalny przełom  w m y 
śleniu teologicznym  i rozum ieniu poselstwa chrześci
jańskiego. Barth przem awiał ję zyk iem  ekspresjoni- 
zm u  — to nie był szept, ale krzyk . Jego m ocny głos 
został usłyszany , choć nie przez w szystk ich  przy jęty ,

gdyż w strząsnął dotychczasow ym i podstaw am i akade
m ickiej teologii. W dziele tym  Karol B arth wznosi 
nowe konstrukc je teologiczne, przede w szystk im  zaś 
przeprowadza konsekw entn ie zasadę, że teologia ma  
być teologią — nauką o Bogu, a nie u krytą  antropo
logią filozoficzną lub kulturow ą. Mocno rów nież pod
kreśla nieskończoną różnicę jakościową m iędzy czło
w iekiem  a Bogiem. W skazuje na niebezpieczeństw o  
zacierania dystansu, jaki dzieli człowieka i Boga. 
Rozprawia się z niedawną przeszłością, kiedy przed
stawiano Boga jako sprzym ierzeńca człowieka także  
w jego błędach, dewiacjach życia duchowego i k u l
turowego.

Karol Barth był m ężem  o n iezw ykłym  tem peram en
cie i głębi, walczącym  o czyste oblicze teologii i K o
ścioła. Dał tem u  w yraz również później, w nurcie 
Kościoła Ewangelickiego, nazw anym  Kościołem W y
znającym  (die Bekennende Kirche). W rażliw y był 
także na kon tekst społeczny. Miał oczy szeroko ot-
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warte i sam dokonał politycznego wyboru. Został 
członkiem partii socjaldemokratycznej — najpierw 
w Szwajcarii, a później w Niemczech. Łączył tempe
rament duchownego i teologa z temperamentem dzia
łacza społecznego. Jego opus maginum, „Dogmatyka 
Kościelna”, ukazuje harmonię dźwięków, jakimi 
przemawia do człowieka Słowo Boże.
Doświadczenia Bartha z okresu III Rzeszy nie pozo
stają bez wpływu na jego działalność. To on był ini
cjatorem i motorem tworzenia Kościoła Wyznającego 
i autorem Deklaracji Barmeńskiej*, podejmując w 
ten sposób walkę z narodowym socjalizmem. „Odrzu
camy fałszywą doktrynę — głosi III teza Deklaracji 

.— według której Kościół mógłby zrezygnować z tre
ści, swego zwiastowania i ze swej organizacji albo 
dla własnej wygody, albo ze względu na zmieniające 
się tendencje ideologiczne i polityczne”. W V tezie 
zaś czytamy: „Odrzucamy fałszywą doktrynę, według 
której Kościół może i powinien przywłaszczyć sobie 
rolę, zadania i prestiż państwa i w ten sposób stać 
się organem państwowym; wtedy bowiem przekracza 
on swoje kompetencje. Odrzucamy fałszywą doktry
nę, według której państwo może i powinno rościć 
sobie prawo do całkowitego zawładnięcia ludzkim 
życiem i ogarnięcia takich jego dziedzin, które wcho
dzą w zakres powołania Kościoła; wtedy bowiem 
przekracza ono swoje kompetencje”. W obu tych te
zach ujawniło się myślenie społeczne K. Bartha. De
klaracja Barmeńska jest dziś w wielu krajach Euro
py i Ameryki jednym z dokumentów, na które ślu
bują nowo ordynowani duchowni. Natomiast w okre
sie walki kościelnej w Rzeszy była ona źródłem siły 
i inspiracji dla tych, którzy chcieli pozostać wierni 
swojemu powołaniu, chcieli obronić swoją tożsamość 
chrześcijańską i chrześcijaństwo przed zewnętrznymi 
i wewnętrznymi niebezpieczeństwami.
Dziś, w stulecie urodzin Karola Bartha, z perspekty
wy czasu, jaki upłynął od chwili, gdy żył, tworzył, 
działał i emanował swoją osobowością, musimy po
twierdzić, że był to naprawdę największy teolog na
szego stulecia.
Taką sylwetkę Karola Bartha nakreślił prof. dr hab. 
Witold Benedyktowicz. Następnie przedstawione zo
stały przez studentów ChAT dwa referaty: Piotra

W dyskusji swoimi refleksjam i dzielił się ks. bp 
Zdzisław T randa (foto: A rtu r Michalski)

Zwaka „Teologia Karola Bartha do pierwszego w 
niej zwrotu” oraz Ryszarda Borskiego „Koncepcja 
religii w teologii Karola Bartha”. Piotr Zwak wiele 
miejsca poświęcił w swoim referacie studiom teolo
gicznym Bartha w Bernie i na uniwersytetach nie
mieckich oraz wpływowi tych studiów na jego kon
cepcje teologiczne, które nazywamy kryzysowymi. 
Teologia kryzysu wyrosła z nowego odkrycia Biblii 
— Słowa Bożego w okresie kryzysu, który targał 
Europą po I wojnie światowej. „Krisis” w jęz. grec
kim oznacza sąd, „kryzys” u Bartha to grzebanie 
tego, co doczesne i immanentne, to sąd nad światem, 
Boże Objawienie.
Drugi referat zajmował się zagadnieniem religii. Py
tanie o religię w teologii Bartha to pytanie o real
ność niebezpieczeństwa, jakie zagraża chrześcijaństwu 
przez pomieszanie tego, co Boże, z tym, co ludzkie. 
Barth wprowadził rozróżnienie między religią a Ob
jawieniem lub religią a Ewangelią. Jest to rozróż
nienie między Słowem Bożym a ludzką odpowie
dzią na nie, między Bożą przyczyną a ludzkim 
urzeczywistnieniem. „Chrześcijańska wiara i chrze
ścijaństwo znajdują się w obszarze »prawdziwej re
ligii« w tym sensie, że odpowiadają na prawdziwe 
Objawienie, ale są one również tylko »ludzką religią«. 
Nad chrześcijaństwem, w którym tak łatwo jedna 
pobożność chce stanąć nad innymi, jedna racja zdy
stansować drugą, płynie z rozważań Bartha o religii 
głos J. Kalwina z jego reformacyjnym hasłem: Soli 
Deo G loria” — zakończył referat Ryszard Borski.

Następnie rozpoczęła się dyskusja. Wśród wypowiedzi 
na szczególną uwagę zasługują refleksje ks. bp. Zdzi
sława Trandy, zwłaszcza te odnoszące się do dnia 
dzisiejszego. Karol Barth walczył o czyste oblicze 
Kościoła, a jego czysty obraz i to, co czynił w tej 
mierze, godne jest naśladowania w naszych czasach, 
w naszych Kościołach, w tym, co my czynimy dzi
siaj. Kiedyś pojęcie „ewangelik” oznaczało coś bar
dzo ważnego i wielkiego: uczciwość, sumienność, so
lidność. Z czasem wartości te w społecznościach e- 
wangelickich zaczęły się dewaluować. Przyczyniła 
się zapewne do tego wojna i trudny okres lat po
wojennych. Trzeba pracować nad ich przywróceniem, 
walczyć o czystość oblicza i obrazu Kościoła, nawią
zywać do tego właśnie, co czynił Barth. W naszej 
pracy i służbie nieustępliwie walczyć o to, żeby to, 
c j  reprezentujemy w naszym społeczeństwie, było rze
czywiście najwyższej wartości. Nawiązując do jedno
znacznej i zdecydowanej postawy Karola Bartha wo
bec hitleryzmu, bp Tranda podjął próbę odpowiedzi 
na aktualne dziś pytanie: co może i co powinien ro
bić chrześcijanin, teolog, duchowny w sytuacji, gdy 
spotyka się ze złem w dziedzinie politycznej. A jest 
to dziedzina, w którą zło wkracza często. Spotykamy 
się z poglądem, że Kościół polityką zajmować się 
nie powinien. Z pewnością nie powinien stawać się 
areną polityczną, a kazalnica nie powinna być poli
tyczną trybuną. Ale nie powinien milczeć, gdy źle 
się dzieje. Są sytuacje, kiedy Kościół ma wręcz obo
wiązek zabrania głosu i jednoznacznego wypowie

* Patrz ,,J ed n o ta ” nr 6 1985: ,,B a rm eń sk ie  W yzn an ie  W iary” .
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dzenia się właśnie na temat polityki. Gdy czyta się 
np. kazania Bonhoeffera, to widać, jak często nawią
zywał w swoich wystąpieniach do różnych zjawisk 
politycznych, jak jasno i zdecydowanie wypowiadał 
się przeciwko niesprawiedliwości i złu. I to właśnie 
zaprowadziło go do obozu koncentracyjnego, a potem 
aż na męczeńską śmierć. Podobnie było u Bartha. 
Powinniśmy, jako chrześcijanie, wypracowywać wła
sną ocenę zjawisk, również politycznych. Powinniśmy 
przyjmować wobec nich jasną i zdecydowaną po
stawę ludzi, którzy opowiadają się i wypowiadają 
zawsze po stronie dobra i przeciwko temu, co złe. 
Dlatego nie powinniśmy pytać, co mogę uczynić

jako duchowny, kaznodzieja, co mogę powiedzieć, 
tylko: co powinienem uczynić, powiedzieć i ujawnić w 
określonej sytuacji. Przeszłość, i ta bardziej odległa, 
i ta bliższa, i to w różnych krajach, w różnych sy
stemach politycznych, daje wiele przykładów tego, 
w jaki sposób, kiedy i co należy powiedzieć i uczynić. 
Taki przykład daje również to, co czynił, mówił i 
pisał Karol Barth.
Na zakończenie głos zabrał rektor ChAT, ks. prof. 
dr hab. Jan Niemczyk, który wyraził Katedrze Teo
logii Systematycznej podziękowanie za zorganizowa
nie tego seminarium.

Oprać. Lech T randa

Poprzedziła go legenda. Legenda 
pow stała po opublikow aniu książek 
„Krzyż i sz ty le t” oraz „Nicky Cruz 
opow iada” i po filmie Krzyż i szty
le t”. Pozycje książkowe wydane w 
ostatnich latach przez Zjednoczony 
Kościół Ewangeliczny szybko się 
rozeszły wśród młodzieży, film wy
św ietlany w niektórych kościołach 
katolickich dla grup „oazowych” i 
w zborach ZKE przyciągnął i za
fascynował jeszcze szersze jej k rę 
gi. Gdy więc bezpośrednio przed 
przyjazdem  Dawida W ilkersona do 
Polski w kościołach pojawiły się 
foldery, a na m urach m iast koloro
we plakaty , zainteresow anie am e
rykańskim  pastorem  jeszcze się na
siliło.
N iew ątpliw ie postać kaznodziei sły
nącego z pracy ew angelizacyjnej 
wśród m łodocianych przestępców, 
alkoholików, narkom anów  ze slum 
sów Nowego Jorku  musi fascyno
wać. Nie był to pierwszy kazno
dzieja am erykański odwiedzający 
nasz kraj z m isją ewangelizacyjną, 
było ich u nas kilku ze słynnym 
Billy G raham em  na czele, ale tam 

ci nastaw ieni byli na działanie 
wśród młodzieży — gorszej czy 
lepszej —• ale „norm alnej”, teraz 
natom iast po raz pierwszy w ystą
pić miał człowiek, który Słowem 
Bożym zwyciężał w n a jtru d n ie j
szych sytuacjach i wśród n a jtru d 
niejszych ludzi.
W filmie młodego Dawida W ilker
sona gra przystojny ak to r i p iosen
karz P at Boone, z folderu „Dawid 
W ilkerson w Polsce” patrzy tw arz 
okrągła, młoda, pogodna. Zgrom a
dzeni 5 kw ietnia na w arszaw skim  
Torwarze z niecierpliwością w yglą
dali więc kogoś młodego, pogodne
go. zwycięskiego. Gdy na pokrytą 
deskami płytę T orw aru weszła g ru 
pa elegancko ubranych osób, tłum  
zafalował, ale zaraz opadł — to je 
szcze chyba nie on...
A jednak był w tej grupie. N iew y
soki. szczupły, gładko uczesany, z 
pochyloną, pobrużdżoną tw arzą. Nie 
zwycięski idol, lecz skupiony, po
ważny. starszy pan. Tak, minęło 
juz bowiem trzydzieści lat od chw i
li. gdy wezwany przez Ducha Św ię
tego porzucił swą w iejską parafię

KRYSTYNA LINDENBERG

Chudy

pastor

i pojechał do Nowego Jorku, by 
raic-wać tych, którzy najbardziej 
potrzebują pomocy.
..Jakiś człowiek stał na hydrancie 
i grał na trąbce »Naprzód żołnierze 
Chrystusa«... Koło niego na chod
niku stał drugi mężczyzna. Nie w i
działem jeszcze tak  chudego, w ąt
łego i m izernie wyglądającego czło
wieka. Ponad nim  powiewała na 
kiju flaga am erykańska. ...Stał tak 
ze schyloną głową, trzym ając tę 
swoją czarną książkę o tw artą  przed 
sobą. Ogarnęło mnie niesam owite 
uczucie, jak  w domu, kiedy ojciec 
wykonywał swoje czarnoksięskie 
praktyki. Było dziwnie cicho, n a 
wet samochody na P ark  Avenue, o 
kilka domów od nas, nie robiły 
żadnego hałasu. Był to nieziem ski 
spokój. Przestraszyłem  się... Chcia
łem odejść stąd, uciec, ale wszy
scy słuchali... czekali.
Nagie ten chudy człowiek podniósł 
głowę i głosem tak słabym, że led
wo go było słychać, zaczął czytać 
z tej czarnej książki: »Albowiem 
Bóg tak umiłował świat, że Syna 
swego jednorodzonego dał, aby każ-
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Dla Z.

Pamięci
10 maja 1986 r. zmarła w Warszawie Anna 

Kamieńska, poetka, pisarka, eseistka i tłumacz
ka. Była dobrze znana również w kręgu Czytel
ników „Jednoty”. Na naszych łamach odnoto
wywaliśmy kolejne Jej książki i zamieszczaliś
my ich recenzje, ostatnio w nr 4/83 i 4/86. An
na Kamieńska była zaprzyjaźniona z warszaw
skim środowiskiem ewangelików reformowa
nych. Podczas jednego ze spotkań zborowych 
miała swój wieczór autorski. Jej wiersze recy
towała wtedy Zofia Małynicz. W dniu Święta 
Zmarłych Poetka zbierała na cmentarzu ewan
gelicko-reformowanym kolektę, przeznaczoną na 
konserwację zabytkowych pomników. Gdy w 
1982 roku ukazał się jej „Notatnik”, pisaliśmy 
w „Jednocie”:

„Notatnik nie jest książką skończoną, zamk
niętą. Jego dalszy ciąg dopisuje życie, owa mo
zolna droga w Wiarę, Nadzieję i Miłość, dro
ga z wpisanym w nią znakiem nieuniknionego 
cierpienia aż po kres (początek!), kiedy to przez 
śmierć nastąpi ostateczne wyzwolenie, w ypeł
nienie i objawienie”.

I tak oto 10 maja tego roku zapisana została 
ostatnia karta „Notatnika”, a wraz z nią odsło
niła się dla Poetki Tajemnica Tego, „którego 
nie szukała, a znalazła”.

R e d a k c j a

Anny Kamieńskiej

Już pora pożyć trochę za innych 
już czas trochę za innych poumierać 
pocierpieć z tymi którzy cierpią 
podzielić rozpacz z rozpaczającymi

Już czas otworzyć ten rachunek 
i tak otw arty chociaż nie chcesz wiedzieć o tym  
bo wszystkie bóle spłyną do jednego morza 
wszystkie rozpacze w jednej ciszy się ukoją

Olbrzymie Jedno zmieści całą wielką mnogość 
wie o tym  nawet dziecko kiedy boi się ciemności 
porzuć już swoje małe ja co boli 
jeden jest Pan bólu i cierpienia

A N N A  K A M IE Ń SK A

dy, kto weń wierzy, nie zginął, ale 
miał żywot wieczny«” — wspom ina 
Nicky Cruz swe pierwsze zetknię
cie z Dawidem W ilkersonem.
Jak w tedy „chudy pasto r” potrafił 
zapanować nad ulicznym tłum kiem  
gapiów, niesfornych wyrostków, 
groźnych członków młodzieżowych 
band, tak  i teraz potrafił skupić 
na sobie i na tym, co głosi, uwagę 
lysięcznych tłum ów  Torw aru.
„Bóg włożył w moje serce miłość 
do Polski” — powiedział na w stę
pie. „Modliłem się przed przy jaz
dem tu za młodych ludzi w Polsce, 
bo młodzi ludzie na całym świecie 
są tacy sami i m ają te same p rob 
lemy. Z tym i problem am i jednak 
n:e chcą przyjść do kościoła, mó
wią, że iść do kościoła, to tak  jak  
iść na pogrzeb — w kościele nie 
m a życia”. I pastor W ilkerson cha
rak teryzuje sytuację w Ameryce. 
Mówi o panującej tam  „Ewangelii 
p rosperity”, o przekonaniu, że jeśli 
się jest chrześcijaninem  i p rzestrze
ga Boskich przykazań, to wszystko 
powinno układać się gładko, pow in
no się odnosić sukcesy, robić m ają
tek itd. Jest to jednak nauka d ia
belska, k tóra prowadzi do fetyszy- 
zacji pieniądza, pustk i w  życiu, 
różnego rodzaju w ynaturzeń, n a r

komanii, samobójstw . N aw et kazno
dzieje ulegają tym  tendencjom  i, 
zam iast szukać Boga, budują koś
cioły i zabiegają wokół spraw  przy
ziemnych.
Co się dzieje z moim krajem ? — 
pyto pastor W ilkerson. N arkom a
nia przybrała takie rozmiary, że 
ulegający jej młodzi ludzie gotowi 
są zabić, byle zdobyć pieniądze na 
narkotyki. Mała, trzyletn ia dziew
czynka baw i się na ulicy w narko 
m ankę usiłując w ykałaczką „wkłuć 
się” w żyłę na rączce. 5 la t tem u 
w San Francisco i w Nowym Jorku  
wszystkie bary dla hom oseksuali
stów były przepełnione, dziś w praw 
dzie opustoszały, ale tylko dlatego, 
że połowa tych ludzi zarażona jest 
AIDS. Pojaw iła się nowa, groźna 
choroba — chlam idia, w yw ołująca 
bezpłodność u kobiet — w tej 
chwili dotkniętych jest nią ok. 2 
m in osób, co pasto r W ilkerson łą 
czy z p rak tykam i usuw ania ciąży. 
..Wydaje mi się, że Bóg coś przez 
to wszystko do nas m ówi” — 
stw ierdza. „Nie chcę ubliżać m emu 
krajow i, ale nie chciałbym, żeby w 
Polsce stało się coś podobnego. Są 
na swiecie ludzie, którzy kopiują 
am erykański styl życia — nie chciał
bym, byście kopiowali alkohol, n a r

kotyki i całe zło, jakie jest z tym  
związane”. P rzestrzegając m łodych 
Polaków przed utożsam ianiem  szczę
ścia z możliwością posiadania lu k 
su sowych samochodów czy innych 
tak łatwo dostępnych w A m eryce 
dóbr, przypom niał, że gdy się jest 
z Chrystusem , to często cierpi się 
różne braki, a naw et nędzę.
„Jadąc tu ta j z lotniska — opow ia
da dalej Dawid W ilkerson — w i
działem po drodze wiele krzyży. To 
dla m nie nowy widok, ponieważ w 
Ameryce widzi się głównie em ble
m aty stacji benzynowych. Krzyż 
jest niew ątpliw ie znakiem  relig ij
ności, ale czy jest też znakiem  du 
chowości? Jak  em blem at firm y ben
zynowej oznacza, że w tym  m iejscu 
jest zbiornik z paliwem , energią 
dla pojazdów, tak  krzyż jest em 
blem atem  tej energii, jaką p rzeka
zuje nam  Chrystus, którego Krzyż 
jest. znakiem  Jego najwyższej ku 
nam miłości.
Jeżeli idziesz do stajni, nie stajesz 
się przez to koniem, jeżeli idziesz 
do kościoła, nie stajesz się przez to 
chrześcijaninem . C hrześcijaninem  
stajesz się dopiero wtedy, gdy oso
biście przyjm ujesz Boga, gdy Jezu
sa C hrystusa przyjm ujesz do swego 
serca jako swego osobistego Zba
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wiciela. „ 'k i z was płacze w po
duszkę? — pyta pastor W ilkerson. 
Ilu z was kłamie, »bo wszyscy k ła
mią«? Kiedy przyjaciel cię zawie
dzie, kiedy m asz kłopoty — On cię 
nie zawiedzie, On jest twoim n ie
zawodnym Przyjacielem . Nie chcę 
nikom u na siłę wpychać Jezusa 
C hrystusa do gardła, ale mówię 
wam : w K rzyżu jest moc. On był 
człowiekiem i wie, przez co prze
chodzimy. U m arł za nas, ale nie 
jest um arły — On żyje i przez D u
cha Świętego, Ducha Pocieszyciela, 
jest pośród nas obecny. Jezus zaj
mie się tym, by dać ci noiwe życie. 
Gdy będziesz Go miał w swoim ser
cu, n ik t nie może ci Go zabrać. 
Je st tw oją siłą, mocą, przyszłością. 
On jest tą odpowiedzią wciąż ak 
tualną od dwóch tysięcy la t — żyje 
dla ciebie, potrzebuje ciebie, a ty 
— Jego. Czy wierzysz, że On jest 
jedyną odpowiedzią?”
Pastor W ilkerson wzywa do poku
ty. Do szczerego żalu za grzechy. 
Wierzy, że Chrystusow e żarna zetrą 
te grzechy na proch, na mąkę, z 
k tórej wypieczony zostanie nowy 
chleb. Bo dla Polski, dla jej m ło
dego pokolenia am erykański ka
znodzieja m a w ielkie proroctwo. 
Z astrzegając się, że nie jest żad
nym  przepowiadaczem  przyszłości 
i że nigdy dotąd nie zajm ował się 
prorokow aniem , stwierdzić jednak 
musi, że przed przyjazdem  do na
szego kraju , na skutek w ielotygod
niowych intensyw nych modlitw, 
doznał objawienia. Zaw arte jest ono 
w proroctw ie Izajasza (49:8—13).

Dawid W ilkerson głosi, że n iedale
ki jest dzień, w którym  n astąp i o l
brzymi krach gospodarczy Am eryki. 
Pociągnie on za sobą nędzę, cier
pienia i różne nieszczęścia, których 
A m erykanie nie spodziewają się i 
nie są gotowi na ich przyjęcie. 
W prawdzie w książce „Przyłóż t r ą 
bę do u st” pastor W ilkerson prze
strzegał swych rodaków, że nadcią
ga załam anie, ale n ik t mu nie w ie
rzy i nie bierze tego pod uwagę, 
jak  n ik t nie słuchał i nie wierzył 
prorokowi Jerem iaszow i, k tóry  przez 
11 la t wzywał do upam iętania. 
Natom iast dla Polski nadchodzi n a j
większe w  dziejach przebudzenie 
duchowe i obietnica tego zaw arta 
jest w łaśnie w owym proroctw ie 
Izajasza. „Uwierzcie, że są to czasy 
ostateczne, w których nadejdzie J e 
zus. Z czterech stron św iata p rzy
chodzą Jego pomocnicy, młodzi k a 
znodzieje. Z tej hali sportow ej m ło
dzi ludzie w yjdą na ulicę i p rzypro
wadzą młodych narkom anów  i w y
leczą ich dusze. I oni też będą m ó
wić o cudzie i wszyscy w Polsce 
to usłyszą. Bóg działa przez P ola
ków”. Wokół Polski będzie ściana 
ognia, ale stąd w łaśnie na Europę, 
na św iat wyjdzie duchowe p rzebu
dzenie. Zanim to nastąpi, będziemy 
przeżywać różne jeszcze ciężkie 
chwile i niedostatki, „aż będzie w y
lany na nas Duch z wysokości... i 
zamieszka na pustyni praw o, a 
sprawiedliwość osiądzie na urodza
jnym  polu. I pokój stanie się dzie
łem sprawiedliwości...” (Iz. 32:15— 
17).

„Mówię z całego mego serca — 
kontynuuje pastor W ilkerson — do 
kaznodziejów, do m atek i ojców: 
jak  jest z twoim sercem, czy czy
tasz tę Księgę? Czy padasz na 
tw arz  przed Bogiem? Oto, co mówi 
Bóg: Lud mój mnie zaniedbuje! Po
wiem  wam, czego Bóg potrzebuje — 
potrzebuje chrześcijan! Zam ieńm y 
więc ten dom w Dom Pokuty. 
Módlmy się: Przebacz mi, Jezu, ze
ślij swego Ducha! Jezu, dotknij m e
go serca, uwolnij mnie, w iej w me 
serce miłość!”
Na wezwanie do wspólnej m odlit
wy z trybun  Torw aru schodzą m ło
dzi ludzie, najp ierw  nieśm iało, po
jedynczo, potem  coraz liczniej, i 
płynie n ieprzerw any potok ludzki w 
stronę podium, na którym  stoi „chu
dy p as to r”. „ — Niech każdy zam k
nie oczy i niech modli się ze m ną!” 
Nie jest to chór, kaftdy mówi od 
siebie, ręce wznoszą się do góry, 
ponad tysiąc ust pow tarza: „O Jezu, 
dziękuję Ci za Twego Ducha. D u
chu, otwórz nasze oczy, uszy, se r
ca, abyśm y Ci uw ierzyli”. Młodzi 
płaczą, obejm ują się nawzajem , w o
ła ją  „Jezu przy jdź” i „Jezus jest 
tu!”
Tak działo się na wszystkich spot
kaniach z Dawidem W ilkersonem. 
Czy była to chwila emocji, czy 
praw dziwe nawrócenie? Czy ci m ło
dzi to w łaśnie przyszli kaznodzieje 
zapoczątkowujący owo zapowiedzia
ne przebudzenie? Czas pokaże. U- 
fajm y Panu.

Krystyna Lindenberg 
Zdjęcie: Włodzimierz Świderski

BARBARA ADAMUS

„Czyż jestem stróżem brała mego...?“
Nałogi, których ofiaram i sta ją  się 
przede wszystkim  młodzi ludzie, 
stanow ią jeden z charak terystycz
nych znaków naszych czasów. Li
czba tych ofiar niepokojąco w zra
sta, również w Polsce. N arkom ania, 
dio niedaw na uw ażana za probelm  
społeczeństw  zachodnich, i u nas 
zbiera coraz większe żniwo. Nie
jedna rodizina przeżywa tragedię. 
Dla wielu m atek życie straciło 
sens, bo ich dzieci powoli um ierają 
zniewolone przez alkohol lub n a r
kotyki. Nie zapomnę listu m ałej 
dziewczynki do b rata  narkom ana: 
„Kochany Braciszku... W ysyłamy

Ci opłatek, przy w igilijnym  stole 
będziemy się za Ciebie modlić... Ja  
codziennie przy w ieczornej rozm o
wie z Bogiem wspom inam  Mu o 
Tobie... Zanim poszłam  na pocztę, 
m am usia czytała ten  list i, wiesz, 
ona płakała, bo ona Ciebie kocha 
tak  samo jak  nas...” P rzerażające 
są k a rtk i „Pam iętnika narkom an
k i”, ich okru tna praw da o zniszcze
niu młodego życia. Wiedza o tym  
problem ie jest w naszym  społeczeń
stwie niska, a reakcje — różne. 
Jedni w ykazują zupełną obojęt
ność, uważając, że ich to nie doty
czy, inni p y ta ją : „dlaczego?”, jesz

cze inni surowo osądizają. Nie w ie
dzą, że część winy spada na nich 
— i obojętnych, i pytających, i o- 
sądzających — na nas wszystkich. 
Dla tych, którzy nie zetknęli się 
bliżej z tym  problem em , niezrozu
m iałe są wypowiedzi narkom anów : 
„Kocham narkotyki!, śmierć z nim i 
jest moim przeznaczeniem ”, „Do
póki żyję, chcę się nimi dzielić ze 
wszystkim i, którzy do nich w ycią
gają ręce i serca”. Do nałogu p ro 
wadzą często głębokie duchowe 
problem y — niewłaściwa relacja 
między człowiekiem a Bogiem, brak  
miłości i akceptacji, niewłaściwe
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wychowanie, brak  czasu rodziców, 
rozbite małżeństwo... Zew nętrzne 
w arunki nie m ają, jak się zdaje, 
większego znaczenia, choć narko
m ani często się na nie pow ołują; 
jest to jednak raczej tylko p re 
tekst rzekomo uspraw iedliw iający 
uzależnienie. Podkreślił to niedawno 
podczas pobytu w Polsce David 
Wilkersom Młodzież am erykańska 
tłum aczy często, podobnie jak  pol
ska, swoje uzależnienie w arunkam i, 
w  jakich żyje. Ale problem  tkwi 
n ie  w sytuacji m ateria lnej — złej 
czy wręcz przeciwnie — i jej zm ia
n a  nie może zapobiec nałogowi lub 
go zwalczyć. U narkom anów , z ja 
kim i sama się zetknęłam , różne by
ły przyczyny brania. N iektórzy po
chodzili z bardzo dobrze sytuow a
nych, inni z zaniedbanych rodzin. 
Jednym i kierow ała ciekawość, chęć 
w ykazania w łasnej dorosłości i 
możliwości dokonania własnego 
wyboru, ale byli i tacy, którzy 
mówili: „...gdy w strzykiw ałem  sobie 
narkotyk , to było tak, jakby ktoś 
bardzo bliski i kochany był przy 
mnie...”

Żyjemy w czasach ogólnego zobo
ję tn ien ia na los drugiego człowieka. 
Z widokiem młodych ópunów o- 
swoiliśmy się. W rośli jakby w k ra j
obraz naszej codzienności. M ijamy 
ich obojętnie. A przecież jesteśm y 
k rajem  chrześcijańskim... Czy n a 
sza obojętność nie jest podobna do 
py tan ia  postawionego przez Kaina: 
„Czyż jestem  stróżem  b rata  mego?” 
O  stosunku naszego społeczeństwa 
do łudzi uzależnionych świadczy 
następujący  przykład: Na pew nym  
spotkaniu  prowadzono pracę w k il
ku grupach. Każda z nich m iała 
za zadanie rozpatrzyć przypadek 
młodego alkoholika i odpowiedzieć 
na kilka pytań. Pierw sze z nich 
brzm iało: „Jakie uczucia odczu
wasz względem tego p rzypadku?” 
P raw ie  wszystkie odpowiedzi za
w ierały osąd, nie określały uczuć 
wobec drugiego człowieka, lecz go 
oceniały. Tylko jedna osoba pod
kreśliła bardzo mocno uczucie w e
w nętrznego bólu na widok zniewo
lonego, którego małżeństwo, zdro
wie, życie powoli niszczeje.

Uważamy się za chrześcijan, ale 
nie zawsze uśw iadam iam y sobie, 
co to znaczy być chrześcijaninem , 
do czego nas chrześcijaństw o zo
bowiązuje i jaką nakłada na nas 
odpowiedzialność. Jako chrześcija
nie musimy kontrolow ać swoje ko
rzystanie z daru  życia. Taka myśl 
przew ijała się na M iędzynarodowej 
K onferencji Lekarzy Chrześcijan

zorganizowanej w dniach 9—11 m a
ja br. przez Towarzystwo K rzew ie
nia E tyki C hrześcijańskiej w K ra
kowie. Zjechało na nią około 230 
lekarzy i pracow ników  Służby 
Zdrowia z 18 krajów . W ykładow
cam i byli lekarze cieszący się 
szczególnym autory tetem  medycz
nym  w dziedzinie leczenia nałogów 
i w psychiatrii. Ideą przewodnią 
konferencji były słowa z Ewangelii 
Jan a  8:36: „Jeśli więc Syn was 
wyswobodzi, praw dziw ie wolnymi 
będziecie”.

Różne były tem aty  poruszane przez 
mówców — od w yjaśnienia pojęcia 
uzależnienia i społecznego podłoża 
nałogów przez omówienie podej
ścia chrześcijanina do dobrych i 
złych zwyczajów aż do zagadnienia 
rehabilitacji, pomocy i zapobiega
nia nałogom. Podkreślano wzrost 
liczby ludzi uzależnionych na św ię
cie i ogrom ną odpowiedzialność le
karza nie tylko w stosunku do p a 
cjenta, ale i we w łasnym  życiu 
osobistym. N ajw ażniejsze było zaś 
to, że konferencja pokazała chrze
ścijański punk t widzenia na p ro 
blem narkom anii.

Nałóg to nie tylko uzależnienie fi
zyczne, to bardzo silne więzy n a 
tu ry  psychicznej i duchowej. Już 
Adam  i Ewa skuszeni fałszem ab
solutnej wolności poznali jej p raw 
dziwy sm ak przeżyw ając lęk, n ie
nawiść do siebie, b rak  poczucia 
bezpieczeństwa, strach  przed śm ier
cią — doznania, które są udzia
łem w łaśnie narkom ana. Wolność 
od wszystkiego sta je  się ciężką 
niewolą, z k tórej bardzo trudno się 
wyzwolić. Alkoholik czy narkom an 
musi przede w szystkim  znaleźć 
rozwiązanie swych w ew nętrznych 
problem ów. Sama detoksykacja nie 
uwolni go od głodu psychicznego. 
Człowiek stanowi całość, na k tórą 
sk łada się nie tylko ciało, lecz rów 
nież duch i dusza, jeśli leczenie 
nałogowca ma przynieść rezultaty , 
konieczne jest stosowanie terapii 
pneum o-psycho-s oma tycznej. I tu 
leży ogrom na szansa a zarazem 
zadanie dla chrześcijanina. Nie mo
żemy się bać wyjść do człowieka 
z tym, czym Bóg nas obdarzył — 
z miłością, przebaczeniem . Miłość 
to autentyczny ból na widok gi
nącego człowieka. Jakże aktualne 
sta ją  się tu ta j słowa naszego P a 
na: „Cokolwiek uczyniliście jedne
mu z tych najm niejszych moich 
braci...” Ale kto chce pomóc znie
wolonemu, sam doznać musi p raw 
dy słów z II L istu do K oryntian  
(5:17): „Tak więc, jeśli ktoś jest w

Chrystusie, nowym jest stw orze
niem, stare przem inęło, oto wszy
stko stało się now e”. Tylko wtedy, 
gdy sami przyjm iem y Boże p rze
baczenie, jesteśm y w stanie podać 
je dalej! A do tego jesteśm y zo
bowiązani! (5:18): „A wszystko to 
jest z Boga, k tóry  nas pojednał z 
sobą przez C hrystusa i poruczył 
nam służbę po jednan ia”. Ta cu
downa Boża miłość — przebacza
jąca i przem ieniająca — jest dla 
każdego człowieka, zarówno dla le
karza, jak i jego pacjenta. Jego 
wyzwolenie może nastąpić tylko 
no drodze przem iany, k tó rą daje 
Jezus.

W krajach  zachodnich istnieje w ie
le ośrodków chrześcijańskich p ro 
wadzących rehabilitację narkom a
nów, które za podstaw ę swej dzia
łalności przyjęły Bożą terapię. 
P rak tyka wielu lat w ykazuje, że 
„sukcesy” osiągane są o tyle, o ile 
w łaśnie ta terap ia jest stosowana. 
H. P. Vogt, kierow nik C hrześcijań
skiego C entrum  Rehabilitacyjnego 
dla N arkom anów  w Nieschberg w 
Szw ajcarii, zapytany o sukcesy w 
swej pracy, tak odpowiedział: „ Ja 
ko chrześcijanin nie mogę mówić 
o sukcesach, lecz o błogosławień
stwie żywego Boga. Począwszy od 
1972 roku do reku 1983 przewinęło 
się przez nasz ośrodek 82 zniewo
lonych, łącznie z tymi, którzy nie 
przebyw ali w nim dłużej niż 14 
dni. 55 z nich jest dziś ludźmi w y
zwolonymi z nałogu, 16 wróciło do 
starego życia, 7 zmarło, z 4 nie 
mamy żadnego kontaktu. Jak  to 
tłum aczę? Przez wejście człowieka 
w żywy kontak t z Bogiem nastę
puje nowe narodzenie, nowe stw o
rzenie...” W 400 ośrodkach p row a
dzonych przez D. W ilkersona i je 
go w spółpracowników  liczba w y
leczonych osiąga 75%, podczas gdy 
w ośrodkach państw ow ych (świe
ckich) tylko 25%. W naszym  k ra ju  
na placu boju pozostają jeszcze 
tylko zapaleńcy — ci działający 
w „M onarze”, lekarze, społeczni
cy, rodzice, pracownicy MO...
A co czynimy my, jako chrześci
janie? Czytałam kiedyś n astępu ją
cą historię. Pew ien m isjonarz je 
chał razem  ze swym  czarnym  
w spółpracownikiem  do oddalonej 
stacji m isyjnej. W drodze zasta
naw iali się wspólnie, jak  tym  pro 
stym  mieszkańcom wioski w ytłu
maczyć tajem nicę w iary. ,,— Do
skonałym  przykładem  mógłby być 
samochód — stw ierdził A frykań- 
czyk. „— Nie rozum iem ” — od
powiedział m isjonarz. ,,— Dla w ie
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lu ludzi — kontynuow ał czarny 
chrześcijanin — w iara jest kołem 
zapasowym, k tó re zabiera się ze 
sobą tylko na wszelki wypadek. A 
czym pow inna być według ciebie? 
Kierownicą, w łaśnie kierow nicą!” 
Czy w naszym życiu tak  w łaśnie 
jest? Czy w naszym  chrześcijań
stwie w iara w Chrystusie jest k ie
rownicą wszelkich poczynań? Brak 
nam  często pełnego zaufania Bogu 
we w szystkich . sytuacjach. A może 
nie oczekujemy już ujaw nienia się 
Bożej mocy, sądząc, że czasy cu
dów dawno minęły?
Toczy się wiele dyskusji na te 
m at pomocy ludziom uzależnio

nym. Potrzebni są ludizie, którzy 
chcą działać. Może niekoniecznie 
od razu jako pracow nicy konk ret
nego ośrodka, ale w spółpracow ni
cy Boży, w ojujący najp ierw  w m o
dlitw ie za tych, którzy często o- 
k reśla ją  swoje życie: „Nie chcę już 
tak dalej iść przez to piekło... P ró 
bowałem wszystkich rodzajów  n a r
kotyków, wszystkie mnie zawio
dły... One zawiodły moje myśli o 
miłości, zburzyły moją godność, 
zrujnow ały moje życie rodzinne”. 
Pozwól, że zapytam  Cię, Czytel
niku, jak Ty widzisz spraw ę po
mocy ludziom  uzależnionym ? 
Chciałabym, by tych kilka myśli

pobudziło Cię do zastanow ienia, 
wypowiedzi, modlitwy.
Oby coraz więcej było ludzi zaan
gażowanych w tę spraw ę, oby có
ra:: więcej ludzi mogło powiedzieć 
jak pew na młoda dziewczyna: 
,,... napisałam  ci, że dużo w moim 
życiu się zmieniło, ale jedno po
zostało takie samo — to ból w 
moim sercu z powodu tych, którzy  
giną. Wiem, że m am y być tymi, 
którzy przez w iarę urzeczyw istnia
ją Boże obietnice. A przede w szyst
kim  m iękką gliną w ręku Pana, 
by mógł przysposobić sobie z nas 
użyteczne narzędzie”.

Nabożeństwo w cerkwi Narodzenia N ajśw iętszej M arii 
Panny we W łodawie (foto: P io tr Rogóyski)

Już po raz trzeci w gościnnej parafii ojców oblatów 
w Kodniu nad Bugiem spotkali się (9—11 m aja br.) 
młodzi chrześcijanie z różnych Kościołów, aby mo
dlić się o Jedność. Hasłem tegorocznego zjazdu eku
menicznego, w którym  uczestniczyło 700 osób, były 
słowa zaczerpnięte z II L istu Apostoła Paw ła do 
K oryntian: „Bóg... zlecił nam posługę jednan ia” (cy
ta t wg Biblii Tysiąclecia).
T radycyjnie już nasze spotkanie rozpoczęliśmy w 
piątek  wieczorem nabożeństwem  luterańskim , które 
odpraw ił w kościele Sw. Ducha na kalw arii kodeń- 
skiej ks. M arcin Undas ze Zgierza. Biorąc za pod

GRZEGORZ POLAK

*

Św ię tow an ie

Jedności

staw ę kazania cytowane słowa św. Paw ła, ks. M ar
cin podkreślił, że tylko człowiek odrodzony w Bogu 
może spełniać dobrze to wielkie i odpowiedzialne za
danie, jakim  jest odbudow yw anie Jedności wśród 
rozdzielonych braci.
Pod koniec nabożeństw a odczytane zastały listy skie
rowane do nas przez bp. W ładysława Miiziołka, w i
ceprzewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Ekum e
nizmu, oraz bp. Zdzisława Trandę, który  nie mógł 
wziąć udziału w spotkaniu ze względu na odbywa
jący się w tych samych dniach Synod Kościoła Ew an
gelicko-Reformowanego.
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P o nabożeństw ie urządziliśm y tradycy jne ognisko 
przed kościołem. Była okazja do przedstaw ienia się. 
Kolejno do m ikrofonu podchodzili przedstaw iciele 
poszczególnych wspólnot. Przybyli ludzie z niem al 
wszystkich regionów kraju . Z Supraśla koło Białego
stoku przyjechał au tokar z praw osław nym i i kato li
kami. Była też grupa młodzieży ze Zjednoczonego 
Kościoła Ewangelicznego, dwaj bracia rep rezen tu 
jący Świecki Ruch M isyjny Epifania, a także pol- 
skokatolik  i adw entysta. Nie zabrakło przedstaw icieli 
różnych w spólnot katolickich: oaz, neokatechum enatu, 
duszpasterstw  akadem ickich, sem inariów  ducho
wnych, grup parafialnych. Było też dwoje gości z 
zagranicy — ks. Kazik B urkę z Irland ii i siostra 
L ukrecja, urszulanka z A rgentyny, oboje mówiący po 
polsku. Wszyscy zostali serdecznie przyw itani b raw a
mi i śpiewem. W ytworzyła się tak wspaniała, b ra 
te rska atm osfera, że mimo bardzo późnej pory nik t 
nie miał ochoty kłaść się spać.

W sobotę rano w bazylice kodeńskiej, gdzie znaj
du je się czczony przez katolików  obraz M atki Bo
skiej, skradziony przez Sapiehę z kaplicy pap ie
skiej, uczestniczyliśmy w Mszy, k tórą odpraw ił bp 
Jan  Mazur, ordynariusz diecezji siedleckiej, czyli 
podlaskiej. W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup mó
wił o praw dzie Bożej objawionej w Piśm ie świętym, 
m ającej moc jednoczenia ludzi. P raw da jest jedna, 
mówił bp Mazur, ale spojrzeń na nią i in terpretacji 
może być wiele. Jesteśm y najbliżej jej wówczas, 
kiedy zachowujem y posłuszeństwo Ojcu na wzór 
Jezusa Chrystusa.

Podczas Mszy m odliliśm y się m.in. w intencji zwie
rzchników  wszystkich Kościołów chrześcijańskich, o 
pokój Boży w naszej Ojczyźnie, a  także za nas sa
mych, abyśm y byli zaczynem pojednania w naszych 
środowiskach.

Tego dnia mieliśmy także w program ie pogadanki 
poświęcone m iędzykonfesyjnem u dialogowi teologi
cznemu. Wygłosili je profesorow ie Katolickiego U ni
w ersytetu  Lubelskiego: o. W acław Hryniewicz (dialog 
katolickonprawosławny) i o. S tanisław  Celestyn Na
piórkowski (dialog katolicko-protestancki). Obaj p re 
legenci mówili nie tylko o stanie ak tualnym  dialo
gów i uzgodnieniach osiągniętych przez teologów 
różnych wyznań, ale podzielili się także swymi prze
m yśleniam i na tem at pew nych zjawisk we w spół
czesnym ruchu ekum enicznym . O. Hryniewicz p a ra 
frazując słowa Czesława Miłosza stw ierdził, że w sku
tek podziału ciąży na nas „niedochrześcijanienie”. 
Podział spraw ił, że staliśm y się ubożsi. Rozbicie to 
krzyż Kościoła, to część męki Chrystusa. Nie czci 
się rozbicia, czci się Jedność. Świętujm y tę Jedność 
tu, w Kodniu, uprzedzajm y ją. Podział trzeba n a j
pierw  przezwyciężyć w sobie, tak  jak  uczynił to 
Jezus Chrystus. Pragnienie Jedności, mówił dalej o. 
Hryniewicz, wyrywa się ze stanu podziału. Pom agaj
my przezwyciężać go innym!

O. Napiórkowski zwrócił natom iast uwagę, że po
winniśm y najp ierw  sami zmieniać się i otw ierać na 
innych, a nie żądać tego od naszych braci. Mówiąc 
o kontaktach ekum enicznych w naszym k ra ju  pod
kreślił, że katolicy m ają pokusę przem aw iania z po-

Nabożeństwo ekum eniczne w kościele Św. Ducha w Kodniu; przewodniczy młodzież ze Zjednoczonego Koś
cioła Ewangelicznego (foto: Krzysztof Gołębiowski)



zycji siły, podczas gdy uczciwość wymaga, abyśmy 
rozm awiali ze sobą jak  równi z równymi.
Po południu odwiedziliśmy cerkiew  praw osław ną w 
Kodniu, a następnie kościół, katolicki w Jabłecznej, 
gdzie tam tejszy proboszcz, ks. H enryk Och, w raz 
z parafianam i, przygotow ał d la  nas posiłek. Potem  
udaliśm y się au tokaram i do Włodawy, a tam  w 
m iejscowej cerkw i Narodzenia Najświętszej Marii 
P anny w ysłuchaliśm y akatystu  (modlitwy do M atki 
Boskiej), k tóry  odśpiewali trzej duchowni p raw osła
wni. Była też okazja, aby zapoznać się nieco z bo
gactwem  teologii Kościoła Wschodniego. Na trudne, 
kontrow ersyjne py tan ia (np. ku lt m aryjny w praw o
sławiu) w sposób niezwykle taktow ny i interesujący 
odpowiadał miescowy proboszcz, ks W itktor Szaj- 
kowski. Naszą wizytę w cerkwi zakończyliśmy od
m ówieniem „Ojcze nasz”.
Przed północą w kodeńskim  kościele Św. Ducha ucze
stniczyliśm y w nabożeństw ie ekum enicznym , które 
składało się z dwóch części: najp ierw  przewodniczyli 
m odlitwom  siostry i bracia ze Zjednoczonego Koś
cioła Ewangelie z mego. Ich modlitwa była pełnym  
radości i entuzjazm u uw ielbieniem  Boga, choć mo
m entam i mogła ona niektórych wręcz zaszokować. 
Tak było na przykład  w momencie, gdy prowadzący 
nabożeństwo zaapelował do wszystkich: „A teraz b ra 
wo na cześć naszego Pana, Jezusa C hrystusa” i przez 
kilka m inut w św iątyni aż huczało od gromkich 
oklasków.
Druga część nabożeństw a, prow adzona przez kato li
ków, oparta była na cytatach biblijnych mówiących 
o Jedności i b raterstw ie, przeplatanych intencjam i 
m odlitewnym i. Prosiliśm y Boga o błogosławieństwo 
dla wszystkich Kościołów chrześcijańskich w Polsce.

Modliliśmy się także o zdrowie ks. Jerzego S tah la 
i siostry Reginy Witt, diakonisy. A na koniec z ra 
dością podzieliliśm y się Chlebem, k tóry  na ołtarzu 
przełam ali duchowny katolicki (ks. Józef Szajda) 
i praw osław ny (o. Igor Chlabicz).
Przed rozejściem  się zabrał głos o. A ndrzej Madej 
ze zgrom adzenia ojców oblatów, in ic ja tor spotkań 
ekum enicznych w Kodniu. Tak jak przed kilku la ty  
b ra t Igor Roger Schm it z Taize, o. AndTzej prosił, 
aby n ik t z nas nie w yjechał z Kodnia bez postano
wienia zrobienia czegoś konkretnego na rzecz Jed 
ności. Apel b ra ta  Rogera zainspirow ał wówczas 
dziennikarza katolickiego Jana  T urnaua do zainicjo
w ania comiesięcznych nabożeństw  ekum enicznych, 
które odbyw ają się w kościele ew angelicko-reform o
wanym  w W arszawie. Oby podobna piękna inicjatyw a 
była owocem spotkania w Kodniu!
W niedzielę odwiedziliśmy Kostomłoty, gdzie zna j
duje się jedyna w Polsce parafia katolicka w obrząd
ku bizantyjsko-słow iańskim . Zostaliśmy przyjęci n ie
zwykle serdecznie przez m iejscową w spólnotę z jej 
duszpasterzem  ks. Rom anem  Piątką. L iturgii m szal
nej przewodniczył o. Jan  Sergiusz Gajek, pracow nik 
naukow y In sty tu tu  Ekumenicznego KUL. W homilii 
mówił on o gorszącym fakcie podziału chrześcijań
stwa, który  osłabia naszą wiarygodność wobec św ia
ta. O. G ajek zaapelował o większe zaufanie między 
chrześcijanam i, abyśmy mogli wspólnie głosić chwałę 
C hrystusa zm artw ychw stałego.
Nieraz mówi się o Jedności chrześcijan jako o czymś 
bardzo odległym. Tymczasem podczas takich spotkań, 
jak  to nasze w Kodniu, ona nam  się odsłania. Wie
rzę mocno, że spotykając się i razem modląc my tę  
Jedność współtworzymy.

SZALOM

Perypetie
Bruno Hussar, OP — patrz „Jednota” 1986, nr 5 i 6. Red.

S. KINGA — Czy dialog z Żydami na płaszczyźnie 
wiary uważa Ojciec za możliwy?

O. BRUNO HUSSAR — Odpowiem konkretnym  przy
kładem. Na poczcie w Jerozolim ie podszedł do mnie 
i nieśm iało poprosił o pożyczenie pióra jakiś młody, 
pobożny Żyd — w kapeluszu, długim  płaszczu, z citcit
— frędzlam i, które wychodziły mu spod ubrania. No
sił długie pejsy i ledwie zaznaczającą się brodę. Po
życzyłem mu pióro. Po chwili wrócił z pytaniem , czy 
nie mam  koperty. Dałem kopertę. Potem  znów, cały 
w pąsach, zapytał, czy nie mógłbym ofiarować mu 
sumy potrzebnej na znaczek do Ameryki. Wielce 
skrępow any przyjął pieniądze. Po paru  m inutach 
wrócił, aby oddać pióro i czerwieniąc stię zapytał:

— Co trzeba robić, kiedy się już nie ma w iary?
—* Kiedy się nie ma w iary? — zapytałem , aby się 
upewnić.
— Kiedy się nie ma w iary — powtórzył.
— Trzeba się modlić.
— Ale jak  się modlić, jeśli się nie wierzy?

—• Mów po prostu  jak  najczęściej: „Boże, jeśli istn ie
jesz, daj mi to poznać”. A ponadto p rak tyku j m ictwot, 
jak do tej pory. I jeszcze jedno: czytaj Księgę Hioba. 
Odsizedł i już nigdy więcej go nie widziałem.

S.K. — A co z Żydami, którzy uwierzyli w Jezusa 
i proszą o chrzest?

B.H. — W tak im  w ypadku konieczna jest w ielka roz
tropność. Bo z jednej strony, czy dana osoba będzie 
zdolna podołać trudnościom , jakie w tym  k raju  po
ciąga za sobą wejście do Kościoła? Czy zachowa w 
sercu miłość do swego naroidu i będzie mu służyć 
w Kościele Izraela? A z drugiej strony, czy Kościół 
— uform ow any pod względem psychologicznym i so
cjologicznym tak, jak  to ma miejsce tu ta j — będzie 
gotów przyjąć Żyda, nie odryw ając go od żydow
skich korzeni? Bo, niestety, zm ieniając religię Żyd 
ryzykuje, że w łasny naród uzna go za zdrajcę i za
przańca, a wielu chrześcijan nie zaakceptuje jako 
prawdziwego chrześcijanina, gdyż dla nich na zaw
sze pozostanie on Żydem.
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S.K. — Jak wygląda sytuacja Żydów-chrześcijan w  
Izraelu?

B.H. — Niewielu wśród nich jest takich, których 
przyjęto tu ta j do Kościoła. Większość przybyła już 
jako chrześcijanie. Część rozwinęła się w ew nętrznie 
i um acnia Kościół lokalny, ale bardzo liczna część 
w yem igrowała, nie m ając siły lub  możliwości pozo
stan ia w kraju . Inni, wreszcie, albo porzucili wszel
kie p rak tyk i religijne, albo wrócili do judaizm u. Dla 
mnie, jako księdza, najw ażniejsze jest to, aby umieć 
każdego słuchać z nieskończonym szacunkiem  i m i
łością, pomóc jasno rozeznać sytuację tak, by decy
zja podjęta została z całą odpowiedzialnością.

S.K. — Dzisiejszy Kościół hebrajski w ogromnej m ie
rze jest rezultatem podejmowanych przez Ojca w y
siłków. Jakie były początki?

B.H. — Kiedy przyjechałem  do Jaffy, m ała grupka 
tam tejszych chrześcijan przyjęła m nie niem al jak 
Mesjasza. Żyli rozproszeni, każdy w swojej rodzinie, 
z k tórą łączyły go m niej lub więcej napięte stosun
ki. W pracy nie zdradzali się ze swoją religią. N ie
którzy uczestniczyli w  mszy w szpitalu francuskim , 
kry jąc się za filaram i, a Kom unię św. przyjm ow ali 
potajem nie w zakrystii. Z pomocą przyszedł nam  
attache am basady USA. W raz z żoną otw orzył dla 
nas swój dom w  Ram atgan, na przedm ieściu Tel 
Awiwu. Przez cały rok raz w m iesiącu celebrow a
łem  tam  Eucharystię dla m ałej, ale żarliw ej grupy. 
Mimo okazywanej nam  gościnności, szukaliśm y jed
nak własnego lokalu. P roblem  rozwiązał się nieocze
kiw anie a opatrznościowo: spotkałem  pewnego k a
tolika, w łaściciela bloku, w którym  stał pusty  pię- 
ciopokojowy lokal. Cena była przystępna, w ynajęliś
my go. U sytuow any w samym centrum  Jaffy , lokal 
ten  stał się siedzibą tzw. Dzieła św. Jakuba, którego 
celem było stworzenie w Izraelu katolickiej w spól
noty kościelnej języka hebrajskiego. To cała historia. 
K iedyś trzeba ją będzie opisać. Księża i laicy Dzieła 
św. Jakuba wiele zdziałali w  dziedzinie liturgii: op ra
cowano teksty  i w ażnym  corocznym w ydarzeniem  by
ła celebracja W ielkiego Tygodnia u sióstr N otre-Dam e 
de Sion w Ain Karem . Zjeżdżali tam  wszyscy k a
tolicy z całego kraju . Taki był początek.

S.K. — A dziś? Jak się to Dzieło rozwinęło?

B.H. — Dziś* Kościół języka hebrajskiego m a cztery 
bardzo żywe centra, każde o w łasnym  obliczu: w 
Jerozolimie, Tel A w iw ie-Jaffie, H ajfie i Beersizewie. 
Wszystkie one borykają się ze swoimi problem am i, 
ale najgorszy jest podział między Kościołem łaciń
skim  i greckim  (melchickim) oraz w sam ym  łaciń
skim. Nasz biskup, łaciński patria rcha  Jerozolim y, 
m iał swoją siedzibę w jordańskiej części m iasta, a 
więc w k ra ju  nieprzyjacielskim . H ierarchia i księża 
lokalni są to albo Arabowie, albo Europejczycy n a 
staw ieni na duszpasterstw o społeczności arabskich. 
A więc in teresy  duszpasterstw a i roztropność poli
tyczna, resentym enty  czy wiekowe przesądy skiero
wane przeciwko Żydom i wreszcie fakt, że W atykan 
nie naw iązał stosunków  dyplom atycznych z państw em  
Izrael — wszystko to współdziała w tw orzeniu się

postawy nieufności tutejszych w ładz Kościoła łaciń
skiego w stosunku do Izraela w  ogóle, a do młodego 
Kościoła hebrajskiego w szczególności. Zawdzięcza on 
jednak wiele dwom osobistościom rzym skim : kard. 
Eugeniuszowi Tisserant, który do swej śm ierci, czyli 
do 1972 r., był p refektem  K ongregacji ds. Kościołów 
W schodnich, i kard. A ugustynowi Bea, który  podczas 
Soboru i bezpośrednio po nim  sta ł na czele nowo 
utworzonego S ekretaria tu  ds. Jedności Chrześcijan. 
Dzięki kard. T isserant jeszcze za pontyfikatu  P iusa 
XII w latach pięćdziesiątych otrzym aliśm y pozwole
nie odpraw iania mszy (z w yjątk iem  kanonu) w  języ
ku hebrajskim . To było wiele.

S.K. — A kiedy ujrzała światło dzienne fundacja 
ośrodka studiów judaizmu — cel Ojca m isji w  
Izraelu?

B.H. — Był to rok 1958. Postawiono nam  jednak  trzy 
w arunki: 1) aby ani nowy ośrodek, ani dom n ie no
siły nazwy „dom inikański”, 2) aby specjalność Ecole 
Bibliąue, tzru archeologia, nie była przedm iotem  jego 
badań i działalności, i 3) aby zakojnnicy z Ecole B i
bliąue i z nowego ośrodka nie utrzym yw ali oficjal
nych stosunków. Zastrzeżenia były zrozumiałe, ponie
waż Ecole B ibliąue znajduje się w  miejscu, k tóre 
wówczas leżało po stronie jordańskiej, a więc na  te 
renie wrogim  Izraelowi. Osobiście nie m iałem  żad
nych trudności w przyjęciu tych w arunków . P rzy tej 
okazji wróciliśm y do źródeł, bo zam iast przedstaw iać 
się jako dom inikanie, po prostu  używam y nazw y 
„bracia kaznodzieje”.

P raw ie rok szukaliśm y — ja i b ra t Jaąues F ontaine 
z prow incji paryskiej — locum na ten ośrodek. Na r a 
zie przyjęli nas ojcowie N otre-Dam e de Sion w  In 
stytucie Ratisbonne. Pewnego dnia odkryliśm y wolne 
m ieszkanie w  domu należącym  do księży lazarystów  
— tu, gdzie obecnie jesteśm y. Skoro był dom, nale
żało znaleźć m u nazwę. Po długich w ahaniach w y
braliśm y Izajasza jako czczonego w  Jerozolim ie p a 
trona i m ęczennika. I tak  nasze centrum  studiów  
nad judaizm em  stało się M aison S t Isaie, Domem św. 
Izajasza. Nasi żydowscy przyjaciele wiele się po nim  
spodziewali. Zwłaszcza A ndre Chouraąui, znany lite 
ra t i publicysta, i Zwi W erblowski, ówczesny dzie
kan wydziału hum anistyki, m ieli nadzieję, że nasz 
Dom w sam ym  sercu Jerozolim y będzie zarówno 
punktem  autentycznej m odlitw y Kościoła hebra jsk ie
go, jak  i centrum  in telektualnym  o wysokim pozio
mie, gdzie mógłby się rozpocząć dialog chrześcijań
stw a z judaizm em . Była to zima 1959 r.

S.K. — A kiedy Dom powiększył się pod względem  
personalnym?

B.H. — W 1961 r. przyjechał trzeci z nas — b rat 
M arcel Dubois, młody profesor filozofii z Saulchoirr 
a w 1967 r. — b ra t G abriel Grossm ann, historyk. N a
reszcie Maison St Isaie stał się praw dziw ym  ośrod
kiem studiów. Jaąues studiował myśl żydowską, M ar
cel pogłębiał znajomość średniowiecznej filozofii ży

* R ozm ow a p rzep ro w a d zo n a  w  1984 r. — red .,
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dowskiej, a G abriel — historię syjonizmu i lite ra tu 
rę rabinacką. M aison S t Isaie stał się także punktem  
jednoczącym  Kościół z judaizm em  państwowym : póź
niej otrzym aliśm y nie tylko obywatelstwo izraelskie, 
ale dwóch z nas podjęło w ykłady na Uniwersytecie 
H ebrajskim . B rat M arcel Dubois został naw et w y
brany  dziekanem  w ydziału filozofii. Naszym zasadni
czym celem  było jednak  pomagać Kościołowi w b a
daniu w łasnej tożsamości przez studiowanie swoich 
korzeni.

S.K. — Dzięki temu mógł Ojciec jako ekspert działać 
na Vaticanum II. Proszę powiedzieć coś na ten temat.

B.H. — Kiedy 25 stycznia 1959 r. papież Jan  X X III 
zapowiedział zwołanie soboru powszechnego, wielu 
zrozumiało, że może to być pun k t zwrotny w stosun
kach z Żydami. K ardynał Bea osobiście znał księży 
Kościoła hebrajskiego w Izraelu i interesow ał się ich 
pracą. Na w yraźną prośbę Jana  X X III zredagował 
krótki, serdeczny tekst w yrażający skruchę Kościoła 
za grzechy popełnione przeciw  Żydom, miłość do nich 
jako starszych braci w wierze oraz pragnienie Koś
cioła katolickiego, by zmienić nauczanie w iernych na 
ten  te m a t T ekst m iał być przedstaw iony Soborowi 
i ew entualnie przyjęty  jako oficjalny dokum ent. N ie
stety , p rasa  rozgłosiła go przedwcześnie, co z jednej 
strony wywołało w ielką nadzieję, ale z drugiej — 
niesłychaną opozycję, iry tację i pogróżki. Rozpętała 
się kam pania artykułów , konferencji, anonimowych 
pam fletów  i ataków  w im ieniu teologii antyżydow 
skiej. Jedn i określali tekst kard. Bea jako niebez
pieczny progresizm  w  łonie Soboru, inni jako poli
tyczny sztandar przeciw  państw u Izrael.

S.K. — Mówiąc nawiasem: jak Żydzi oceniali postać 
Jana XXIII?

B.H. — Bardzo był kochany w Izraelu, nazywano go 
Janem  Dobrym. Kiedy zm arł w 1963 r., n a  U niw ersy
tecie H ebrajsk im  zorganizowano w zruszającą cerem o
nię i dla oddania m u hołdu zdecydowano się opubli
kować piękną edycję jego encykliki „Pacem in te rr is” 
w języku hebrajskim , z wielojęzycznym wstępem  
prof. D aw ida F lussera.

S.K. — Wracając do tekstu kard. Bea...

B.H. — Przerobiono go w „kuchni kościelnej” do te 
go stopnia, że stał się niepodobny do oryginału. D la
tego Maison S t Isaie wydelegował mnie do Rzymu, 
abym  stara ł się zapobiec katastrofie. K ard. Bea za
prosił m nie do współpracy w charakterze eksperta 
w K om isji S ek retaria tu  ds. Jedności Chrześcijan. 
Z wieloma ojcam i Soboru rozm awiałem  indyw idual
nie za kulisam i. 28 i 30 w rześnia 1964 r. odbyły się 
jedne z najbardziej burzliwych seansów Soboru. Dla 
nas — trium f: przew ażającą większością głosów po
tw ierdzono absolutną konieczność przyjęcia dek lara
cji o Żydach, podkreślając, że należy powrócić do 
treści i ducha pierw otnego tekstu. Do redakcji trze
ciej w ersji m ianowano kom isję z trzech ekspertów. 
W eszli do niej: o. Gregory Baum, m sgr John O ester-

reicher i ja. W ynik naszej pracy poddano ocenie szer
szej kom isji ekspertów  z zakresu biblistyki, p raw a 
kanonicznego i łaciny. Gotowy tekst przedstaw iono 
komisji soborowej. N astąpił kluczowy etap. Za sześć 
dni m iała się skończyć trzecia sesja Soboru. Jeśli 
tekst nie zostałby zatw ierdzony przed tym  term inem , 
znów stałby się przedm iotem  zabiegów „kuchni”, cze
go za wszelką cenę należało uniknąć. Całe perypetie! 
Kard. Bea zaprezentow ał tekst Kom isji ds. Jedności 
Chrześcijan. Ojcowie, na ogół otw arci i przychylni, 
dom agali się uściśleń i uwag. Opozycję reprezen to
wali biskupi Arabowie. W yolbrzymiali sprawę, p rze
pow iadali represje  krajów  arabskich przeciw  Kościo
łowi w w ypadku, gdyby deklaracja została ogłoszona. 
Pierwsze głosowanie przewagą tylko jednego głosu 
odrzuciło ich żądania. Drugie głosowanie, w  dwa dni 
później, m iało zadecydować, czy tekst zostanie p rzed
stawiony na p lenum  Soboru, czy też odesłany do no
wej redakcji. Znów sytuacja stała się krytyczna. Obaj 
koledzy z kom itetu redakcyjnego przynaglali mnie, 
abym  przygotow ał interw encję na drugi seans kom i
sji. Nie um iem  wyrazić, czym były dla mnie te dwa 
dni. Wychodziłem z siebie. Mógłbym powiedzieć za 
Jerem iaszem : „wówczas ono (Słowo Boże) stało się 
dla mnie jak  ogień pożerający w moich kościach” 
(20:9). Nadszedł decydujący dzień. A tm osfera napięta. 
Żeby uniknąć ew entualności opacznego rozum ienia, 
powiedziałem, co m iałem  do powiedzenia, w  dwóch 
językach —. po francusku  i po angielsku. Odparłem  
wszystkie obiekcje Arabów, sta ra jąc  się zm niejszyć 
to, co było przez nich rozdmuchacie. P rzydała mi się 
teraz znajomość psychiki arabskiej. „Oczy całego 
św iata — chrześcijan i Żydów, powiedziałem  na koń
cu, zwrócone są na Rzym: czy mimo pogróżek i szan
tażów Kościół katolicki jest zdolny stwierdzić to, co 
uznaje za praw dziw e i spraw iedliw e?”. D eklaracja 
o Żydach przeszła 96 głosami na 100 i została w łą
czona do D eklaracji N ostra Aetate. Było to 20 paź
dziernika 1965 r.

S.K. — Wyobrażam sobie, że Ojciec odetchnął, jak 
zawodnik na mecie. A my, czytając Nostra Aetate, 
nie mamy pojęcia, ile to kosztowało energii, w ysił
ków i odwagi! A czy ze strony żydowskiej były ja
kieś bezpośrednie reperkusje?

B.H. — W dniu mojej in terw encji w Kom isji i gło
sowania otrzym ałem  wieczorem telefon. Dzwonił am 
basador Izraela w Rzymie, M aurice F ischerr: „ — G ra
tu lu ję Ojcu w ystąpienia!” „— Skąd pan w ie?” Za
śm iał się tylko i dodał: , ,— Jeśli ciągle jeszcze p ra 
gnie Ojciec otrzym ać obyw atelstwo izraelskie, poda
dzą je Ojcu teraz na złotej tacy”. W poniedziałek, 
po powrocie do Jerozolimy, złożyłem prośbę o n a tu -  
ralizację, a w następny poniedziałek otrzym ałem  po
zytywną odpowiedź. Dwanaście la t po przyjeździe do 
Izraela.

S.K. — I znów mógł sobie Ojciec powiedzieć: teraz 
wiem, po co żyję!

cdn.

Rozmawiała Kinga Strzelecka, OSU
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WŁODZIMIERZ ZUZGA

Rej w teatrze

Twórczość M ikołaja Reja jest b a r
dzo słabo znana we współczesnym 
społeczeństwie naszego kraju . S kła
da się na to wiele przyczyn. N aj
ważniejsza wiąże się z trudnoś- 

. ciarni, jakie nastręcza lek tu ra  te
kstów  staropolskich w ogóle. T ek
sty  Reja są zaś najtrudn iejsze  pod 
względem  języikowym, jako n a j
starsze. Rej pisał językiem  ży
wym, funkcjonującym  przede 
wszystkim  >na dw orach szlachec
kich, ale pozbawionym  tradyc ji li
terackich. Sam Kochanowski p rzy 
znawał, że jako pisarz miał u ła t
w ione zadanie dzięki twórczości 
m istrza z Nagłowic.

*
Teksty R eja nie miały, jak  dotąd, 
szczęścia ani do krytycznych w y
dań, ani do gruntow nych analiz ję 
zykowych i literackich. Rej jest 
jedynym  polskim  klasykiem , który 
nie doczekał się jeszcze zbiorowego 
w ydania w szystkich dziieł. Po błys
kotliw ej popularności poety i pi- 
sairza w czasach odrodzenia i Re
form acji, przez ponad dw a stu le
cia jego twórczość pogrążyła się 
p raw ie w całkowitym  zapomnieniu. 
Wiele utw orów  zaginęło, au to r
stwo niektórych nie jest pewne, a 
niektóre znam y tylko we frag 
m entach lub przekładach (np. na 
język czeski). Nie bez znaczenia 
jest fakt, że Rej — jako szer
m ierz ewangelicyzm u polskiego — 
był nam iętnie zwalczany przez 
zwolenników konterreform acji, by 
po upadku obozu różnowierczego 
przejść do twórców zapom nianych, 
jaw nie lekceważonych także przez 
pierwszych historyków  literatury . 
Pew ne ożywienie w badaniach nad 
Rejem  nastąpiło w  X IX  stuleciu, 
a zwłaszcza na początku naszego 
wueku. Do dziś najw ażniejszą mo
nografią o Rej u i jego twórczości 
jest praca A leksandra B rucknera 
z 1905 roku.

W 1953 r. zainicjowano w ydanie 
Dziel W szystkich  M ikołaja Reja we 
wrocławskim  w ydaw nictw ie Osso
lineum. Pierw szy tom  zaw iera

K rótką rozprawę m iędzy trzem a  
osobami: panem , w ójtem  a pleba
nem,, w opracowaniu K onrada 
Górskiego i W itolda Taszyckiego. 
Tom zaw iera fototypiczną repro
dukcję w ydania z 1543 r. w raz z 
tram skrybcją tekstu. N iestety, do 
dziś edycja Dziel nie została za
kończona — wydano jeszcze tylko 
W izerunek w łasny żyw ota człowie
ka poczciwego  (1971) oraz Postyllę 
(1965). Zwierciadło  można czytać 
w w ydaniu Jan a  Czubka i Jana 
Łosia (Kraków  1914), a Kupca  w 
w ydaniu Rudolfa Kotuli i A lek
sandra B rucknera (Kraków  1924). 
Ostatnie (nie najlepsze) w ydanie 
Z yw o tu  Józefa  ukazało się w 
1936 r. N iektóre utw ory nie były 
w ydaw ane od XVI w ieku (na 
przykład  obszerna Apocalipsis z 
1565 r. nie jest w całości dostępna 
w spółczesnem u przeciętnem u czy
telnikow i — do „białych k ruków ” 
należy naw et odbitka homograficz- 
na tego dzieła, w ykonana w P a ry 
żu w 1876 r. na zlecenie Biblioteki 
K órnickiej). Po ostatn iej wojnie 
w ydano u nas niewiele utw orów  
Reja dla przeciętnego odbiorcy. 
W arto wym ienić Figliki (PIW, 
W arszawa 1974), W ybór pism  (dwa 
w ydania w  la tach  1975 i 1979) oraz 
wybór utw orów  satyrycznych R óż
ne przypadki św iata tego (PIW, 
W arszawa 1953) z udanym i ilu 
strac jam i Mai Berezowskiej. Jak  
widzimy, nie jest to wiele. P od
ręczniki i antologie literackie ogra
niczają się zazwyczaj do kilku u- 
tw orów  satyrycznych i u ta rtych  
fragm entów  K ró tkie j rozprawy. 
W ydawałoby się, że nie m a już 
szans, by twórczość Reja dotarła 
do szerszych kręgów  mieszkańców 
naszego kraju . Okazało się, że tak  
nie jest. Nowe możliwości rece
pcji R eja należy zawdzięczać tea
trowi.

Tylko niektórzy badacze uważają, 
że Ż yw ot Józefa  — obok innych 
dialogów Reja — był w ystaw iany 
za życia au tora na dworze królew 
skim. Tezę taką  wygłosił m.in. J u 

lian Lew ański w 1965 roku. Po
piera ją  fakt, iż w 1545 r. pod
skarbi królew ski odnotow ał w yda
tek  dwóch florenów  na śpiew aków  
i muzyków p an a  M ikołaja Reja, 
„co podczas śniadania K rólew skiej 
Mości przygryw ali w raz z sam ym  
panem ”. Udział au tora w  przed
staw ieniu może wskazywać, że on 
sam nadzorował inscenizacje swych 
dzieł. W istocie nie m am y jednak 
niezbitych dowodów na to, iż d ia
logi Reja były w ystaw iane na sce
nie w XVI wieku, chociaż w szyst
ko w skazuje, że były one p isane 
z myślą o ich inscenizacji.

Po czterech w iekach zapom nienia 
Rej powrócił do świadomości szer
szego ogółu dzięki Ż yw otow i Jó
zefa  — utw orowi w ierszem  o wy
raźnie zarysow anych cechach d ra 
m atu scenicznego. Poświęćmy n ie
co uwagi tem u dziełu, którego treść 
wiąże się ze znaną historią p a tr ia r 
chy biblijnego Józefa, syna Ja k u 
ba i Racheli (Genezis, rozdz. 37—50). 
Dzieje Józefa, k tó ry  jako  chłopiec 
został sprzedany przez braci do E- 
giptu, od daw na fascynow ały tw ór
ców wszelkiego rodzaju. W śred
niowieczu w  całej Europie można 
wskazać k ilkanaście utw orów  li
terackich  (w tym  i sztuk, zw anych 
m isteriam i) zw iązanych z tym  te 
matem. H istoria Józefa inspirow ała 
również muzyków (Józef i jego 
bracia w  Egipcie — oratorium  
H andla z 1743 roku, Józef rozpo
znany  — oratorium  Boccheriniego 
z 1756 roku, Legenda o Józefie  — 
balet R yszarda S traussa z 1914 ro 
ku), a także m alarzy (Rafael, T in- 
toretto , R em brandt, M urillo i in.). 
Już w  naszym  stuleciu (1933—1943) 
Tomasz M ann napisał jedno ze 
swych najw ybitn iejszych dzieł pt. 
Józef i jego bracia, znane również 
w polskim  przekładzie (1961). Rej 
sięgnął więc po tem at do dziś ży
wy w kulturze europejskiej. Z re
sztą utw ór Reja nie może być u- 
ważany za oryginalny. Udowodnio
no, że Ż yw o t Józefa  jest przeróbką 
szkolnego dram atu  Corneliusza
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Crocusa, pedagoga i hum anisty z 
A m sterdam u. O korzystaniu  z ła 
cińskiego tekstu  Historia Sacra 
Ioseph  świadczy między innym i za
pożyczenie stam tąd imion w łas
nych bohaterów  utw oru (chodzi o 
imiiona n>ie w ystępujące na k a r 
tach  Pisana św.). W edług ocen h i
storyków  lite ra tu ry  Ż yw ot Józefa  
nie jest najlepszym  utw orem  Re
ja, przede w szystkim  ze względu 
na nudne, długie fragm enty n ie
których dialogów. Wielu badaczy 
podkreślało też prym ityw izm  i ckli- 
wość postaci Józefa, którego w y
powiedzi trudno jest niekiedy po
godzić z żywym, czasami wręcz ru 
basznym  stylem  pisarskim  m istrza 
z Nagłowic. Obecnie sądzi się jed
nak, że mamy do czynienia z utw o
rem  przygodowym, w którym  isto
tną  rolę odgryw ają elem enty hu
m orystyczne i satyryczne. Postać 
Józefa została przez autora celowo 
przedstaw iona w  ten  sposób, żeby 
utw ór sta ł się sa ty rą  na ckliwe 
krotochw ile i popularne m isteria. 
Podkreśla się też wyznaniowe za
angażow anie Reja, który  ok. 1540 
roku stał się gorliwym  szermierzem 
ewangelicyzsmu. Satyryczny cha
rak te r tego rodzaju dialogów Reja 
jest widoczny zwłaszcza w Kupcu, 
w yśm iew ającym  etyczne i m oralne 
wzorce, powszechne wówczas w 
kręgu oddziaływań Kościoła kato
lickiego. W ydaje się, że z tego po
wodu w Żywocie Józefa  do du
żych rozm iarów  rozw inięty jest w ą
tek kuszenia Józefa przez żonę Pu- 
ty fara — pow abną Zefirę. Sam au 
tor nazw ał swój utw ór świecką 
krotochwilą. Prawdopodobnie ma 
rację K azim ierz Budzyk, gdy pisze, 
że Rej w ybrał bardzo nabożny i 
mocno religijnie uw ikłany tem at 
Józefa, by przeciw staw ić w zaba
wny sposób niezdrow ą ckliwość 
bohaterów  popularnych „m oralite
tów ” scenicznych żywym, p raw 
dziwym problem om  ludzkim, od 
których — jako wierzący chrześci
jan in  — nie chciał i nie mógł się 
odżegnywać. W ydaje się, że taka 
in te rp re tac ja  u tw oru jest zgodna 
z tym, co wiemy o Reju jako czło
w ieku i pisarzu. Był on wyśmiew- 
cą obłudy i niezdrowej ckliwości, 
a przy tym  apostołem żywej w ia
ry i gorliwym  działaczem kościel
nym. Kochał życie we wszystkich 
jego przejaw ach, a więc sta ra ł się 
pozbawić je zakłam ania.

Człowiekiem, który  ożywił Reja w 
naszych czasach, jest Kazim ierz 
Dejm ek, jeden z najw ybitniejszych

reżyserów  i ludzi tea tru  w naszym  
kraju . Nie ma sensu opisywać tu 
całej historii inscenizacji Ż yw o tu  
Józefa , k tó ra odniosła szereg suk
cesów w Polsce i poza granicam i 
naszego k raju . Zainteresow anych 
odsyłam do artyku łu  Ewy N aw roc
kiej w pracy zbiorowej Studia nad 
M ikołajem  R ejem  (Gdańsk 1971). 
P raprem iera  utw oru odbyła się w 
Teatrze Nowym w Łodzi 6 kw iet
nia 1958 r. Sztuka zrobiła fu rorę 
na rzadko spotykaną skalę. A da
p tacja  Dejm ka rezygnowała z p e 
wnych części utw oru, dodając w 
zam ian interm edia oparte na in 
nych utw orach Reja, a  także zu
pełnie „obcych” autorów . Włączono 
również szereg utw orów  muzycz
nych z epoki renesansu. W styczniu 
1962 r. K azim ierz Dejm ek objął 
dyrekcję T eatru  Narodowego w 
W arszawie, gdzie kontynuow ał swe 
„eksperym enty” z d ram atem  sta ro 
polskim, w ystaw iając najp ierw  
Historię o chw alebnym  zm artw ych 
w staniu Pańskim  M ikołaja z Wil- 
kowiecka (1962), a następnie Ż y 
wot Józefa  (prem iera odbyła się 3 
kw ietnia 1965 r.). Nowa insceniza
cja tylko luźno naw iązyw ała do 
w ersji łódzkiej, zm ieniły się in te r
media, koncepcja sceniczna oraz 
opracowanie muzyczne. Sztuka po
nownie odniosła sukces. W arto do
dać, że obie w ersje Ż yw o tu  Józefa  
tylko w k ra ju  obejrzało ok. 40 tys. 
widzów, co jest liczbą bardzo dużą 
w historii teatru .

W czerwcu bieżącego roku obejrza
łem trzecią w ersję u tw oru Reja, 
graną na scenie T eatru  Polskiego 
w W arszawie od 19 grudnia 1985 r. 
Tym razem  reżyser naw iązał do 
koncepcji z 1965 roku, zm ieniając 
w zasadzie tylko jedno in term e
dium, m odyfikując drugie i w pro
wadzając nową obsadę aktorską. 
Tyle, jeśli chodzi o sam tekst. D a
w na scenografia A ndrzeja Stopki 
została odtworzona z pew nym i mo
dyfikacjam i przez Jana K rzew ickie- 
go. W szystko to, w raz z nową re
żyserią, spraw ia, iż można mówić 
o nowej inscenizacji Ż yw otu  Jó
zefa. Nie to jest jednak najw ażn iej
sze. Przede w szystkim  pragnę pod
kreślić, że na deskach T eatru  P ol
skiego moiżemy oglądać napraw dę 
dobre przedstaw ienie, mogące za
spokoić najw ybredniejsze gusta 
koneserów  teatru , a przy tym  cie
kawe, wręcz poryw ające widzów. 
Jak  to zwykle bywa, publiczność 
na spektaklach w  środku tygodnia 
jest dość przypadkowa. Ja  byłem

na przedstaw ieniu w raz z kilkom a 
wycieczkam i młodzieży i dorosłych 
z różnych stron k ra ju . Na widowni 
był kom plet. Wszyscy baw ili się 
św ietnie, a  po przedstaw ieniu  n ik t 
nie wybiegł w  pośpiechu do szatni 
— oklaskiw ano ak torów  blisko 10 
minut.

Chociaż *nie jestem  w żadnym sen
sie znaw cą te a tru  (piszę o nim  po 
raz pierw szy w  życiu), to jednak 
odważę się odpowiedzieć na p y ta 
nie, dlaczego Dejm kowy Rej jest 
fascynujący i łatw o dociera do 
przeciętnego, współczesnego wTi- 
dza. Otóż — po pierw sze — K a
zim ierz Dejm ek dokonał pewnego 
ważnego (być może nieświadomego) 
odkrycia: utw ory lite ra tu ry  s ta ro 
polskiej w ogólności, a dialogi Reja 
w szczególności, mogą żyć tylko w 
teatrze, gdzie możliwa jest recepcja 
treści utw oru dzięki w spółgraniu 
tekstu, gry aktorskiej i — choć 
chyba w najm niejszym  stopniu — 
rekw izytów  oraz dekoracji. Język 
pisarza z XVI wieku, bez odpo
wiedniej intonacji, gestów, mimiki, 
ruchu, jest w zasadzie niezrozu
m iały d l^  tzw. przeciętnego konsu
m enta k u ltu ry  w  naszych czasach. 
Nie chodzi oczywiście tylko o sło
wnictwo, ale przede w szystkim  o 
logikę wypowiedzi, swoistą kon
strukcję zdań i kompozycję całych 
w ątków  epickich. Czytając teksty 
Reja, Szymonowi ca lub M orsztyna 
odnosimy wrażenie, że ludzie ci 
są nam  zupełnie obcy duchowo. Na 
scenie jest inaczej — nagle odkry
wamy, że Rej jest nam  bliski, a 
naw et lepiej wypowiada to, co 
czujemy. Jest to możliwe — jak 
sądzę — dzięki odpowiedniej reży
serii sztuki i dobrej grze ak to r
skiej. Myślę, że Ż yw o t Józefa  jest 
dla aktorów  utw orem  trudnym . W 
Teatrze Polskim  w ywiązali się oni 
z tego zadania na przysłowiowy 
medal. A nna Seniuk, praw dopodo
bnie jedna z najlepszych aktorek 
w naszym kraju , przerosła samą 
siebie w roli Zefiry, swobodnie ra 
dząc sobie z łam ańcam i językow y
mi au tora Figlików. To samo mo
żna powiedzieć o Ignacym  M acho
wskim, B arbarze Sołtysik, Lechu 
Ordonie i Bogdanie Baerze. Jak  
zwykle w rolach komicznych sta 
nęli na wysokości zadania Jan  Ma- 
tyjaszkiew icz i W iesław Gołaś. 
Trudno wymienić wszystkich — 
naw et zam ierzona przez Reja b la
dość postaci Józefa została ożywio
na przez grę Dam iana D am ięckie
go. W ten  sposób przeds ta wiernie
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stało się zrozumiale dla widzów, 
co jest w arunkiem  koniecznym 
(choć nie dostatecznym ) do tego, by 

.uznać je za dobre. „Przy okazji” 
okazało się, że tekst Reja jest cie
kaw y i ważny, gdyż dotyczy od
wiecznych problem ów  i konfliktów  
międzyludzkich.

D rugą spraw ą godną podkreślenia 
jest wydobycie przez reżysera tych 
aspektów  utw oru, które wiążą się 
z jego „egzystencjalnym  w ym ia
rem ”, w artościam i ogólnoludzkimi. 
Świetna gra aktorska, komizm 
w erbalny i sytuacyjny — tak  dos
konale wręcz wydobyte z tekstów  
i wyeksponowane — ani na chwilę 
nie pozw alają widzowi zapomnieć, 
że to jednak nie kabaret, że jed
nak chodzi o spraw y ważne, że 
pod w arstw ą hum oru kry je się to, 
o co napraw dę chodzi autorowi. 
Spróbuję wytłum aczyć to na dość 
prym ityw nym  przykładzie. Jeżelli 
naw et przyjm iem y (co chyba nie 
jest praw dą), że Rej p ragnął uka
zać swego Józefa jako au tory tet 
religijny i etyczny, to w teatrze 
współczesnym musimy z tego cał
kowicie zrezygnować, ukazując ra 
czej głębokie uw ikłanie głównych 
postaci w konflikty wewnętrzne. 
W takim  przypadku wydobyty z 
utw oru komizm staje się w istocie 
tragikom izm em . W inscenizacji 
Dejm ka udało się to znakomicie 
— naw et żartobliw a krotochw ila 
„p iekarska” jest czymś więcej niż 
tylko żartem.

W reszcie trzecia rzecz, k tó ra  w y
daje mi się ważna, to tzw. k u ltu 
ra  insćenizacji, rodzaj „um iaru” 
we wzsystklm, nie w ykluczający 
zresztą odwagi twórczej i nie ha
m ujący now atorstw a szczegółowych 
rozwiązań i propozycji reżyserskich. 
Inscenizacja Z yw otu  Józefa  w yka
zuje te cechy pod każdym wzglę
dem. T radycyjne, dość proste de
koracje i rekw izyty nie są n a trę t
ne i w żadnym razie nie dom inu
ją  nad całością odbioru, co się nie
kiedy zdarza w teatrze „obrazu i 
form y”, a co nie jest dopuszczalne 
w teatrze „słowa”, jedynym  możli
wym w przypadku adaptacji Reja. 
To samo można powiedizieć o in
nych aspektach ikonograficznych 
przedstaw ienia: ruch, mim ika, ge
sty, układ ciał aktorów  — w szyst

ko to oddziałuje na widzów, ale 
bardzo dyskretnie, nigdy nie do
m inując nad słowem, które jest 
głównym środkiem  przekazu ze 
sceny. To samb można powiedzieć
0 muzyce, kostium ach itd. Oczy
wiście, jak  każde dzieło sztuki, tak
1 spektakl D ejm ka operuje sym bo
lem, jest to jednak  przede w szyst
k im  symbol słowny, wydobyty z li
te ra tu ry  staropolskiej po m istrzow 
sku.

Na tym  kończę te w ynurzenia 
„profana”, oczarowanego Rejem, 
Dejm kiem , A nną Seniuk i W acła
wem z Szamotuł. Mam tylko jed 
ną uwagę krytyczną: dlaczego w 
starannie w ydrukow anym  progra
mie przytoczono fragm enty  Biblii 
w w ersji W ujka, w ydanej praw ie 
30 la t po śm ierci Reja? Chyba nie 
w arto  było także przedrukow yw ać 
życiorysu Reja, powstałego w re 
dakcji PIW  w 1953 r. Zdanie o 
tym , że Rej „około 1540 r. zerwał 
z katolicyzm em , przeszedł na p ro 
testantyzm , potem  na kalw inizm ”, 
nie ma sensu, gdyż kalwinizm  (le
piej : ewangelicyzm reform owany) 
jest szczególnym przypadkiem  pro 
testantyzm u. W rzeczywistości Rej 
początkowo skłaniał się do lu te ra- 
nizmu (czyli ewangelicyzmu aug
sburskiego), by ostatecznie stać się 
członkiem i aktyw nym  działaczem 
Kościoła Ewangelickiego według 
Słowa Bożego Reformowanego, zw a
nego dziś w skrócie Kościołem E- 
wangelicko-Reform owanym .

Z Z A G R A N I C Y

9  W 1946 r., tj. przed 40 laty, Ko
m itet Tymczasowy Światowej Rady 
Kościołów utw orzył Ekumeniczny 
Fundusz K redytow y, w spom agają
cy różne Kościoły w realizacji ich 
prac i przedsięwzięć. W ram ach 
Funduszu udzielono dotychczas po
nad 2000 nisko oprocentowanych 
kredytów . Z okazji tego jubileuszu, 
obchodzonego 7 kw ietnia 1986 r. w 
Genewie, ks. Emilio C astro stw ier
dził, że ŚRK pożycza pieniądze nie 
po to, aby zarobić nowe, lecz po 
to, aby zwrócone kredyty  rozdzie

Synod 1986

Dokończenie ze s. 7

Postanowiono również konty
nuować pracę trzech Komisji 
Synodalnych: Problem owej, ds. 
Praw a i Ewangelizacyjnej. Za
twierdzono zmienione częścio
wo składy tych Komisji.

Synod uchwalił szereg wnios
ków, głównie dotyczących try 
bu funkcjonowania Synodu. 
Postanowiono na wniosek Kon
ferencji Duchownych przygo
tować na następną sesję doku
ment, oceniający dotychczaso
we stosunki z Kościołem 
Rzymskokatolickim i określa
jący nasze stanowisko wobec 
tego Kościoła. O statnią uchw a
łą było przyjęcie zaproszenia 
zboru kucowskiego do odbycia 
przyszłorocznej sesji w Kuco- 
wie. Wieś ta niedługo przesta
nie istnieć z powodu rozbudo
wy kopalni węgla brunatnego 
w Bełchatowie i dlatego zbór 
tam tejszy pragnąłby jeszcze 
gościć przedtem  Synod, aby je
go członkowie mogli się zapo
znać z w arunkam i życia, na
dziejami i troskam i zboru.

Po zamknięciu obrad, w  serde
cznej modlitwie wypowiedzia
nej przez Biskupa Synod pro
sił Boga o błogosławieństwo i 
dalszą opiekę nad Kościołem 
oraz o bezpieczne przeprow a
dzenie go przez trudne chwile. 
Na zakończenie zabrzmiała 
pieśń w yrażająca prośbę o ze
słanie Ducha Świętego.

Zdjęcia: Andrzej Kowalski 
i Lech Tranda

lać dalej. Z kredytów  tych korzy
sta ją  p ara fię  i organizacje kościel
ne świadczące pomoc biednym  i 
słabym.

#  Przedstaw iciele w atykańskiej 
K ongregacji Ewangelizacji Narodów 
i S ekretaria tu  ds. Jedności Chrze
ścijan spotkali się w Genewie (9 — 
11 kw ietn ia 1986) ze sztabem  Ko
m isji ŚRK ds. Miisji Światowej i 
Ewangelizacji. P rzedstaw iciele W a
tykanu  odbyli także rozmowy z 
przedstaw icielam i innych w ydzia
łów ŚRK zajm ujących się takim i

P R Z E G L Ą D  e k u m e n i c z n y

21



zagadnieniam i, jak  sprawiedliwość, 
pokój, w iara i ustró j Kościoła, for
m acja ekum eniczna. M niej więcej 
w  tym  sam ym  czasie (10 — 12 
kw ietnia) przedstaw iciele G rupy 
Roboczej ŚRK ds. Dialogu z P rzed
staw icielam i Religi spotkali się w 
Rzymie na dorocznym  posiedzeniu 
z rep rezen tan tam i w atykańskiego 
S ek re ta ria tu  dla Niechrześcijan. O- 
m aw iano p lany  w spółpracy na n a j
bliższe lata. P rzedstaw icieli ŚRK 
przy ją ł papież Ja n  P aw eł II. W 
wygłoszonym przem ów ieniu pow ie
dział, ze zaangażow anie się chrze
ścijan  różnych konfesji we wspólną 
pracę nad rozw ijaniem  dialogu 
m iędzyreligijnego jest jedną z dróg 
prow adzących do jedności chrze
ścijaństw a, czego w łaśnie pragnie 
C hrystus dla swego Kościoła.

0  Przedstaw iciel ŚRK Coenrad 
Boerm a oświadczył, że propozycja 
filozofa zachodnioniem ieckiego C ar
la F riedricha von W eizsäcker a w 
spraw ie zwołania w  1988 r. Soboru 
w szystkich Kościołów na rzecz po
koju  jest nie do zrealizow ania w 
tym  term inie. Zdaniem  Boermy, 
nie może się on odbyć przed kon
ferencjam i regionalnym i, poprze
dzającym i p lanow aną przez SRK w 
roku 1990 Światow ą K onferencję na 
rzecz Pokoju, Sprawiedliwości i 
Zachowania Stworzenia. Idea Weiz- 
säckera pow inna być im pulsem  do 
podejm ow ania inicjatyw  pokojo
wych najp ierw  na szczeblu regio
nalnym.

?) Światowa R ada Kościołów, 
w iatow a F ederacja L u terańska i 

Światow y Alians Kościołów R efor
m ow anych zaapelow ały wspólnie 21 
kw ietn ia 1986 r. w Genewie o zor
ganizow anie dnia m odlitw y w in
tencji spraw iedliw ości i pokoju w 
Republice Południow ej Afryki. W 
apelu  czytam y: dnia 16 czerwca 
chrześcijanie na całym  świecie po
w inni „mobilizować swoje siły du
chowe i przedłożyć Tronowi Łaski 
cierpienia i nadzieje ludu A fryki 
Południow ej”. 16 czerwca przypa
d ła  10 rocznica m asakry  w osiedlu 
m urzyńskim  Soweto, kiedy to z rąk 
policji zginęło (według oficjalnych 
danych) 500 osób.

%  Z in ic ja tyw y Światowej Rady 
Kościołów w  dniach od 27 kw iet
nia do 2 m aja  1986 r. odbyła się 
w Zurychu konsu ltacja poświęco
n a  problem ow i uchodźców. Wzięli 
w niej udział przedstaw iciele Ko
ściołów protestanckich , p raw osław 
nych i katolickiego oraz ich orga
nizacji pomocy z 30 krajów . W 
podjętej uchw ale stw ierdza się, że 
Kościoły w  k ra jach  zachodnich po
w inny uznać za uchodźców wszy
stk ich  ludzi, k tórzy z uzasadnionej 
obaw y przed prześladow aniem  z 
pow odu rasy, przekonań relig ij
nych, poglądów  politycznych, p rzy 
należności państw ow ej lub z powo
du przynależności do jakiejś grupy 
społecznej opuszczają swój k raj. 
P raw o do azylu należy przyznać 
ternu, kto w skutek w ojny domo
w ej, agresji z zew nątrz, konfliktu 
zbrojnego lub  system atycznego 
gw ałcenia p raw  ludzkich nie czuje 
się już bezpieczny w  swojej oj

czyźnie. S ekretarz  generalny SRK, 
ks. Emilio Castro, zaapelow ał do 
Kościołów w k ra jach  przyjm ujących 
uchodźców, aby w postępow aniu 
z nim i kierow ali się bardziej p rzy
kazaniem  miłości bliźniego niż de
finicjam i praw nym i określającym i 
upraw nien ia do azylu.

0  W m aju  opublikow any został 
w  Genewie list sekretarza gene
ralnego SRK ks. Emilio C astro  do 
rosyjskich Kościołów członkowskich 
Rady, w  którym  stw ierdza on, że 
katastrofa reak to ra  w Czernobylu 
jest w yraźnym  ostrzeżeniem  przed 
w ielkim  ryzykiem , jakie wiąże się 
z produkcją i w ykorzystaniem  e- 
nergii jądrow ej. W ypadek ten  po
kazał, że konieczne jest zaw arcie 
m iędzynarodowego porozum ienia w 
spraw ie regularnych  kontro li ele
k trow ni jądrow ych przez w yspec
jalizowane agencje m iędzynarodo
we. Biorąc pod uwagę, że prom ie
niow anie radioaktyw ne rozprze
strzenia się szybko na inne k ra je , 
potrzebna jest szeroka i pełna in 
form acja na tem at wszystkiego, co 
dotyczy bezpieczeństwa reaktorów . 
SRK wezwała do podjęcia we 
wszystkich k ra jach  szerokiej i jaw 
nej dyskusji na tem at ryzyka, ko
sztów i korzyści płynących z ener
gii jądrow ej.

#  W kw ietniu  przebyw ała w ChRL 
przez dwa tygodnie delegacja Św ia
towego A liansu Kościołów R efor
mowanych, k tóra przeprow adziła 
rozmowy z przewodniczącym  Chiń
skiej Rady Chrześcijańskiej bp. 
K. H. Dingem i jej sekretarzem  
generalnym  H an Wen-Zao, odwie
dziła szkołę teologiczną w  N anjing 
oraz trzy  nowo otw arte  sem inaria 
teologiczne i uczestniczyła w w ie
lu nabożeństw ach zborowych. W 
ChRL nastąpiło  w ostatnich latach 
wielkie ożywienie życia religijnego. 
N astąpił też gw ałtow ny w zrost li
czby zborów ewangelickich. P od
czas rew olucji ku ltu ra lnej — pisze 
w spraw ozdaniu członek delegacji 
A liansu dr Lukas Vischer — wszy
stkie religie i w yznania były w 
ChRL prześladow ane. Kościoły zo
stały zam knięte i w szelkie zorga
nizowane życie kościelne na  wiele 
lat zamarło. Wolność religii p rzy 
wrócono pod koniec lat siedem 
dziesiątych. Z ciężkiej próby p rze
śladow ań Kościoły wyszły wzmoc
nione. Młoda generacja Chińczy
ków reaguje bardzo żywo na zw ia
stow anie chrześcijańskie. W 1949 r. 
liczba ew angelików  w  Chinach w y
nosiła ok. 700 000 osób, a dzisiaj o- 
cenia się ją na 3,5 min. Istn ie je  
ok. 4000 zborów i 10—12 tys. tzw. 
kościołów domowych. Ewangelicy 
są obecnie zrzeszeni w Chińskiej 
Radzie C hrześcijańskiej. Nie orga
nizują się już oni, jak  daw niej, 
według tradycji konfesyjnych, co 
nie oznacza, że zanika pam ięć o 
różnicach wyznaniowych. Radzie 
niie przychodzi łatw o utrzym yw anie 
w ielu form  duchowości chrześcijań
skiej w ram ach  jednej organizacji 
kościelnej. W szak z jednej strony 
należą do niej anglikanie, z d ru 
giej zaś — adwentyści. P róba p rze
kształcenia Rady w zjednoczony 
Kościół na razie nie powiodła się.

Mimo to Rada może odnotow ać 
w iele osiągnięć. Je j staran iem  u- 
kazał się nowy katechizm  i śpiew 
nik, w ydrukow ano i rozprowadzo
no 1,8 min. egzem plarzy Biblii. 
T rw ają  rozmowy z w ładzam i p a ń 
stwowym i w  spraw ie otw arcia d ru 
karni. Dużą tro ską  pro testan tów  
chińskich jest kształcenie nowych 
k ad r duchownych. Ś rednia w ieku 
duchow nych (jest ich ok. 4000) jest 
bardzo wysoka. 60-letni uchodzi za 
młodzieńca, a często zdarza się, że 
czynności duszpasterskie sp raw ują  
jeszcze osoby 80-, a naw et 90-letnie. 
W wielu zborach pracę duszpaster
ską prow adzą osoby świeckie. P od
jęto w ielkie w ysiłki w  k ierunku  
otw arcia szkół teologicznych. Po
za ogólnokrajow ą szkołą teologiczną 
w  Nainjing, k tóra ma 162 studen
tów, w  różnych częściach k ra ju  
działa 8 sem inariów  (ok. 400—500 
studentów). W najbliższym  czasie 
oczekuje się otw arcia kolejnego se 
m inarium  w  Guangzkou. P ro tes
tanci chińscy naw iązali w  osta t
nich la tach  żywe kontak ty  z chrze
ścijanam i i Kościołam i w  różnych 
k ra jach  świata.

0  W dniach 9—11 m aja 1986 r. od
było się w Bazylei sym pozjum  ek u 
meniczne poświęcone 100 rocznicy 
urodzin wielkiego teologa reform o
wanego — K arola B artha. Jeden 
z referentów , kato licki teolog z  
P aderbornu  (RFN) P ete r Eicher 
stw ierdził, że teologia B artha po
w inna zainspirować reform ację K o
ścioła Rzymskokatolickiego. Jego 
zdaniem, teologia katolicka rozpo
znała w dogmatyce B artha „na jle
psze elem enty w łasnej trad y c ji”. 
Reform acja Kościoła R zym skoka
tolickiego będzie jednak możliwa 
tylko wówczas, gdy uzna on także 
naukę B artha o Kościele. Eicher, 
powołując się na B artha, sk ry ty 
kow ał pojm ow anie urzędu papieża 
jako „zastępcy C hrystusa” i p rzy 
pisyw anie papieżowi decydującego 
zdania w  spraw ie Słowa Bożego. 
Eicher wypowiedział się sceptycz
nie na tem at „przybierającej na 
sile katolicyzacji Kościoła ew ange
lickiego, zwłaszcza lu terańskiego”. 
W konkluzji stw ierdził, że w Ko
ściele ewangelickim  następuje u- 
tra ta  znaczenia Słowa Bożego, pod
kreślanego w  teologii B arthow skiej, 
na rzecz w zrostu znaczenia urzędu 
duchownego, liturgii i rep rezen ta
cji; takie zjawisko nie może ucho
dzić za wyraz ekum enicznego po
stępu. Pochodzący z Pragi, a  obec
nie w ykładający w  Bazylei, teolog 
Ja n  Milić Lochm an mówił o eku
m enicznej solidarności B artha  z 
Kościołami i chrześcijanam i w  Eu
ropie W schodniej. S tw ierdził on, że 
B arth  w  oficjalnych wypowiedziach 
na tem at sy tuacji chrześcijan w 
k ra jach  socjalistycznych pozostał 
w ierny swojej teologii i solidaryzu
jąc się z nim i nie oszczędzał im 
także krytyki. Zw racał im  zwłasz
cza^ uwagę na to, że zw iastow anie 
K rólestw a Bożego m usi odbywać 
się^ niezależnie od zm ieniających się 
królestw  tego św iata.

#  40 la t tem u, 9 m aja 1946 r., na 
posiedzeniu w  E lfinsw ard, H ay- 
w ards H eath  (Wielka Brytania),

22



powołano do życia Światowy Zw ią
zek Tow arzystw  Biblijnych. Dzisiaj 
organizacja ta  p racu je  w  blisko 
100 krajach. Je j celem jest p rze
kładanie P ism a świętego na języki 
k rajow e i plem ienne oraz druko
w anie i kolportow anie go po ce
nach przystępnych również dla lu 
dzi o niskich dochodach. Obecnym 
prezydentem  SZTB jest duchow 
ny lu terańsk i z USA — dr Oswald 
C. J. H offm ann, sekretarzem  gene
ralnym  (od 1972) ks. d r U lrick 
Fick z RFN. Siedziba SZTB znaj
du je się w S tuttgarcie. Dzieli się 
on na cztery zjednoczenia (Afryka, 
A m eryka, A zja-Pacyfik, Europa- 
- Bliski Wschód). W skład SZTB 
wchodzi dziś 70 krajow ych tow a
rzystw  biblijnych.

#  Na zaproszenie Związku Koś
ciołów Ewangelickich w  NRD od
było się w Poczdam ie (21—24 
kw ietnia 1986) X X III posiedzenie 
doroczne Ewangelickiej G rupy Ro
boczej ds. K onfesyjnych w  Euro
pie. W skład G rupy Roboczej wcho
dzi 27 teologów z 18 Kościołów w 
11 k ra jach  Europy W schodniej i 
Zachodniej. Z Polski w  obradach 
uczestniczył ks. Ryszard Jan ik  z 
Kościoła Ew angelicko-A ugsburskie
go. G łównym tem atem  obrad była 
ocena Nadzwyczajnego Synodu Bi
skupów  Kościoła Rzym skokatolic
kiego, k tóry  obradow ał w Rzymie 
na przełom ie listopada i grudnia 
1985 r. W ysłuchano także sprawo-i 
zdań o sytuacji ekum enicznej w 
różnych k ra jach  naszego kontynen
tu. Stw ierdzono1, że współczesnemu 
protestantyzm ow i b raku je  jednoli
tej strategii ekum enicznej. B rak 
koordynacji i kom unikacji m iędzy 
Kościołami może sprawić, że już 
osiągnięta w spólnota z innym i w y
znaniam i zostanie znowu postaw io
na pod znakiem  zapytania. Zwróco
no uwagę na dokum ent z dialogu 
ka t olicko-lut er ańsk iego „Jedność 
przed nam i”, k tó ry  pom ija pew ne 
elem enty tradycji reform acyjnej. 
XXIV posiedzenie doroczne odbę
dzie się w dniach 22—26 kw ietnia 
1987 r. w Wiiiśle na zaproszenie 
Kościoła Ew angelicko-A ugsburskie
go.

Ф Synod G eneralny Kościoła E- 
w angelicko-Luterańskiego Łotwy 
w ybrał w połowie kw ietnia 1986 r. 
nowego arcybiskupa. Został nim 
60-letni duchowny Eriks M esters. 
Jest on następcą zmarłego w sier
pniu 1985 r. abp. Jan isa M atulisa, 
k tóry  kierow ał Kościołem łotew 
skim od 1969 r. Nowy arcybiskup 
został w ybrany na osiem lat. Na 
uwagę zasługuje fakt, że abp Me
sters pracow ał początkowo w za
wodzie świeckim (dyrektor ekono
miczny organizacji handlowej), za
oczne studia teologiczne ukończył 
w 41 roku życia, po czym odbył 
w ikaria t i został ordynowany. Od 
ordynacji pełnił funkcję proboszcza 
parafii w Bali k. Rygi. W 1980 
wszedł w skład konsystorza, s ta
jąc się jednym  z dwóch zastępców 
abp. M atulisa. Kościół Ewangelicko- 
-L uterański Łotwy ma ok. 300 tys. 
w iernych.

#  W ysoka R ada A rm ii Zbawienia, 
obradująca w  S unbury k. Londy
nu, w ybrała 2 m aja  1986 r. no
wego, 13 w sw ej ponad 100-letniej 
historii, generała. Została nim  56- 
-letn ia  A ustra lijka  Eva Burrows. 
Je s t ona następczynią F ina Ja rla  
Walsitroma, k tó ry  po osiągnięciu 
68 roku życia przeszedł w  stan 
spoczynku. A rm ia Zbawienia, k tó
rej s tru k tu ra  oparta  jest na s tru k 
turze w ojskow ej, m a w  80 k rajach  
św iata przeszło 3 miliony człon
ków, w  tym  17 tys. oficerów. Pani 
B urrow s jest drugą kobietą, k tórej 
w A rm ii Zbaw ienia powierzono 
najw yższą funkcję. Pierwszym  
żeńskim  generałem  była w latach 
1934—39 córka W illiam a Bootha, 
założyciela A rm ii Zbawienia.
#  A kcja Znaków  Pokuty, o rga
nizacja p ro testan tów  zachodnionie- 
m ieckich zaangażow anych m.in. w 
pojednanie z narodem  polskim, ma 
nowego przewodniczącego. Został 
nim  pod koniec kw ietn ia 1986 r. 
profesor socjologii D ietrich Gold
schmidt. Jego poprzednikam i byli: 
b iskup B erlina Zachodniego K u rt 
S charf i lekarka G ertrud  Gumlich. 
Prof. G oldschm idt był przez ponad 
20 la t członkiem  Synodu Kościoła 
Ewangelickiego w RFN  i Berlinie 
Zachodnim, był też zaangażow any 
w pow stanie słynnego M em oran
dum  z 1965 r., w  którym  ew ange
licy niem iecy wypowiedzieli się 
m.in. za uznaniem  zachodnich g ra
nic Polski .
#  W H anow erze (RFN) odbyło się 
w dniach 21—23 m aja 1986 r. po
siedzenie doroczne Ekum enicznej 
G rupy Roboczej do Spraw  In fo r
m acji w Europie, organizacji zrze
szającej dziennikarzy i publicystów  
protestanckich , praw osław nych i 
katolickich z 17 k rajów  naszego 
kontynentu. W obradach, k tó re  
zgrom adziły ponad 50 osób, z P o l
ski uczestniczyli: poseł W iktor Ma
rek  Leyk i d r K arol K arski ze 
„Studiów  i Dokum entów  Ekum e
nicznych”, dr Rudolf Buchała z 
„C hrześcijanina w  świecie”, K rzy
sztof Doroszewski z „K ierunków ” i 
Andrzej W ójtowicz z W ydziału 
P rasy  Polskiej R ady Ekum enicznej. 
O brady toczyły się pod hasłem : 
„Odpowiedzialność chrześcijańska 
dziennikarzy — ich wolność i lo ja l
ność w  kontekście Europy”. R efe
ra ty  naw iązujące do głównego te 
m atu obrad wygłosili: H ans Wolf
gang H essler — dyrektor Zrzesze
nia Publicystyki Ewangelickiej w 
RFN, dr G oettfried M uller — re 
dak to r naczelny czasopisma „Glau- 
be und H eim at” w ydawanego 
przez E w angelicko-Luterański Ko
ściół K rajow y w Turyngii (NRD) 
i d r W alter Wolf — redak to r n a 
czelny Ew angelickiej Agencji P ra 
sowej w  Szw ajcarii. Uczestników o- 
b rad  podejm ow ali: bp Eduard Lo- 
hse — zw ierzchnik Ewangelicko- 
-Luterańsikiego Kościoła K rajow ego 
H anow eru, przedstaw iciele różnych 
szczebli życia kościelnego i Rady 
Kościoła Ewangelickiego w  RFN 
oraz nadburm istrz  H anow eru. U- 
stalono, że następne posiedzenie 
doroczne odbędzie się w dniach 
9—11 czerwca 1987 r. w  F inlandii 
i poświęcone będzie tem atow i: „Eu

ropa w drugim  dziesięcioleciu p ro 
cesu KBWE — dotychczasowy bi
lans i perspektyw y”.
Z K R A J U
Ф  W izyta papieża Ja n a  P aw ła II 
w  synagodze rzym skiej (13 kw iet
nia 1986) znalazła bezpośrednie re 
perkusje w Kościele Rzym skoka
tolickim  w  Polsce. 213 K onferencja 
Episkopatu Polski, ob radu jąca w  
dniach 1—2 m aja 1986 r. na Jasnej 
Górze Częstochowie, podjęła u- 
chwałę w  spraw ie pow ołania do 
życia — w ram ach  K om isji Episko
patu  do Spraw  Ekum enizm u — 
Podkom isji do spraw  Dialogu z 
Judaizm em . P ierw sze jej posiedze
nie, pod przew odnictw em  bp. H en
ryka Muszyńskiego, odbyło się 13 
m aja w gm achu S ek re ta ria tu  Epi
skopatu Polski w  W arszawie. Pod
czas obrad zwrócono uw agę na 
znaczenie dokum entu soborowego 
„O stosunku Kościoła do religii 
niechrześcijańskich” i późniejszych 
wypowiedzi Stolicy Apostolskiej 
dotyczących relacji m iędzy chrze
ścijaństw em  a judaizm em . Omó
wiono zadania i p rog ram  p rac 
Podkom isji na przyszłość.
ф  Już czw arty rok ukazuje się 
nakładem  Insty tu tu  P rasy  i W y
daw nictw  „Novum” kw arta ln ik  
„S tudia i D okum enty Ekum enicz
ne”, jedno z niew ielu czasopism 
religijnych w Polsce zajm ujących 
się p roblem atyką ekum eniczną. P i
smo s ta ra  się, nie p referu jąc  żad
nej ze w spólnot wyznaniowych, 
być rzecznikiem  Kościołów rep re
zentujących w szystkie tradyc je  
chrześcijaństw a, zwłaszcza zaś Ko
ściołów członkowskich Polskiej R a
dy Ekum enicznej i Kościoła Rzym
skokatolickiego. Tę tendencję od
zwierciedla także skład kolegium  
redakcyjnego, do którego wchodzą 
protestanci, praw osław ni i kato li
cy. K w artaln ik  poświęca też wiele 
uwagi dialogowi chrześcijaństw a z 
innym i religiam i.
Na łam ach „Studiów  i D okum entów 
Ekum enicznych” prezentow ane są 
w artościowe artyku ły  teologiczne 
pisane przez znanych ekum enistów  
krajow ych i zagranicnzych oraz 
dokum enty i spraw ozdania ze wszy- 
stkich najw ażniejszych w ydarzeń o 
charak terze ekum enicznym  w P o l
sce i na świecie. W trosce o obiek
tywizm R edakcja sta ra  się, aby w 
kluczowych dla całego chrześcijań
stwa spraw ach reprezentow ane by
ły punk ty  widzenia różnych kon
fesji. Ponadto  w  „Studiach i Do
kum entach Ekum enicznych” można 
znaleźć sta łe działy, jak: sylw etki 
ekum enistów , ekum enizm  w róż
nych krajach , kronika w ydarzeń 
ekum enicznych, ekum eniczny p rze
gląd prasy, bibliografia ekum eni
czna, recenzje książek w ydaw a
nych w k ra ju  i za granicą.
Pismo ukazuje się w niewielkim  
nakładzie, tak  że jego system aty
czne otrzym ywanie można sobie 
pewnić jedynie drogą prenum eraty . 
Zainteresow anym  podajem y num er 
konta: In sty tu t P rasy  i W ydaw
nictw  „Novum”, 00-950 W arszawa, 
ul. M arszałkowska 4, NBP III O. 
W arszawa n r 1036-7777. Cena jed
nego egzem plarza zł 100, p ren u 
m erata roczna zł 400.
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Z N A S Z E G O  K O Ś C I O Ł A

0  Trzy kolejne niedziele 18, 25
m aja i 1 czerwca były szczególnie 
radośnie obchodzone w para fii e- 
w angelicko-reform ow anej w Łodzi. 
W Święto Zesłania Ducha Świętego 
odbyło się pierwsze nabożeństwo' w 
nowo odrem ontow anym  kościele, 
zam kniętym  przez ponad dwa lata. 
W tym  czasie w ykonano liczne p ra 
ce zabezpieczające kościół przed 
pękaniem  stropu i ścian, w ym ie
niono całą instalację elektryczną, 
oszklono okna, położono m arm uro
wą posadzkę i odmalowano w nę
trze. Odświeżono też fron t kościo
ła i naprawiono posadzkę przed 
wejściem głównym. Nabożeństwo z 
sakram entem  Kom unii św. p row a
dził ks. bp Zdzisław T randa w a- 
syście kaznodziei świeckiego Ro
m ana Lipińskiego. W ielką radość 
zboru wywołała obecność po pół
rocznej ciężkiej chorobie m iejsco
wego duszpasterza — ks. Jerzego 
S tahla, który poprowadził część 
w stępną nabożeństwa.

25 m aja dzieci ze Szkoły Niedziel
nej w raz ze swymi nauczycielam i 
przygotow ały po nabożeństw ie pro- 
gram  z okazji Święta Rodziny. R e
cytowano okolicznościowe poezje 
Ostrowskiej, Szam plińskiej, Staffa
1 Gałczyńskiego a także — hum o
rystycznie diziiiś brzm iące — w ier
szyki Jachowicza. Solo śpiewał z 
akom paniam entem  g itary  p. A n
drzej Tranda. Pod koniec spo tka
nia dzieci złożyły dorosłym człon
kom zboru życzenia, wręczyły 
kw iaty i w łasnoręcznie nam alow a
ne laurki, a same obdarow ane zo
stały paczkam i ze słodyczami. U ro
czystość zakończono wspólnym 
śpiewem  pieśni ,,Za Jezusem  ra 
dośnie w ęd ru ję”.

1 czerw ca zbór łódzki przeżyw ał 
radość konfirm acji pięciorga mło
dych współwyznawców, o czym pi
szemy oddzielnie.

0  K onfirm acja jest często okazją 
do wizajemnych odwiedzin a naw et 
zjazdów rodzinnych. Cała rodzina 
cieszy się ze stanowczej decyzji

młodego człowieka, by pójść za 
Panem , zawierzyć swe życie C hry
stusowi. Dla zborów i ich duszpa
sterzy uroczystość konfirm acji jest 
natu ra lnym  i radosnym  w ydarze
niem  w procesie nauczania, do 
którego tak  w ielką wagę p rzyk ła
dali już reform atorzy. Ale nasze 
nauczanie nie kończy się w mo
mencie egzam inu przedkonfirm a- 
cyjnego. Ono trw a dalej w czasie 
nabożeństw a konfirm acyjnego i n a 
stępnych nabożeństw . Podobnie i 
egzam in przedkonfirm acyjny p rzy
chodzi nam  w życiu jeszcze wielo
kro tn ie pow tarzać. Nauczamy w 
Kościele, że wierzący chrześcijanin
— czy to dziecko, czy to młodzież 
przystępująca do konfirm acji, czy 
ktoś dorosły, kto swą konfirm ację 
przeżył dość dawno — tylko w wy
niku osobistego naw rócenia, do 
którego dochodzi przez opam ięta
nie i w iarę, może korzystać z pełni 
błogosław ieństw a #chrz,tu świętego. 
W tym  roku uroczystości konfirm a
cji odbyły się w naszych zborach:
— 13 m aja w W arszawie, gdzie ks.

Bogdan T randa kcnfirm ow ał 9 osób 
z W arszawy i po dwie z grup 
diasp.oralnych z G dańska i U stronia;
— 13 m aja w Zelowie z udziałem 
6 młodych konfirm ow anych przez 
ks. M irosława Jelinka;
— 1 czerwca w Łodzi, gdzie ks. 
Jerzy  Stahl konfirm ow ał 5 swoich 
wy c howankó w ;
— 8 czerwca w Kucowie, gdzie do 
konfirm acji prowadzonej przez ks. 
bp. Zdzisława T randę przystąpiło 
5 osób.
Szczególnie w zruszeni byli uczest
nicy nabożeństw a konfirm acyjnego 
w Łodzi; po długim i niepełnym  
jeszcze okresie rekonw alescencji 
konfirm ację prow adził ks. Jerzy 
Stahl, a odbyw ała się ona w bu
dynku, którego kilkuletni rem ont 
zdołano zaledwie dwa tygodnie 
wcześniej zakończyć. Podczas tego 
nabożeństwa po raz pierw szy za
brzm iały w Kościele nowe organy, 
które zbór łódlzki otrzym ał w da
rze od naszych współwyznawców z 
zagranicy. Fotografię z tej uroczy
stości zamieszczamy wyżej.
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