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C O W Y NA TO?
Mie$iqc dobroci
Dzięki Tygodniowi Modlitwy o Jedność Chrześcijan styczeń jest miesiącem
dobroci dla bliźnich innych w7yznań, kiedy to świadczymy sobie wzajemnie
rozmaite uprzejmości, zapraszamy do kościołów na nabożeństwa, wygłasza
my wzniosłe mowy i w ten sposób składamy ofiarę cna rzecz jedności. Po
tem wszystko wraca do normy, szeroko rozlane wody wracają do swego
koryta i płyną poprzednim, dobrze uregulowanym nurtem. Jeżeli w tych
stwierdzeniach Czytelnik wyczuje nutę sarkazmu, to ma rację. W sercu
człowieka musi powstać odruch zniecierpliwienia, gdy piękne słowa i po
bożne życzenia porówna z rzeczywistością dnia codziennego.
Oto pewna kobieta podczas dyskusji o ekumenizmie oświadcza, że ponie
waż jest zamężna z katolikiem, ma w domu ekumenię. Tymczasem wiado
mo, że naprawdę ma wojnę religijną. Nieustannie walczy o swoje prawa,
przez rodzinę męża nie jest nawet tolerowana, dzieci szarpane w różne
strony żyją jak na wulkanie. W innym młażeństwie mieszanym, choć strona
ewangelicka jest w swoim Kościele bardzo zaangażowana i pełni odpo
wiedzialne funkcje, z konieczności, dla względnego spokoju i uniknięcia
gorszących scen, godzi się z tym, że dzieci są wychowywane po
katolicku. Niestety, spokój i harmonia bywają najczęściej tam, gdzie jedna
ze stron jest religijnie obojętna. Uregulowanie tych spraw utrudniają prze
pisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, ponieważ dyskryminują stronę nieka
tolicką.
Małżeńswo nie jest jedynym polem, na którym zdarzają się niemiłe doś
wiadczenia. Oto w stolicy umiera ewangelik, który ma grób rodzinny na
jednym z katolickich cmentarzy. Miejscowy ksiądz nie zgłasza wprawdzie
zastrzeżeń co do samego pochowania zmarłego, ale odmawia zezwolenia na
ewangelickie nabożeństwo pogrzebowe w cmentarnym kościele. Nie w i
dzi takiej ipotrzeby, nie zna precedensu, a w ogóle to nie wie, co ma
zrobić z Najświętszym Sakramentem. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że
kiedy pastor udaje się do niego z interwencją, zresztą bezskuteczną,
okazuje się, że znają się osobiście z... ekumenicznych nabożeństw stycznio
wych. A na cmentarzu powązkowskim jest zupełnie inaczej. Ewangelicy
są tam traktowani z całą życzliwością i kościół udostępnia się im bez
żadnych trudności.
Nie chcielibyśmy stwarzać wrażenia, że tylko katolicy bywają nieekumeniczni, ewangelikom też można by wiele zarzucić. Z przykrością słuchali
śmy kiedyś podczas ekumenicznego nabożeństwa, jak po bardzo interesu
jącym i głęboko braterskim przemówieniu kaznodziei katolickiego pastor
dość nietaktownie w tej sytuacji mówił o fałszywych prorokach i złych
pasterzach, co mogło być rozumiane jako niewybredna aluzja.
A przecież sprawy wcale nie muszą rysować się tak smutno i beznadziej
nie. Mamy świadomość, że do jedności wiary droga jest jeszcze daleka,
ale można niejedno zrobić w sferze wzajemnych stosunków. Ktoś tak to
ujął: „Jeśli nie możemy się jeszcze traktować jak bracia, to chociaż trak
tujmy się jak ludzie”. I coś takiego rzeczywiście już się zdarza.
W województwie sieradzkim leży wieś Buczek, której mieszkańcy nie cie
szyli się opinią życzliwych ewanglikom. Umarł tam nasz współwyznawca,
żonaty z katoliczką. Rodzina chciała koniecznie uznać go za katolika i od
powiednio urządzić uroczystości pogrzebowe. Miejscowy proboszcz polecił
im jednak zwrócić się do macierzystej parafii zmarłego, znajdującej się
w pobliskim Zelowie. Mało tego, przysłał na pogrzeb krzyż i chorągiew, a
gdy kondukt z pastorem przechodził koło kościoła, kazał bić w dzwony.
Gotów był nawet udostępnić kościół na nabożeństwo, gdyby była taka
potrzeba.
Nie stało się to wszystko nagle i bez powodu, lecz w wyniku długoletniej
pracy duszpasterskiej i ekumenicznej ewangelickiego duchownego w po
bliskim Zelowie, a także wskutek przemian w katolicyzmie, które umożli
wiły bardziej otwartym księżom zajęcie ekumenicznej postawy. A więc
jednak warto się spotykać, wspólnie modlić się, słuchać Słowa Bożego, uzbroić się w cierpliwość i spodziewać, że stopniowo zmieni się nasza men
talność, że zaczniemy jedni drugich traktować jak ludzi, aby w końcu za
cząć dostrzegać w sobie braci.
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Dokonaj wyboru — to tytuł kaza

nia ks. Bogdana Trandy (s. 3),
wygłoszonego podczas styczniowego
Tygodnika Modlitwy o Jedność
Chrześcijan. Myślą przewodnią ka
zania są słowa z V Księgi Mojże
szowej (30:15—20): „Patrz! Kładę
dziś przed tobą życie i dobro oraz.
śmierć i zło (...). Wybierz przeto ży
cie, abyś żył ty i twoje potom
stwo. ..” Po kazaniu następuje mo
dlitwa z nim związana tematycznie
i zatytułowana Nim nadejdzie Twój
gniew (s. 4).
Styczeń to miesiąc, w którym przy
pada Dzień Pokoju. Z tej okazji
publikujemy artykuł Stanisława Ce
lestyna
Napiórkowskiego
OFM
Conv:
Pośrednia
chrześcijańska
służba pokojowi (s. 5).
Na s. 9 ciąg dalszy II części teolo
gicznego studium ks. Romana Mazierskiego pt. Jedność Biblii; część
ta odpowiada na pytanie: Czy księ
gi Starego Testamentu zawierają
wspólne idee przewrodnie i jakie?

Kolejny materiał to trzy teksty,
które miały znaleźć się w ubiegło
rocznym numerze podwójnym (9—
10/37), ale nie weszły do niego z
przyczyn od redakcji niezależnych.
Są to: Jag Ikkarim — 13 artyku
łów żydowskiego wyznania wiary
(s. 12). Wyjątki z Hagady (s. 13) oraz recenzja książki M. Bubera —
Opowieści chasydów (s. 14).
Na s. 15 zamieszczamy artykuł Ta
deusza Świątka z cyklu Warszaw
skie Firmy Ewangelickie. Tym ra
zem autor opowiada o losach To
warzystwa
Akcyjnego
Zakładów
Mechanicznych „Lilpop, Rau i Loewenstein”.

Poza tym w numerze stałe rub
ryki: Co Wy na to? (s. 2), Wśród
książek (s. 19) oraz Przegląd eku
meniczny (s. 20).

NASZA

OKŁADKA:

Witraż przedstawiający św. Ja
na Ewangelistę, autora listu, z
którego zaczerpnięto myśl prze
wodnią tegorocznego Tygodnia
Modlitwy o Jedność Chrześci
jan: „Miłość doskonała prze
zwycięża lęk” (I Jn 4:18)

KS. BOGDAN TRANDA

Dokonaj wyboru
Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Gdyż ja
nakazuję ci dzisiaj, abyś miłował Pana, Boga twego, chodził Jego dro
gami i przestrzegał Jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmna
żał się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w ziemi, do której
idziesz, aby ją posiąść. Jeżeli zaś odwróci się twoje serce i nie będziesz
słuchał, jeżeli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym bogom
oraz im służył, to oznajmiam wam dzisiaj, że zginiecie i niedługie będą
wasze dni na ziemi, do której przeprawiasz się przez Jordan, aby dojść
do niej i objąć ją w posiadanie. Biorę dziś przeciwko wam na świad
ków niebo i ziemię. Położyłem przed tobą życie i śmierć, błogosławień
stwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potom
stwo, miłując Pana, twego Boga, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego,
gdyż w tym jest twoje życie i przedłużenie twoich dni, abyś mieszkał
w ziemi, którą Pan przysiągł dać twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi
i Jakubowi.
(V Mojż. 30:15—20)

Drodzy Bracia i Siostry!
Autorzy tegorocznego programu Tygodnia Mo
dlitwy o Jedność Chrześcijan podjęli dość ry
zykowną decyzję, ponieważ wybrali miłość jako
temat naszych rozważań. Mamy więc przed so
bą bardzo trudne zadanie, jeśli nie chcemy po
paść w ckliwy, przesłodzony ton, pastelowymi
barwami malować sielankowych scen. Jest to
zadanie tym trudniejsze, że temat jest eksplo
atowany na różne sposoby, a słowo „miłość”
nadużywane do granic wytrzymałości Bardzo
•często gości ono na kazalnicach i przeważnie
nie idzie w parze z codzienną praktyką życio
wą, wskutek czego wielu ludzi odnosi wrażenie,
że jest to puste słowo. Skoro jednak przed na
mi takie zadanie postawiono, spróbujmy pójść
wytyczonym szlakiem, trzymając się przygoto
wanego programu, podzielonego na osiem dni.
Każdego dnia znajdujemy myśl przewodnią z
I Listu św. Jana (I Jn 4:7—21) oraz teksty ze
Starego i Nowego Testamentu. Pozwalają one
z różnych stron przyjrzeć się zagadnieniu mi
łości i poznać to, co Bóg nam o niej chce po
wiedzieć. Na dzisiejsze nabożeństwo, trzecie w
cyklu, przewidziano następującą myśl przewod
nią: „Bóg okazał swoją miłość do nas w ten
sposób, że swego jedynego Syna posłał na
świat, abyśmy dzięki Niemu mogli żyć” (I Jn
4:9). Zdanie to kieruje naszą uwagę ku Bogu
i Jego miłości. Jeśli bowiem chcemy czegoś
sensownego o niej się dowiedzieć, musimy się
zwrócić ku Temu, który jest miłości źródłem,
który sam jest miłością.
Zdanie z Janowego Listu zostało w dzisiejszym
programie powiązane z fragmentem V Księgi

Mojżeszowej. Cofamy się więc do XIII wieku
przed narodzeniem Chrystusa, kiedy to dopiero
co uformowany naród izraelski, po dziesięcio
leciach ciężkiego marszu z niewoli egipskiej
przez pustynię, ujrzał był na horyzoncie zarys
swej przyszłości. Wtedy to, u progu niezależ
nego bytu we własnej ziemi, Ziemi Obiecanej,
Mojżesz postanowił przypomnieć Przymierze,
jakie Bóg zawarł z nim na Górze Synaj. W
Przymierzu spełniła się obietnica, jaką Bóg, po
wodowany miłością do swego ludu, dał Abra
hamowi, Izaakowi i Jakubowi (V Mojż. 7:8).
W miłości Boga do Jego ludu nie ma ani krzty
ckliwego, sentymentalnego uczucia. Jest to
sprawa niesłychanie poważna, sprawa życia i
śmierci. My zaś mamy niedobrą skłonność do
wyobrażania sobie Eoga jako łagodnego staru
szka, który pełen pobłażania patrzy na nas
przez palce, w rezultacie czego czujemy się
niejako zwolnieni od poważnego traktowania
Bożego Prawa, lekceważymy zaczenie moral
nych hamulców i mówimy sobie, że „jakoś tam
będzie”, przecież Ty, Boże, nie jesteś nazbyt
drobiazgowy — żeby użyć słów jednej ze zna
nych piosenek. A tu okazuje się, że wcale nie
będzie „jakoś tam”, bo rzecz nie leży w Bożej
„drobiazgowości”, lecz w katastrofalnych sku
tkach grzechu. Dlatego to w odnowieniu Przy
mierza sprawa została postawiona zdecydowa
nie: albo, albo. „Patrz, kładę dziś przed tobą
życie i dobro oraz śmierć i zło”. Nie ma wąt
pliwości, stoimy na rozstajnych drogach, jedna
z nich prowadzi do życia i jest naznaczona Eożym błogosławieństwem, druga — naznaczona
Bożym przekleństwem — prowadzi do zła i
śmierci.
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U progu Ziemi Obiecanej Izrael stanął bogaty
w przeżyte doświadczenia. Ludzie wiedzieli już,
że ich przeznaczeniem jest wolność, bo Bóg
wyzwolił ich od zależności, ale w szczególnie
trudnych chwilach buntowali się przeciwko
swemu przeznaczeniu i tęsknili za garnkami
pełnymi mięsa, zapominając, że było ono przy
prawione ich potem i łzami, a nierzadko rów
nież krwią. Wiedzieli już o tym, że Bóg, któ
ry ich wyzwolił, nie ma sobie równego w egi
pskim i kananejskim panteonie, ale buntowali
się przeciw Niemu, gdy gubili się bez bóstwa o
widzialnym kształcie, bez takiego bóstwa, ja
kich mnóstwo miały inne narody, albo gdy wy
dawało im się, że Jego wymagania są zbyt tru 
dne. Swoim postępowaniem, skłonnością do
buntu, odstępstwa i ułatwiania sobie życia,
Ezawową gotowością sprzedania swego prze
znaczenia za miskę soczewicy, narażaniem się
na rozpłynięcie wśród obcych ludów i na utra
tę bezcennego dziedzictwa, Izrael wywoływał
wybuch gniewu Jahwe. Nie mógł On pobłażli
wie patrzeć na szerzące się zło, albowiem było
ono zwiastunem zagłady. Nie przyglądał się
obojętnie, bo wybrał ten naród z miłości. Nie
dziwmy się, że miłość Boga przejawia się w
Jego gniewie.
Dzisiaj żyjemy w innych czasach, inne mamy
problemy i trudności i z innych powodów od
Boga odchodzimy. Stwarzamy sobie Boga na
obraz naszych pragnień i tęsknot, albo też po
rzucamy Go w pogoni za współczesnymi nama
calnymi bóstwami, padamy na twarz przed su
kcesem, władzą, nauką, techniką i wielu, wie
lu innymi rzeczami, które zajmują pierwsze
miejsce w systemie czczonych przez nas war
tości. Prawo Boże uważamy za zbyt ciężkie,

nieżyciowe i przestarzałe, aby się do niego sto
sować, wymyślamy więc kodeksy bez zakazów
i nakazów, bez „tabu”, bez oporów i uprze
dzeń, zwalniamy hamulce, bo nic, co ludzkie,
nie może być nam obce. Inne są czasy, inne
problemy i przyczyny odchodzenia od Boga,
ale zupełnie ten sam jest gniew Boży, który
wzniecamy. Nie dziwmy się przeto, że żyjemy
w stanie stałego zagrożenia z różnych stron.
Nic nie straciło na swej aktualności ostrzeże
nie: „Kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz
śmierć i zło”. Dotyczy ono również ludu No
wego Przymierza i nie wyobrażajmy sobie, że
możemy bezpiecznie chronić się w murach Ko
ścioła, wołając: Panie, Panie! Żadne pobożne
gesty i słowa nie zastąpią autentycznego po
słuszeństwa woli Bożej. Jeżeli Bóg dopuścił
rozpad swego wybranego ludu, jeśli skazał go
na niewolę w Babilonie i naraził na śmieszność
wobec narodów, to nie dziwmy się nazbyt,
jeżeli i my stajemy wobec podobnych proble
mów. Mamy chyba świadomość bolesnej rany
wywołanej rozdarciem Kościoła, skoro zbiera
my się w świątyniach, nie zważając na różnice
wyznania, aby się modlić o jedność chrześcijan.
Czyż obecny stan Kościoła chrześcijańskiego,
rozdzielonego, osłabionego, pozbawionego au
torytetu, wyzutego z Ducha, narażonego na
śmieszność, nie wskazuje na to, że Kościół stał
się przedmiotem gniewu Bożego?
Słowa o gniewie Bożym przyjmujemy z pew
nym zażenowaniem, sądząc, że jest to pojęcie
przebrzmiałe, należące do Starego Testamentu
i nie przylegające do atmosfery Testamentu
Nowego, do obrazu Boga jako pełnego miłości
Ojca. Nieprawda. Przypomnijmy sobie, na

Nim nadejdzie Twój gniew...
Wiem, Ojcze, że nie zasługuję
na Twoją miłość.
Codziennie otrzymuję od Ciebie
tyle jej dowodów,
a żyję, jakbym był tego nieświadom,
bez poczucia bliskości z Tobą.

Krzątam się wokół moich spraw,
martwię o dzień dzisiejszy i o jutro,
nie mam czasu, by zwolnić bieg,
a tym bardziej, by się zatrzymać
i pomyśleć choćby przez chwilę
nad tym, dokąd właściwie tak gonię.
Pozwól mi, Ojcze, zatrzymać się,
zanim spadnie na mnie
Twój sprawiedliwy gniew.
Przychodzę z pustymi rękami,
wznoszę je do Ciebie z nadzieją,
że czas łaski jeszcze nie minął.
Proszę Cię, Ojcze, o Twoje światło,
abym mógł iść drogą życia.
Proszę Cię o mądrość,
abym mógł dokonać wyboru,
Proszę Cię o siłę,
abym mógł wytrwać przy Tobie.
Amen.
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przykład, takie zdanie: ,,Gniew Boży z nieba
objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności
i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość
tłumią prawdę” (Rzym. 1:18). Gdyby to nie
wystarczyło, przytoczmy jeszcze słowa samego
Jezusa: ,,Po wiem im (tym, którzy w moim
imieniu robili tyle pobożnych rzeczy): Nigdy
was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy,
którzy dopuszczacie się bezprawia” (Mat. 7:23).
Gniew Boży zwiastuje koniec chaosu, ratunek
dla człowieka. Pismo święte ukaziu je nam Boga
sprawiedliwego, który naprawdę kocha ludzi i
dlatego nie zostawia grzechu bez kary. Gniew
Boży jest przejawem łaski i miłosierdzia. Gdy
by Bóg był „dobrą Bozią”, jak ludzie sobie
beztrosko Go wyobrażają, gdyby wybaczał i
nie karał, byłby wspólnie z człowiekiem wi
nien i nie mógłby człowieka uratować. Kto nie
chce uznać Bożego gniewu, ten nie rozumie ni
czego z Bożej miłości.
Wróćmy teraz do myśli przewodniej. Bóg tak
poważnie traktuje swoją miłość do ludzi, że go

tów jest podjąć największe ryzyko dla ratowa
nia ich życia. To ryzyko podjął posyłając na
świat swego Syna. Dlatego Krzyż, narzędzie
kaźni i śmierci, jest dla nas znakiem miłości
i życia. Na Krzyżu bowiem dokonało się od
kupienie człowieka. Tylko przypadkiem nie
bierz tego jako taniej pociechy, ponieważ zo
stałeś kupiony nie za byle jaką cenę, lecz za
cenę życia świętego, jedynego Syna Bożego.
Jezus Chrystus stał się człowiekiem w najgłęb
szej człowieczej nędzy, w całkowitym opusz
czeniu. Sam dźwigał ciężar przekleństwa, za
nas poznał piekło (Iz. 53), zniósł „karę wieczną”
oddzielenia od Boga. Ale kara wykonana na
człowieku w Wielki Piątek nie jest ostatnim
słowem Boga. Ostatnim słowem Boga jest zmar
twychwstanie. Bóg naprawdę nas kocha. I jest
to sprawa niezmiernie poważna. Amen.
Kazanie wygłoszone w trzecim dniu tegorocznego Ty
godnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan, w kościele
baptystów w Warszawie — red.

STANISŁAW CELESTYN NAPIÓRKOWSKI OFMCony

Pośrednia chrześcijańska służba pokojowi
Problem pokoju, sam w sobie głęboko ludzki, w my
śleniu chrześcijanina zyskuje dodatkową głębię1. Je
śli mimo to niektórzy uczniowie Chrystusa przyjmują
dzisiaj postawę rezerwy odnośnie do różnych akcji
pokojowych, a na samą nazwę „akcje pokojowe” rea
gują mieszanymi uczuciami, czynią tak najczęściej
nie ze względu na niewłaściwą ocenę wartości sa
mego pokoju, ale dlatego, że słowo „pokój” zostało
głęboko zranione i krwawi; jest tak samo dwuznacz
ne, jak różne działania tzw. walki o pokój.
Kiedy dwa lata temu Sekcji Dogmatycznej Teologów
Polskich zaproponowałem temat dorocznej sesji —
„Teologia pokoju”, część kolegów przypatrywała mi
się z niepokojem, który zamieniła na formalne py
tania: „Co by to miało znaczyć?” i „Czy przypadkiem
i my nie dajemy się komuś manipulować?”
Myślę, że świętej sprawie pokoju chrześcijanie po
winni służyć w każdej sytuacji, nawet najbardziej
skomplikowanej i niejednoznacznej. Pozostaje jednak
niełatwy problem wyboru właściwego sposobu tej
służby. Można służyć pokojowi bezpośrednio (przez
konferencje pokojowe, sympozja, interwencje media
cyjne w konfliktach itp.), a można służyć pośrednio,
tworząc sytuacje sprzyjające pokojowi lub eliminując
to, co pokój utrudnia lub wprost uniemożliwia.
Biskupi Rzymu corocznie publikują orędzie z okazji
„Dnia Pokoju” (1 stycznia). Czynią tak od 20 lat.
Paweł VI opublikował 11 takich dokumentów-orędzi
(1968—1978), Jan Paweł II — 9 (1979—1987). Fundacja
Jana Pawła II, Polski Instytut Kultury Chrześcijań
skiej, opublikowała je w Rzymie w 1985 roku2, a Ka
tolicki Uniwersytet Lubelski podarował nam ostatnio
drugie wydanie, uwzględniające również orędzia z

1986 i 1987 roku8. Nawet pobieżny przegląd tych do
kumentów pozwala dostrzec wspólną ideę przewodnią,
zarówno Paweł VI, jak Jan Paweł II ukazują drogi
pośredniej służby pokojowi. Cieszę się, że wolno mi
tutaj i teraz zaprosić Państwa na wędrówkę po tych
drogach wiodących do pokoju.
DROGA PRZEBACZENIA I POJEDNANIA
Pokój ma kształt krzyża: jednym ramieniem sięga
nieba, drugim człowieka. Dlatego wewnętrznie jedna
ludzi, że przenosi na nich pojednanie z Bogiem w Je
zusie Chrystusie. Chrześcijanie patrzą na krzyż i wi
dzą w jego świetle ludzi-braci. Pojednani przez krzyż
i w krzyżu, głoszą pojednanie. Doświadczając przeba
czenia, przebaczają. Czynią to jako jednostki i jako
wspólnoty. Nie dziwią się, że ich współobywatele,
którzy nie akceptowali krzyża, nie są w stanie zro
zumieć odpuszczenia win swoim winowajcom. „Poje
dnanie — drogą do pokoju” — taki tytuł dał papież
Paweł VI pokojowemu orędziu z 1975 roku. Miał od
wagę apelować o pojednanie wraz z przebaczeniem,
mimo świadomości, że twarda to mowa, niełatwa dla
chrześcijan, nie do udźwignięcia dla — jak się wyraża
— „zawziętych ideologii”, które dzielą ludzi i przeciw
stawiają ich sobie, które na heroiczne, głęboko chrze
ścijańskie: „Przebaczamy!”, odpowiadają wszystkimi
środkami społecznego przekazu: „Nie zapomnimy! Nie
przebaczamy!”. „Trzeba rozbroić ducha, jeżeli chcemy
skutecznie udaremnić uciekanie się do broni, która
godzi w ciała” — napisał Paweł VI [OP 74]. Trzeba
tworzyć nowy, pokojowy sposób myślenia, trzeba no
wego wychowania młodzieży i nowego ducha w opinii
publicznej. Tyle wart jest pokój, ile się uwewnętrz5

nia. Chodzi więc o budowanie nowej cywilizacji pra
wdziwego humanizmu, ,,o wspólną formę myślenia
i kochania” [OP 74], o wspólną kulturę, do której nie
miałyby odniesienia słowa św. Augustyna, że „czło
wiek chętniej przebywa ze swoim psem aniżeli z ob
cym człowiekiem” [De civitate Del, XIX, VII; OP 74].
Gdy człowiek przebacza człowiekowi, a naród narodo
wi, gdy Kościoły wybaczają sobie wzajemnie krzyw
dy i podejmują współpracę w Ewangelii, gdy prze
zwyciężamy „nowe formy zazdrosnych nacjonaliz
mów, rasizmu, izolacjonizmu, artyfeminizmu (...),
wówczas buduje się pokój, i to w sposób zasadniczy,
od wewnątrz. Takiego budowania Kościoły potrzebują
we własnym domu, by mogły skutecznie budować
pokój w świecie” [OP 75—78].
Chrześcijanie to ludzie, którzy podjęli obowiązek od
puszczania i przebaczania — i to pod bardzo powa
żnymi sankcjami: „Odpuść nam, jako my odpusz
czamy” [OP 85]. Mają odwagę wnosić w wielki współ
czesny spór o pokój przyjętą z Ewangelii mądrość
„głupoty krzyża” — naukę o przebaczeniu.
DROGA MORALNOŚCI
Orędzie z 1976 roku odsłania wewnętrzny związek po
koju z moralnością, zwłaszcza w kontaktach między
narodowych. W obecnej sytuacji mnożą się uroczysto
ści i akademickie inicjatywy na rzecz pokoju, mnożą
się podróże, kongresy, spotkania, wymiany na różnych
płaszczyznach, sztandary, hasła, międzynarodowe kon
ferencje, jak ta z Helsinek z lipca i sierpnia 1975 ro
ku, a równocześnie rosną wydatki na zbrojenia, han
del bronią, ingerencje z zastosowaniem przemocy...,
ideologiczne agresje oraz imperializm określonych
ideologii. Pozorna normalizacja „nie jest w stanie
przesłonić ukrytych wpływów stalowego ramienia,
które w każdej chwili może zmiażdżyć przeciwnika,
jeśli tylko ujawni on najmniejszą oznakę słabości”
[OP 81]. Nawet wówczas, gdy rządy podpisują pokotjowe dokumenty, lękają się zawierzyć zapewnieniom
drugiej strony. Brak moralności w kontaktach mię
dzynarodowych rodzi brak zaufania, a brak zaufania
paraliżuje działalność na rzecz pokoju. Cóż bowiem
znaczy podpisywanie międzynarodowych umów, skoro
relatywizuje się pojęcie dobra i prawdy w odniesie
niu do korzyści własnej klasy czy narodu? Cóż znaczą
układy, jeśli zachowuje się je tylko wówczas, gdy
służą naszej korzyści? Cóż wobec takiej postawy zna
czy zasada Pacta servanda sunt? Jan Paweł II wska
zuje na nieodzowność pogłębienia moralnością działań
na rzecz pokoju. Dobrze służą pokojowi ewangeliczne
reguły zaparcia się siebie, oddawania płaszcza
temu, kto żąda od nas sukni, niestosowania
odwetu, wreszcie przebaczania [OP 79—85]. Rząd,
który powtarza drugiemu rządowi „Nie przebaczy
my!” i podtrzymuje w narodzie postawę nieprzebaczania innemu narodowi, nie zaczął budować trw a
łego pokoju. Niech nie liczy na subordynację najlep
szych chrześcijan, którzy przebaczenie wpisali w swój
kodeks moralny.
DROGA SZACUNKU DLA ŻYCIA
Umiłowaną ideę obrony życia Jan Paweł II uczynił
głównym tematem orędzia na rok 1977. Pokój trzeba
zdobywać przez życie, nie przez śmierć. Pokój przez
śmierć jest pokojem cmentarnym. Pokój zwieńcza
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olbrzymią strukturę piramidy, która musi mieć sil
ny kościec i mocne fundamenty. Składa się na nie
wiele czynników, a pośród nich szacunek dla życia.
Pokój i życie to pojęcia współzależne. „Chcemy po
koju? Brońmy życia!” Bronić życia, odnawiać życie
i popierać życie znaczy pracować dla autentycznego
pokoju. „Nie tylko wojna zabija pokój. Wszelka
zbrodnia przeciwko życiu stanowi zamach na pokój,
zwłaszcza jeśli naraża się na szwank ludzkie obyczaje,
jak to się dziś dzieje często i z łatwością przerażają
cą, nieraz zalegalizowaną, w zakresie unicestwiania
mającego się narodzić życia, a więc przerywanie cią»
ży (...). Wydawałoby się, że przerywanie ciąży służy
raczej pokojowi, niż mu szkodzi. Nie, to nieprawda
{...). Indywidualne życie i ogólny pokój są zawsze
nierozdzielnym pokrewieństwem (...). Pokój i życie
w sposób solidarny stanowią podstawę ładu i cywili
zacji” [OP 91]. W pokój godzi terroryzm, godzą w
niego również jawnie czy skrycie stosowane tortury
policyjne aprobowane przez władzę. „Jeśli chcesz
pokoju, broń życia” [86—94].
DROGA POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA
Hasło Światowego Dnia Pokoju z 1969 roku brzmiało:
„Rozwój praw człowieka drogą pokoju”. Rozwijając
je Paweł VI stwierdził, że pokój w sposób istotny
wiąże się z doskonałym uznawaniem praw człowieka
i skuteczną odnową jego praw. Rozwój młodych
państw w kierunku pełnej wolności i niezawisłości,
zapewnienie każdemu człowiekowi praw w różnych
dziedzinach, nie tylko społecznej i politycznej, ale
również religijnej i kościelnej, uszanowanie prawa
każdego człowieka do swobodnego rozpowszechniania
myśli, kultury, ekonomii oraz sztuki — zapewniają po
kój. Kto służy tym wartościom, służy pokojowi. Przyję
cie w 1948 roku „Powszechnej Deklaracji Praw Czło
wieka” — zdaniem Pawła VI — było wielkim wyda
rzeniem pokojowym, chociaż „Deklaracja” nie mówi
wprost o pokoju, ale o takich sprawach, jak prawo
człowieka do uznawania jego godności, wolności,
równości, tajemnicy korespondencji, swobodnego opuszczania jakiegokolwiek kraju, również własnego,
i powrotu do niego, prawo do swobodnego głoszenia
swego wyznania lub wiary, indywidualnie i grupowo,
publicznie i prywatnie, prawo do wyrażania i rozpo
wszechniania informacji i poglądów wszelkimi środ
kami, bez względu na granice, prawo swobodnego
zgromadzania się i zrzeszania, do rzetelnych wybo
rów, do ubezpieczeń społecznych, do wynagrodzenia
zapewniającego jemu i rodzinie egzystencję odpowia
dającą godności ludzkiej, prawo do tworzenia zwią*zków zawodowych, prawo rodziców do pierwszeństwa
w wyborze nauczania, które ma stać się udziałem ich
dzieci. Papież Montini napisał, że nie może być
autentycznego pokoju tam, „gdzie nie ma poszanowa
nia, obrony, uznania praw człowieka, gdzie te prawa,
które nie mogą być przedmiotem targów, są ciemię
żone przez gwałt i podstęp, gdzie osobowość ludzka
jest ignorowana lub poniżana, gdzie stosuje się dyskryminajcę” [OP 35—40].
Podjął te myśli Jan Paweł II w orędziu z 1982 ro
ku: „Bezwarunkowe i skuteczne uznanie niezmien
nych i niezbywalnych praw każdego jest warunkiem
sine qua non, ażeby w danej społeczności mógł pano
wać pokój” [OP 141] — napisał. W społeczeństwie, w
którym nie przestrzega się praw obywateli — jego

zdaniem — żarzy się „zarzewie podziału i rozbicia”.
Społeczność polityczna tylko wówczas może skutecznie
współdziałać na płaszczyźnie międzynarodowej w
sprawie pokoju, gdy sama z siebie buduje pokój
przez „poważną troskę o rozwój praw człowieka”
[OP 142].
DROGA SPRAWIEDLIWOŚCI
„Jeśli pragniesz pokoju, pracuj na rzecz sprawiedli
wości” — zatytułował Paweł VI orędzie na rok
1972. Tłumaczył w nim, że autentyczny pokój musi
wyrastać z umiłowania człowieka i najgłębszego po
czucia człowieczeństwa [OP 54]. Upowszechnienie się
kultury pogłębiło i rozjaśniło ludzką świadomość.
Człowiek wie, że jest osobą, że jest wolny i równy
z innymi osobami. Przebudziły się narody, które
wiedzą, że przynależy im prawo do wolności, auto
nomii oraz równości w sensie partnerstwa. Kraje
rozwijające się pełnym głosem wołają o sprawiedli
wość, która posiada wiele twarzy: narodową, ekono
miczną, społeczną i kulturową. Do sprawiedliwości
przynależy taka pomoc każdemu krajowi, która by
umożliwiała mu rozwój; i to pomoc nie uwarunkowa
na rachubami na dominację ekonomiczną czy polity
czną, ale pomoc nie związana z żadnymi naciskami
[OP 56].
Pod koniec drugiego tysiąclecia istnieją całe ludy,
„którym odmawia się swobodnego wyrażania najcen
niejszego prawa ducha ludzkiego, prawa do religii
(...). Jakież imię — pyta autor — nadamy pokojowi
narzuconemu z podeptaniem tej podstawowej spra
wiedliwości?” [OP 55]. Werbalni promotorzy pokoju,
jeśli nie szanują wewnętrznego związku pokoju ze
sprawiedliwością, również w odniesieniu do wolności
wyznania, nie mają moralnego prawa do tytułu au
tentycznych ludzi czyniących pokój, idzie on bowiem
w ślad za sprawiedliwością: Opus iustitiae pax.
Echo tych słów usłyszymy po 10 latach w orędziu
Jana Pawła II z 1982 roku: „Pokój może rozkwitać
tylko tam, gdzie są zachowywane elementarne wy
magania sprawiedliwości” [OP 141].
DROGA PRAWDY
Jezus stwierdził wewnętrzny związek między prawdą
i kłamstwem a przemocą: „Teraz usiłujecie mnie za
bić, człowieka, który wam powiedział prawdę usły
szaną od Boga (...). Wy pełnicie czyny ojca waszego
(...). Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać po
żądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i
w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma.
Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo je.st kłam
cą i ojcem kłamstwa” (Jn 8:40.41.44).
Jan Paweł II przytoczył te słowa w orędziu z 1 sty
cznia 1980 roku [OP 121—122], które w całości po
święcił prawdzie jako sile pokoju. Związek między
obu naświetlił najpierw od strony negatywnej: n ie 
prawda idzie w parze z przemocą i wojną. Szeroko
trzeba rozumieć antypokojową nieprawdę: kłamstwo
w ścisłym tego słowa znaczeniu, niepełne czy znie
kształcone informacje, stronniczą propagandę, mani
pulowanie środkami masowego przekazu itp. [OP 115].
Nieodłączny sojusz kłamstwa i przemocy potwierdza
ją historyczne doświadczenia. Przemoc podpiera się
kłamstwem. Kłamie, by zachować twarz. Zakłamuje
informacje o faktach, zakłamuje interpretacje faktów,

jeśli ich samych zakłamać niesposób. Sięga po kłam
stwo przeciwko tym, których uważa za swoich wro
gów: przypisuje im wrogie zamiary, preparuje „do
wody rzeczowe”, oczernia, suponuje kompromitujące
powiązania, ustawicznie piętnuje dostępnymi środkami
propagandy, zmusza do kompromisu i reagowania
w sposób nie przemyślany [OP 116].
Osobna forma nieprawdy kryje się w pozornej pra
worządności, która sankcjonuje czy osłania ograni
czanie niezbędnych praw jednostki i grup [OP 116].
Groźną dla pokoju nieprawdę widzi Jan Paweł II w
różnych ideologiach, często sobie przeciwnych, które
głoszą, „że człowiek i ludzkość cała realizuje swój
postęp przede wszystkim na drodze przemocy. Uwa
żano, że potwierdzenie takiego poglądu można zna
leźć w historii (...). Powoli zaczęto się przyzwyczajać
do analizowania wszystkiego — zarówno w życiu spo
łecznym, jak i międzynarodowym — wyłącznie w ka
tegoriach stosunku siły i w konsekwencji tak wszy
stko układać, aby własne interesy narzucać innym”
[OP 117]. Konsekwentnie zaprowadza się sprawiedli
wość siłą, a jeśli się ją zawiesza na jakiś czas, czyni
się to ze względów taktycznych czy strategii...; „do
póki utrzyma się przekonanie — napisał Papież —
że postęp sprawiedliwości jest ostatecznie wynikiem
walki połączonej z przemocą, dopóty wszelkie niuan
se, hamulce i selekcje będą z czasem ustępować przed
zwykłą i brutalną logiką przemocy, która może do
prowadzić do wprost samobójczego wynoszenia prze
mocy dla samej przemocy” [OP 117].
Omawiając od strony pozytywnej wewnętrzny zwią
zek prawdy i pokoju, autor orędzia z 1980 roku stwie
rdza konieczność odnowy prawdy. Trzeba zacząć n a
zywać rzeczy po imieniu: zabójstwo zabójstwem,
przemoc przemocą, morderstwo morderstwem, ucisk
uciskiem, dyskryminację dyskryminacją, bezprawie
bezprawiem. Nie chodzi przy tym o piętnowanie je
dnostek czy narodów, ale o uzdrawiającą służbę poko
jowi, prawda bowiem „umacnia pokój od wewnątrz”
[OP 117—118].
DROGA WOLNOŚCI
„Chcesz służyć sprawie pokoju — szanuj wolność!”
— tak zatytułował Jan Paweł II orędzie z 1981 roku.
Chciałoby się tu przywołać przynajmniej połowę te*kstu. „Bez głębokiego i powszechnego poszanowania
wolności człowiek nie otrzyma pokoju” — napisał
[OP 124]. Naruszenia wolności mają — jego zda
niem — różne formy: prawo silniejszego, wojskowe
i polityczne imperializmy, dominacja wielkich państw
w stosunku do państw małych, dominacja gospodar
cza i finansowa... W granicach poszczególnych naro
dów nie ma prawdziwej wolności tam, „gdzie cała
władza jest skupiona w rękach jednej klasy społecz
nej, jednej rasy, jednej grupy, lub gdy dobro społe
czne jest utożsamiane z interesami jednej partii, któ
ra identyfikuje się z państwem” [OP 124].
Na płaszczyźnie społecznej — zdaniem Jana Pawła II
— trudno mówić o autentycznej wolności kobiet i
mężczyzn, jeśli nie gwarantuje się im należytego za
trudnienia i wynagrodzenia [OP 125].
Na płaszczyźnie duchowej niszczy się wolność ma
nipulacją, zwłaszcza zaś środkami społecznego prze
kazu, szczególnie wtedy, gdy środki te pozostają w
jednym ręku, nie można zatem korygować skutków
manipulowania nimi czy tym skutkom zapobiegać
[OP 125—126].
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Chrześcijanin, który domaga się wolności dla swoich
własnych przekonań religijnych, „musi szanować swo
body i prawa indywidualne i zbiorowe innych” [OP
128].
Zwracając się w nasze regiony świata Jan Paweł II
napisał: „(...) społeczeństwo wyrosłe na bazie czysto
materialistycznej odmawia człowiekowi wolności, gdy
podporządkowuje swobody indywidualne dominacji
gospodarczej, gdy tłumi twórczość duchową człowie
ka w imię fałszywego ładu ideologicznego, gdy nie
pozwala ludziom na wykonywanie ich prawa do zrze
szania się, gdy w praktyce unicestwia prawo do ucze
stniczenia w życiu pobulicznym lub tak postępuje w
tej dziedzinie, że indywidualizm i uchylanie się od
udziału w życiu obywatelskim i społecznym stają się
postawą powszechną” [OP 129].
DROGA SOLIDARNOŚCI
Orędzie pokojowe z 1987 roku omawia solidarność
jako drogę pokoju. Solidarność Papież łączy z roz
wojem. W jednym i drugim widzi szanse rozwiązania
czy złagodzenia napięć między Wschodem i Zachodem,
Północą i Południem. Apeluje o postawę społecznej
solidarności z całą rodziną ludzką [OP 196]. Dostrzega
związek między ideą solidarności i sprawą zadłużeń
wielu krajów: „Z pewnością można by inaczej spoj
rzeć na ustawiczny problem zewnętrznego zadłużenia
wielu rozwijających się krajów, gdyby każdy z zain
teresowanych świadomie włączył te przesłanki ety
czne do czynionych przez siebie ocen i proponowa
nych rozwiązań. Wiele aspektów tego zagadnienia
— protekcjonizm, ceny surowców, priorytety w in
westowaniu, poszanowanie podjętych zobowiązań, jak
również wzgląd na wewnętrzne warunki zadłużonych
krajów — odniosłoby korzyść z solidarnego poszukiwa
nia takich rozwiązań, które popierają stały rozwój”
[OP 201].
Jan Paweł II wskazuje na trzy formy zaprzeczenia
solidarności: 1) na ksenofobię, która prowadzi do dy
skryminacji obcokrajowców, 2) na zamykanie granic
w sposób niesprawiedliwy i arbitralny i 3) na ideolo
gie i systemy, które niosą nienawiść i budują sztuczne
bariery między ludźmi. Potrzebujemy solidarności, by
przezwyciężać owe potrójne zniewolenie; potrzebujemy
jej jako warunku sukcesów w dziedzinie rozwoju i
krzewienia wartości, „które prawdziwie przynoszą ko
rzyść jednostkom i społeczeństwu” [OP 198—199]. Zr»
sada solidarności nie pozwala dyskryminować prywat
nego sektora gospodarki: „Wyzysk, pogróżki, wymu
szanie uległości, pozbawianie korzystnych możliwości
jednego sektora społecznego przez inny sektor są
nie do przyjęcia i stanowią zaprzeczenie samego po
jęcia ludzkiej solidarności (...). Pozbawienie jakiego
kolwiek sektora danego społeczeństwa czy jakiego
kolwiek narodu środków wiodących do rozwoju może
jedynie prowadzić do niepewności i społecznego nie
pokoju. Rodzi ono nienawiść i podziały oraz niszczy
nadzieje związane z pokojem” [OP 199—200].
Duch solidarności otwiera ludzi na dialog.
DROGA DIALOGU
Każdy człowiek w służbie pokoju po sokratycznemu,
a każdy chrześcijanin po ewangelicznemu, nie wątpi
w człowieka, w jego głęboką tęsknotę za prawdą.
„(...) Trzeba zdobyć się na cierpliwy i odważny wy
siłek w szukaniu i odkrywaniu najwyższej i powsze
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chnej prawdy o człowieku (...). Niepodobna trwać
w wątpliwości, podejrzeniu, sceptycznym relatywi
zmie” [OP 118]. Człowiek czyniący pokój w sobie i
w drugich usiłuje docierać do warstw, które leżą
poza wszelkimi podziałami, które ich i nas skłaniają
do spotykania się, wzajemnego szacunku, braterstwa i
pokoju. Jeśli od innych oczekujemy, by nas nie
dyskryminowali, nie będziemy dyskryminowali dru
gich, nie będziemy przypisywali im złych intencji i
dyskredytowali ich działalności. Głęboko ludzka mą
drość rozpoznaje w drugich cząstki dobra, które p rz e 
cież kryje się w każdym ludzkim dziele, i elementy
pawdy żyjącej we wnętrzu każdego człowieka [OP
118]. Ta głęboka, pełna optymizmu, ale także reali
zmu, mądrość ludzka, umocniona Ewangelią, ,,nie
pozwala zwątpić o przeciwniku. Człowiek pokoju,
natchniony prawdą, nie utożsamia przeciwnika z błę
dem, w jakim on się znalazł”, sprowadza błąd do jego
właściwych rozmiarów, „odwołuje się do rozumu, ser
ca i sumienia człowieka, wspierając go w ten sposób
w rozpoznaniu i przyjęciu prawdy” [OP 119]. Dialog
trzeba uznać za nieodzowną drogę pokoju. Jeśli na
wet nie legitymuje się on spektakularnymi osiągnię
ciami, osłabia korzenie niepokoju i kiedyś zaowocuje.
Oczy człowieka pokoju dostrzegą również u przeciw
nika słuszne i dobre aspekty jego działania [OP 119].
„Nie ma pokoju, jeśli nie ma gotowości do szczerego
i ciągłego dialogu” — napisał Jan Paweł II. „Sama
prawda odsłania się w dialogu i przeto umacnia ona
to niezbędne narzędzie pokoju” [OP 120].
Zniechęconym do dialogu nieszczerością drugiej stro
ny czy jego ideologicznymi zdeterminowaniami Jan
Paweł II odradza zniechęcenie. Zachęca do dialogu
z każdym człowiekiem, nawet z tym, który w dialogu
wykazał nieszczerość, a po podpisaniu uzgodnień —
niesłowność. Nie radzi rezygnować z dialogu, po pier
wsze — bo poza dialogiem nie ma pozytywnej alter
natywy, po drugie — bo optymistyczna antropologia
chrześcijańska nie pozwala zwątpić w żadnego czło
wieka, nawet w tego, który zawiódł. W orędziu z
1983 roku, w całości poświęconym dialogowi na rzecz
pokoju [OP 148—159], Jan Paweł II żarliwie broni
tezy o sensowności i nieodzowności tej drogi; sam
zresztą pozostaje jej wierny.
ZAKOŃCZENIE
Każdy z naszych Kościołów — służąc ludziom orę
dziem Ewangelii — pośrednio służy pokojowi. W
ekumenizmie chodzi m.in. o to, by czynić razem to,
co czynimy osobno. Nadszedł, być może, czas, byśmy
w zatroskaniu o pokój podjęli po chrześcijańsku ja»kieś działania na rzecz praw człowieka, życia, pra
wdy, wolności, sprawiedliwości, rozwoju i solidarno
ści. Dojrzeliśmy już do takiej zasadniczej, głębokiej
służby pokojowi, czy jeszcze nie?
Pośrednią służbę pokojowi trzeba by podjąć również
wewnątrz naszych Kościołów (przyznajmy to odważ
nie i samokrytycznie). Ileż w naszych Kościołach ma
łych i wielkich problemów z poszanowaniem praw
człowieka, ze sprawiedliwością, z wolnością, z praw
dą, z dialogiem czy z solidarnością... A cóż powiedzieć
o naszych odniesieniach międzykościelnych? Pouczając
tzw. świat o drogach pokoju, my, chrześcijanie, mą
drzejsi od świata mądrością Ewangelii, potrzebujemy
przypomnienia o lekarzu, który powinien leczyć sie
bie samego (Łuk. 4:23).

W mojej zakonnej rodzinie często odmawiamy tzw.
Modlitwę franciszkańską, która rozpoczyna się »ło
wami:

III S D P — 1 s ty c z n ia 1970. A A S 61/1969/794—798; tł. p o ls k ie :
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ż d y c z ł o w i e k j e s t m o i m b r a t e m , OP 47—52.

„O, Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść,
wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda” itd.
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ciszkańskiej:
,,0, Panie, prowadź nas drogami Twojego pokoju;
drogami przebaczenia i pojednania,
drogami ewangelicznej moralności,
drogami szacunku dla życia,
drogami poszanowania praw człowieka,
drogami sprawiedliwości,
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drogami dialogu, solidarności i rozwoju”.1I
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cd. CZĘŚCI II
CZY KSIĘGI STAREGO TESTAMENTU
ZAWIERAJĄ WSPÓLNE IDEE PRZEWODNIE
I JAKIE?

P r z y m i o - t y Bo ż e . Sipośród wielu przymiotów Bo
ga, kitóre przez karty Starego Testamentu przenikają
do naszych dusz niby promienie niepojętej dla nas
,w swym blasku wiekuistej światłości, rozważymy
dwa: miłość i sprawiedliwość, zdawałoby się — dwa
przeciwieństwa niemożliwe do pogodzenia w jednej
istocie. Ale takie mniemanie jest błędne i wywodzi
się stąd, że przywykliśmy miłość uważać za słabość,

a sprawiedliwość utożsamiać z brakiem litości. W Bo
gu miłość i sprawiedliwość pozostają we wspaniałej
harmonii, gdyż wypływają z Jego świętości i są jakby
dwiema jej stronami lub biegunami. Nic więc dziw
nego, że w Starym Testamencie występują często obok siebie (II Mojż. 34:6—7; Ps. 145:17; Neh. 9:31—32).
Niedoskonałość naszych ludzkich pojęć zmusza nas
jednak, byśmy rozważyli je osobno.
Miłość Boga przejawia się już w samym stworzeniu
świata i w Opatrzności Bożej, która dba o wszelkie
stworzenie (Ps. 104; Ps. 145; Neh. 9:6), przede wszy
stkim jednak — w stosunku Boga do ludzi. Właści
wie wypadałoby zacytować teraz prawie wszystkie
9

pieśni i modlitwy Księgi Psalmów, która stanowi
jeden wielki hymn uwielbienia dla dobroci i miłosier
dzia Bożego. Podziwiamy tę cierpliwą dobroć Boga,
która pozwala Abrahamowi wprost targować się o
wstrzymanie kary grożącej Sodomie i Gomorze, goto
wa przebaczyć wszystkim, jeśli tylko znajdzie się
dziesięciu sprawiedliwych (I Mojż. 18:17—33). Zwróć
my przy tym uwagę, że Abraham odwołuje się w
swym błaganiu nie do dobroci Bożej, ale właśnie do
Jego sprawiedliwości, która nie może dopuścić, aby
zginął „sprawiedliwy wespół z niezbożnym” (w. 25).
Dobroć i miłosierdzie Boga ujawnia się nie tylko w
Jego cudownej opiece nad narodem wybranym (Neh.
9:4—31), lecz także nad innymi narodami (pogański
mi), np. nad Niniwą, do której Bóg wysyła swego
proroka, by groźbą straszliwej kary Pańskiej wstrzą
snął sumieniami jej mieszkańców. Kiedy zaś ci wraz
ze swym królem „odwracają się od złej drogi swej”
i czynią pokutę, Pan im przebacza ku wielkiemu
zgorszeniu i rozgoryczeniu proroka, który woła: „Ach,
Panie! Czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze by
łem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem
uciekałem do Tarszyszu; wiedziałem bowiem, że Ty
jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym
i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia” (Jon. 4:2).
Ta sama dobroć uzewnętrznia się w Jego opiece nad
pojedynczymi ludźmi oraz w miłosierdziu, które po
zwala przebaczyć winy nawet największym grzeszni
kom (II Sam. 11 i 12; Ps. 51). Bóg ratuje w niedoli
i utrapieniu wszystkich, którzy się doń zwracają —
zarówno z Izraela, jak i z pogan: karmi w cudowny
sposób ubogą wdowę z Sarepty i wskrzesza jej syn
ka (I Król. 17), wspomaga biedną wdowę, której wie
rzyciel chce sprzedać synów w niewolę (II Król.
4:1—7), wraca życie dziecięciu gościnnej Sunamitki
(II Król. 4:18—37), karmi biedaków w dniach głodu
(II Król. 4:38—44), uzdrawia hetmana syryjskiego
Naamana z trądu (II Król. 5), szczególnie zaś pamię
ta o wszystkich ubogich, skrzywdzonych i wydziedzi
czonych. Ratuje i wywyższa Józefa (I Mojż. 37 oraz
39—45). Słyszy płacz wydalonej z domu Abrahama
służebnicy Hagar, która błąka się po pustyni i z roz
paczą patrzy na swe dziecko umierające z braku
wody; posyła do niej anioła, aby ją wyratował i po
cieszył (I Mojż. 21:9—19; por. 16:6—14). On przez usta
proroków — Amosa, Micheasza, Izajasza — gromi
grzechy społeczne w Izraelu i ujmuje się za bieda
kami wyzyskiwanymi przez bogaczy, krzywdzonymi
przez niesprawiedliwych sędziów.
Prorocy wzywają i zachęcają grzesznych do nawróce
nia się ku Temu, który jest Bogiem miłosiernym i
łaskawym, nieskorym do gniewu, bogatym w łaskę
i miłosierdzie, wiernym (por. II Mojż. 34:6—7; Ps.
86:15). Ale ten lud nie chce się nawrócić, on czci Bo
ga tylko wargami, a jego serce dalekie jest od Niego
(Iz. 29:13), nie daje się pociągnąć nawet Jego „pow
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rozami miłości” (Oz. 11:4), przeto Bóg obiera proroka
Ozeasza, którego wytrwała miłość do niewiernej żo
ny urasta do symbolu miłości Boga wobec niewier
nego ludu. Prorok, choć grozi karami, wierzy w
ostateczne zwycięstwo tej miłości (Oz. 2:16—25). Na
podstawie własnych gorzkich doświadczeń Ozeasz
mógł symboliczny obraz serdecznego przymierza Boga
z ludem wypełnić żywą treścią. Dzięki temu uderzył
w ton, który dźwięczy w całej późniejszej świętej
literaturze. Podobnie przedstawiony przez niego obraz
Boga jako Ojca (11:1—2), dzięki osobistym doświad
czeniom proroka, nie ma sobie równego z wyjątkiem
przypowieści o synu marnotrawnym (Łuk. 15:11 n.;
Iz. 43:4). Ojciec i matka mogą opuścić człowieka, ale
Pan go przyjmie (Ps. 27:10, por. Iz. 49:15). Psalmista
zwraca się doń: „Tyś ojcem moim, Bogiem moim i
skałą zbawienia mego” (Ps. 89:27), a Izajasz woła z
zachwytem: „Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem i na
szym Odkupicielem. To jest Twoje imię od wieków”
(Iz. 63:16). „Ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy
gliną, a Ty naszym Stwórcą, i wszyscyśmy dziełem
Twoich rąk!” (Iz. 64:8; por. Rzym. 9:20—22). Wreszcie
ostatni z proroków Starego Testamentu, Malachiasz
(ok. 450 r. przed Chr.), wybucha wołaniem: „Czy
nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czy nie jeden Bóg
nas stworzył?” (Mai. 2:10). To wołanie rozlegnie się
ponownie w niespełna 500 lat później z ust Zbawicie
la w Kazaniu na górze (Mat. 5:44—45; por. Ef. 4:6)
i jak echo rozbrzmiewać będzie po całej kuli ziem
skiej w • ustach milionów ludzi słowami Modlitwy
Pańskiej: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie!” (Mat.
6:9).
Na czym, wobec tego, opierają się zarzuty tych, któ
rzy twierdzą, że Bóg Starego Testamentu jest „Bo
giem mściwym i okrutnym” (por. Nah. 1:2—7) w
przeciwieństwie do Boga Nowego Testamentu, który
jest Bogiem miłości i przebaczenia? Chyba na błęd
nym rozumieniu sprawiedliwości Bożej. Nasze przy
słowie powiada, że „Pan Bóg nierychliwy, ale spra
wiedliwy!” Widzieliśmy niektóre spośród niezliczonych
przykładów Jego nierychliwości w stosunku do grze
sznych ludzi i całych narodów. On czeka i zwleka,
powrozami miłości ciągnie do siebie, głosem proroków
i głosem sumienia napomina, straszliwymi karami
grozi, ale gotów je wstrzymać i obrócić w błogosła
wieństwo przy pierwszej oznace nawrócenia się,
skruchy, pokuty. Jeśli zaś to wszystko nie pomaga,
jeśli zatwardziałe serca nie chcą słyszeć Jego woła
nia, a ludzie uporczywie trwają w swych nieprawościach — wówczas objawia się Jego gniew święty
i Jego karząca sprawiedliwość. Prawica Boża uderza
ciężko: na czole Kaina wyciska piętno zbrodni i
przekleństwem spada na całe jego życie (I Mojż.
4:10—15); zsyła potop na niepoprawne plemię ludzkie
(I Mojż. 6 i 7); niszczy ogniem i siarką Sodomę i
Gomorę (I Mojż. 13:13; 18:20—21; 19:24—28), zsyła

plagi na faraona i Egipt, a jego wojska pogrąża w
falach morskich; nawet naród wybrany oddaje wielekroć w ręce nieprzyjaciół i w srogie niewole zapędza.
Albowiem Bóg jest Bogiem i nie da się z siebie na
śmiewać! (Gal. 6:7).
Ale gniew Boga jest tylko odwrotną stroną Jego
miłości, która z gorliwą żarliwością pragnie dobra
ludzkości i właśnie dlatego nie może pozostawić nie
prawości bez pomsty i kary (por. Nah. 1:2.7). Pom
sta Boża — w przeciwieństwie do ludzkich uczuć i
działań — jest jedynie sprawiedliwą karą i sądem
(V Mojż. 1:7; II Tes. 1:5—6.8).
D z i e ń s ą d u . Wśród gróźb wypowiadanych przez
proroków, aby nawrócić błądzącą ludzkość, wielką
rolę odgrywa wyrażenie „Dzień Pana”. Kryje ono w
sobie szczególnie ważne proroctwo Starego Testamen
tu. „Ach, cóż to za dzień!” — woła prorok Joel (1:15),
„przepaszcie się i narzekajcie, wy, kapłani” (1:13),
„bo bliski jest dzień Pana, a przychodzi jak zagłada
od Wszechmocnego” (1:15). To „dzień ciemności i
mroku, dzień pochmurny i mglisty” (2:2), „słońce
przemieni się w ciemność, a księżyc w krew” (3:4),
przed Jego obliczem ziemia zadrży, niebiosa się po
ruszą, słońce i księżyc nie zajaśnieją swoim blaskiem,
a gwiazdy stracą jasność (por. J1 2:10; Iz. 13:10; Mat.
24:29). „Wszystkie twarze pobledną” (J12:6), bo „wielki
jest dzień Pana i pełen grozy, któż go przetrwa?”
(J1 2:11). Będzie to „dies irae”, dzień gniewu Pańskiego.
Lud Izraela pociesza się, że to będzie jedynie sąd
nad jego wrogami i dlatego wygląda go z nalzieją.
Ale prorok Amos wyprowadza go z błędu (5:16—20,
por. 8:9—14), wie bowiem, że będzie to również dzień
ciemności dla Izraela. Także inni prorocy opisują
okropności tego dnia: trzęsienia ziemi, zaćmienie słoń
ca, księżyca, gwiazd, wojny, najazdy potężnych nie
przyjaciół, przelew krwi i okrucieństwa (Am. 8; Abd.
15; Iz. 13:6—22; 24; 34:8 n.; Sof. 1:14—18; Jer. 30:7;
Zach. 14:1—9).
Ciekawe, że do dziś prosty lud ma wyostrzony zmysł
dostrzegania takich znaków na niebie i na ziemi oraz
dziwną intuicją swego wierzącego ducha wiedziony
— widzi w nich zapowiedź klęsk i kar Bożych. Wszy
stkie katastrofy i wojny przyjmuje jako sąd Boży
nad światem i karę za grzechy. Ileż to już było ta
kich czarnych „dni Pańskich” na ziemi!
Oprócz zwiastowania tego wielkiego dnia gniewu,
który dotyczy całej ludzkości, Biblia wspomina rów
nież o dniach gniewu, które odnoszą się do poszcze
gólnych narodów. To są te chwile, kiedy wrogi wobec
Boga rozwój stosunków publicznych zostaje nagle
unicestwiony: np. rozproszenie ludów po zbudowaniu
wieży Babel, potop, zburzenie Jerozolimy i niewola
babilońska, Taki właśnie dzień gniewu zapowiada

Jezus Jerozolimie i narodowi żydowskiemu. O takim
nadchodzącym gniewie nad poszczególnymi zborami
mówią listy w Apokalipsie. Ale zapowiedź gniewu
nie musi być nieodwołalna. Może zostać odwołana,
jeśli naród i jego wodzowie nawrócą się do Boga.
W całym zwiastowaniu prorockim o nadchodzących
dniach gniewu i towarzyszących im wielkich kata
strofach pocieszająca jest myśl, że ocalona zostanie
r e s z t k a , która się nawróci do Boga. Wtedy znów
miłosierdzie triumfować będzie nad sądem. Po długiej,
ciemnej nocy gniewu na nowo wzejdzie promienne
słońce łaski. „Gniew przygotował drogę łasce. Miłość
Boża jest u celu swoich dróg” (R. Luther).
Pośród grozy sądu jest zawsze miejsce dla słowa o
łasce. To promieniuje nieodmienna miłość Boża! (por.
Tr. 3:22). Izrael nie zginie doszczętnie, zostanie „przy
wrócony” (Sof. 2:4—15), ale pod jednym tylko warukiem: „Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi...”,
,.... może się ukryjecie w dniu gniewu Pana” (Sof.
2:3; Iz. 26:20 n.; Ps. 57:2), chociaż nie obejdzie się
bez dokładnego przesiania. Z pychą i gloryfikacją
ludzkości musi nastąpić koniec. Duma nacjonalistycz
na — choroba Izraela i wielu narodów — stanowi
przeszkodę dla Bożych dróg, a nic co pyszne i cheł
pliwe nie może ostać się przed Bogiem. I nie chodzi
tu tylko o jednostkę — Boga interesuje społeczność.
„Pozostawię pośród ciebie lud pokorny i ubogi: to oni
ufać będą imieniu Pana” (Sof. 3:12). Tak ubogi, „jak
szałas w winnicy”, jak „chatka Dawida” (Iz. 1:8; por.
Am. 9:11), ale się ostoi niczym głownia wyrwana z
ognia (Zach. 3:2; I Kor. 3:15).
Jak wspaniała jest ta myśl Starego Przymierza! Iza
jasz nadaje swemu synowi symboliczne imię Szeariaszub (Iz. 7:3) — „Resztka nawróci się” — a księgę
jego przenika myśl o resztce, która się ostoi (Iz. 4:3;
9:2; 10:21—22; 11:16; 28:5; Zach. 14:2; Mich. 5:3—9).
Tych, co pozostaną, sam Bóg będzie chronił i zacho
wywał, a oni „ani nie będą czynić zła, ani mówić
fałszu” (3:13). Upokorzenia są częścią kary Bożej.
Pan upokarza „wszakże nie na zawsze” (I Król. 11:39;
II Sam. 7:14 n.; Jer. 30:8.11; 33:15—33; Iz. 16:5;
48:9 n.; Ez. 37:21—28). W Trenach Jeremiasza czy
tamy: „Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa, dla
duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milcze
niu na zbawienie Pana (...). Albowiem Pan nie od
rzuca na wieki: Gdy zasmuca, znowu się lituje we
dług obfitości swojej łaski” (3:25—26; 3:31—32). Za
chariasz, jeden z ostatnich proroków Izraela, zapo
wiada nastanie innego dnia Pańskiego, który już nie
będzie dniem sądu i gniewu: „I będzie tylko jeden
ciągły dzień, zna go Pan, nie dzień i nie noc, a pod
wieczór będzie światło (...). I będzie Pan królem całej
ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne bę
dzie Jego imię” (14:7.9).
U

Żydowskie wyznanie wiary, składające się z 13 artykułów, zostało sformułowane
w roku 4918 (1158) przez sławnego rabina gminy żydowskiej w Kairze, znanego
wśród Żydów jako Rabbi Mosze ben Majmon (Rambam), a wśród chrześcijan jako
Majmonides. Ma ono wartość modlitwy, którą każdy wierzący Żyd musi wypowia
dać co najmniej raz w roku, a nauczyciele religii żydowskiej oraz autorzy i wy
dawcy książek o treści religijnej — co tydzień, ehasydzi zaś — nawet codziennie.
Po hebrajsku to Wyznanie wiary nazywa się Jag Ikkańm (tzn. trzynaście zasad, a
ściślej — dogmatów) i tylko jego tekst hebrajski ma religijną wartość i wyznania
wiary, i modlitwy.
Polski tekst drukowanych niżej 13 artykułów zaczerpnęliśmy z „Kalendarza żydo
wskiego 1986—1987”, wydanego przez Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego.

JAG
IKKARIM

ARTYKUŁ I

ARTYKUŁ VIII

Wierzę niezbicie, że Bóg, chwała Jego Imieniu, jest
Tym, który tworzy wszelkie twory na świecie, i Tym,
który nimi kieruje, i On sam był, jest i będzie spra
wcą wszelkich zdarzeń.

Wierzę niezbicie, że cala Tora, jaka znajduje się teraz
w naszym posiadaniu, jest tą samą Torą, która zosta
ła dana Mojżeszowi, niech odpoczywa w pokoju.

ARTYKUŁ II

ARTYKUŁ IX

Wierzę niezbicie, że Bóg, chwała Jego Imieniu, jest
jeden i absolutnie nie ma drugiej takiej jedyności jak On, i że tylko On jest Bogiem naszym, Tym,
który istniał zawsze, istnieje i zawsze będzie istniał.

Wierzę niezbicie, że ta Tora nie będzie nigdy zamie
niona i nie będzie innej Tory pochodzącej od Boga,
niech Imię Jego będzie błogosławione.

ARTYKUŁ III
Wierzę niezbicie, że Bóg, chwała Jego Imieniu, jest
bezcielesny, niewyrażalny niczym cielesnym i z ni
czym nieporównywalny.
ARTYKUŁ IV

ARTYKUŁ X
Wierzę niezbicie, że Bóg, chwała Jego Imieniu, zna
wszystkie czyny ludzi i wszystkie ich myśli, jak jest
powiedziane w Piśmie świętym: „Ten, który stworzył
serce każdego z nich, zarazem rozumie wszystkie ich
postępki”.

Wierzę niezbicie, że Bóg, chwała Jego Imieniu, żył
pierwszy i będzie ostatni.

ARTYKUŁ XI

ARTYKUŁ V

Wierzę niezbicie, że Bóg, chwała Jego Imieniu, od
płaca dobrem tym, którzy przestrzegają Jego przy
kazań, i karze tych, którzy je łamią.

Wierzę niezbicie, że tylko do samego Boga, chwała
Jego Imieniu, warto się modlić, i nie ma prócz Niego
nikogo godnego, do kogo warto by się modlić.
ARTYKUŁ VI
Wierzę niezbicie, że wszystkie słowa Proroków są
prawdą.

ARTYKUŁ XII
Wierzę niezbicie w przyjście Mesjasza i choć On
zwleka ze swoim przyjściem, mimo to czekam każde
go dnia, że przyjdzie.

ARTYKUŁ VII

ARTYKUŁ XIII

Wierzę niezbicie, że nauka prorocka naszego Nauczy
ciela Mojżesza, niech odpoczywa w pokoju, jest praw
dą, i że jest on największym z Proroków, którzy byli
przed nim i przyszli po nim.

Wierzę niezbicie, że nastanie czas wskrzeszenia
zmarłych, kiedy taka będzie wola Boga, niech Imię
Jego będzie błogosławione a Jego pamięć wywyższo
na na wieki wieków.

Drodzy

Czytelnicy,

Z przyczyn od Redakcji niezależnych objętość podwójnego zeszytu „Jednoty'1 z ubiegłego roku (nr 9—10/1987) musiała zostać zmniejszona do 40
stron. Z tego względu nie weszły do niego wszystkie zaplanowane i przygo
towane wcześniej materiały.
Postanowiliśmy więc wydrukawć je w tym numerze, noszącym datę stycz
nia 1988 roku, korzystając z faktu, że styczeń jest miesiącem szczególnym,
kiedy wiele czasu i miejsca poświęcamy w naszej modlitwie sprawom ekumenii, przede wszystkim jedności samych chrześcijan, ale także ich solidar
ności z wszystkimi wyznawcami Jedynego Boga. Przedstawiamy zatem trzy
interesujące materiały, z których dwa są oryginalnymi tekstami żydowskimi,
trzeci zaś recenzją książki Martina Bubera „Opowieści chasydów” , która
ukazała się przed blisko dwoma laty nakładem Wydawnictwa Ojców Domi
nikanów „W Drodze” i spotkała się z ogromnym zainteresowaniem.
Redakcja
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WYJĄTKI
Z HAGADY

Hagada (od czasownika haggid — oznajmić) jest formą opowiadania interpretujące
go tekst biblijny i zawierającego pouczenie moralne. Posługuje się często legendą,
bajką, historyczną anegdotą, w której zawarte jest jądro prawdy i ujawnia się cała
bujność i mądrość Wschodu. Cytowane wyjątki pochodzą z Talmudu Jerozolim
skiego (Jeruszalmi) i Talmudu Babilońskiego (Bąbli); źródło podano kursywą w na
wiasach. Zostały zaczerpnięte z reprintu (WAiF, Warszawa 1983) przedwojennego
podręcznika dla wyższych klas szkół średnich: Dr Majer Bałaban: Historia i litera
tura żydowska, t. I, Wydawnictwo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich,
Lwów — Warszawa — Kraków (roku wydania brak).

B O SK IE PO CH O D ZE N IE D U SZ Y L U D Z K IE J

GŁÓW NE Z A SA D Y Ż Y D O W SK IEJ RELIGII

Do czego odnosi się pięciokrotne powiedzenie Dawida:
„Wysławiaj, duszo moja, Wiekuistego?” Odnosi się do
Boga i duszy. Bo podobnie jak Wiekuisty wypełnia
cały świat, tak też i dusza wypełnia całe ciało, jak
Bóg widzi wszystko, a sam jest niewidzialnym, tak
też i dusza widzi wszystko, a sama nie jest widzialną.
Podobnie jak Bóg karmi cały świat, tak też i dusza
żywi całe ciało, i podobnie jak Bóg jest czysty, tak
i dusza jest czysta; ona też mieszka w całym czło
wieku, podobnie jak Bóg mieszka w całym świecie.
Niechaj tedy przyjdzie dusza, która posiada tych
pięć boskich zalet i niechaj sławi Tego, w którym te
zalety są zjednoczone (Bąbli: Berachot, fol lOa).

a) I zdarzyło się, że do Szammaja przyszedł poganin i
oświadczył mu, że chce przyjąć religię żydowską, je
śli mu ją w całości wyłoży, póki potrafi ustać na
jednej nodze. Szammaj wyrzucił go za drzwi, ale po
ganin, nie zrażony, poszedł z tym samym do Hillela.
Ten przyjął go uprzejmie i powiedział: „Nie czyń
drugiemu, co tobie niemiłe, oto jest cała nauka, re
szta jest tylko objaśnieniem do tego” (Bąbli: Sabat,
fol. 31a).
b) Lepiej niechaj człowiek wskoczy do ognistego pie
ca, zanim ma zawstydzić swego bliźniego (Bąbli:
Baba Mecija, fol. 59a).
c) Kto przebacza swym bliźnim, temu przebaczy Bóg
jego własne winy (Bąbli: Joma, fol. 23a).
d) Ci, którzy dają się zawstydzać, a nie zawstydzają
innych, którzy się dają wyszydzać, a nie szydzą z
drugich, którzy z miłością spełniają Boże przykaza
nia i w pokorze przyjmują kary Wiekuistego, o takich
ludziach jest napisane (Judicum 5:31): (Ci, którzy Go
kochają, są jak słońce, które wschodzi w całej pełni”
(Bąbli: Sabat, fol. 88a).
e) Dobroczynność i miłosierne uczynki mają taką sa
mą wartość jak wszystkie inne przepisy Tory ra
zem wzięte. Dobrodziejstwa można świadczyć jeno
żyjącym, miłość żywym i umarłym, dobrodziejstwa
tylko ubogim, miłość ubogim i bogatym, dobrodziej
stwa jeno majątkiem, miłość majątkiem i osobą wła
sną (Tosejta, Pea, IV, 19).

O B O W IĄZK I CZŁOW IEKA W ZG LĘDEM B O G A

I przybył rabi Samuel, syn Susartaja, do Rzymu, gdy
królowa zgubiła swe klejnoty. I kazała królowa ogło
sić, że kto jej odda klejnoty w przeciągu 30 dni,
otrzyma sowitą nagrodę, kto zaś jej odda po upływie
tego czasu, poniesie karę śmierci.
R. Samuel znalazł te klejnoty, lecz oddał je po trzy
dziestu dniach. „Czy byłeś w granicach kraju, gdy
dałam ogłosić swój rozkaz?” — zapytała królowa ra
bina. — „Tak!” — odrzekł spokojnie Samuel. „A więc
dlaczego nie oddałeś mi klejnotów w przepisanym
terminie?” „Dlatego nie uczyniłem tego — odparł
rabi — by mnie nie posądzono, żem to uczynił z bojaźni przed tobą, bo w istocie oddaję ci klejnoty
z bojaźni Bożej” (Jeruszalmi, Baba Mecija II. 6 s. 8).
JA K

D A LE K O M A SIĘ G A Ć SP E Ł N IA N IE
B O SK IC H P R Z Y K A Z A Ń

Rabi Jochanan mówił: Rabini uchwalili: Jeśli się ko
mu powie, „przekrocz Boskie przykazanie, gdyż ina
czej poniesiesz karę śmierci”, wówczas ma przekro
czyć przykazanie i żyć. Wyjątek stanowią: bałwo
chwalstwo, cudzołóstwo i morderstwo. Jeśli się jed
nak komu rozkaże dlatego tylko przekroczyć przyka
zanie, by cały świat widział, że Izraelici odstępują od
wiary Wiekuistego, wówczas winien raczej ponieść
śmierć, aniżeli przekroczyć przykazanie (Bąbli: San
hedrin, fol. 74a).
JE D N O ST K A

I

OGÓŁ

Patrząc na wielkie zgromadzenie ludu, winno się od
mówić błogosławieństwo: „Błogosławiony ten, który
zna tajemnice”, bo jak twarze tych ludzi są od sie
bie różne, tak też różne są ich myśli. Gdy syn Zomy
zobaczył razem wiele ludzi, powiedział: „Niech będzie
pochwalony Ten, który stworzył tych ludzi dla mej
pomocy. Jakże bowiem musiał się zmęczyć pierwszy
człowiek, zanim mógł zjeść kawałek chleba: musiał
orać, siać, zbierać mąkę, rozczynić, wyrobić ciasto,
upiec chleb, a potem dopiero jeść, a ja wstaję rano
i znajduję wszystko gotowe na stole. Ileż to trudu
miał pierwszy człowiek, zanim sporządził sobie szatę:
musiał strzyc owce, bielić wełnę, rozciągnąć ją na
słońcu, farbować, prząść, prać, szyć, poczem dopiero
otrzymywał okrycie, a ja wstaję rano i mam wszyst
ko gotowe. Ileż to robotników pracuje na mnie od
rana do nocy, a ja wstaję rano i znajduję wszystko
gotowe (Jeruszalmi: Berachot, IX.I. s. 13).

N A U K A I B O JA Ż Ń B O Ż A

Rabi bar Huma mawiał: „Każdy, kto posiada wyksz
tałcenie, a nie posiada bojaźni Bożej, jest podobny do
skarbnika, któremu oddano klucze zewnętrzne, a nie
powierzono wewnętrznych Rabi Jannaj mawiał o ta
kich ludziach: „Biada temu, który nie ma mieszka
nia, a robi sobie drzwi” (Bąbli: Sabat, fol. 31b).
UCZ

SIĘ

I

P R A C U J!

Kto się uczy w młodości, ten jakby pisał na nowym,
czystym papierze, kto się uczy w starości, jakby
pisał na papierze brudnym i pomiętym. Kawał Chle
ba z solą, trochę wody, twarde łoże na ziemi, życie
pełne trudów, oto los uczonego i zajmującego się na
uką Zakonu. Szczęśliwy, kto ten los przyjmie, szczę
śliwy w doczesnym i w przyszłym życiu. Nie dąż do
zaszczytów, nie goń za honorami, staraj się jeno
o zaszczyt wiedzy, a Pan, dla którego pracujesz, nie
zostawi twej pracy bez nagrody (Bąbli: Abot VI, 4).
G D Y PR Z Y JD Z IE M E S JA SZ

Gdy Mesjasz przyjdzie na ziemię, będzie słońce ty
siąc razy tak silnie świeciło jak dotąd, w Jerozo
limie będą płynęły strugi czystej wody, a będą to
zdroje siły i zdrowia dla wszystkich, drzewa będą
przynosiły tysiąckrotne owoce, wszystkie ruiny na
całym świecie podniosą się. Jerozolima zostanie od
budowana ze skrzących się szafirów, pokój zapanuje
między dzikimi zwierzętami, harmonia między wszy
stkimi ludami a Izraelem, nie będzie więcej na świe
cie westchnień i łez, a śmierć będzie raz na zawsze
pokonana (źródła nie podano — red.).
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Opowieści chasydów
Chasydyzmem nazywamy mistyczny
ruch religijny wśród wyznawców
judaizmu, powstały w XVIII wieku
na ziemiach Rzeczypospolitej, a tak
że Węgier i Siedmiogrodu. Za jego
twórcę uważa się Izraela lpen Eliezera, zwanego również Baal-szem-towem (ok. 1700—1760). Chasydyzm
był reakcją na skostnienie orto
doksyjnej religii żydowskiej i zy
skał wielu zwolenników przede
wszystkim wśród mieszkańców wsi
i miasteczek na Kresach. Doktryna
chasydyzmu, nawiązująca do Kaba
ły, kładła nacisk na osobiste prze
życia religijne, odrzucała formalizm
i literę Pisma na rzecz ducha prze
kazu biblijnego i Talmudu, trakto
wała rzeczywistość jako emanację
„wyższego świata”. Istnienie Boga i
Jego mądrości w życiu i w świecie
należało przeżyć osobiście przez akt
wiary, która jest wyrazem właściwej
pokory i mądrości. Chasydyzm opie
rał się przede wszystkim na tra
dycji ustnej — przekazywaniu z po
kolenia na pokolenie nauk słynnych
cadyków, rozpamiętywaniu szczegó
łów z ich życia i działalności, od
czytywaniu na nowo ich posłanni
ctwa, a nawet cudów. Zbadanie zło
żonej struktury nauki chasydów
jest trudne m.in. z powodu braku
pisemnej tradycji ruchu. Zebranie
opowieści wybitnych cadyków i wy
danie ich w tłumaczeniu niemieckim
zawdzięczamy Martinowi Buberowi, wybitnemu filozofowi, znanemu
w Polsce m.in. z tekstów opubliko
wanych na łamach miesięcznika
„Znak”.

może być ważne dla ewangelików
polskich — chasydyzm był rodza
jem Reformacji wśród Żydów, nur
tem odnowy ich życia religijnego,
ostro zresztą potępionym przez
„prawowiernych” rabinów, czego
przykładem jest klątwa rabbiego
Eliasza z Wilna (ok. 1720—1797),
traktująca chasydyzm jako herezję
o charakterze panteistycznym. Ab
solutny autorytet Boga, odkupienie
z łaski, osobiste nawrócenia się,
podkreślanie
wszechogarniającej
miłości Boga do ludzi — wszyst
kie te elementy można odnaleźć w
naukach cadyków, dbających o wy
chowanie swych uczniów w duchu
żywej wiary, powiedzielibyśmy na
wet — w duchu „ewangelicznym”,
mając na myśli charakterystyczne
cechy nauki Jezusa z Nazaretu. Na
uki chasydzkiej nie można omówić
w krótkiej recenzji, polecam więc
lekturę książki. Pozwala ona bo
wiem ją przeżyć, wczuć się w swo
isty klimat opowieści, uchylić rąb
ka Tajemnicy, która zawładnęła ży
ciem duchowym tysięcy chasydów,
dała im możność odnalezienia peł
nej symbiozy ze światem, w duchu
nauk ojców narodu wybranego i
komentatorów talmudycznych. Oto
kilka przykładów:

Dobrze się stało, że dzieło Bubera
udostępniono czytelnikom polskim
(stało się to prawie czterdzieści lat
po ukazaniu się wersji niemieckiej).
Tłumaczenie i komentarze do wyda
nia polskiego są autorstwa Pawła
Hertza, wybitnego pisarza i filo
loga, a książka ukazała się nakła
dem poznańskiego wydawnictwa „W
Drodze”. Uzupełnieniem wydania
polskiego jest cenny szkic o. Jacka
Salija o trudnościach i perspekty
wach dialogu chrześcijan z Żydami1.

„Kiedyś, podczas wielkiej drożyzny,
rabbi Mendel zobaczył, że wielu po
trzebujących, którzy gościli w jego
domu, dostaje mniejsze bochenki
chleba niż zazwyczaj. Zarządził
więc, żeby wypiekano większe,
chleb bowiem powinien być na mia
rę głodu, a nie ceny” (rabbi Menachem Mendel z Rymanowa, s. 227).

Ukazanie się Opowieści chasydów w
języku polskim jest ważne co naj
mniej z dwóch powodów. Po pier
wsze, chasydyzm jest w pewnym
sensie dzieckiem kultury, która
przeżywała bujny rozkwit na zie
miach dawnej Rzeczypospolitej —
owej wielojęzycznej, żywej, jedynej
w swoim rodzaju kultury w Euro
pie. Większość cadyków pochodziła
z ziem polskich, a ich opowieści
pełne są realiów polskich, odnie
sień do rzeczywistości osiemnasto
wiecznej Rzeczypospolitej oraz okresu zaborów. Po drugie — i to
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„Każdy z was powinien mieć dwie
kieszenie i w razie potrzeby sięgać
do jednej albo drugiej; w prawej
kieszeni leżą słowa: »dla mnie
stworzono świat«, a w lewej: »je
stem pyłem i prochem«” (rabbi Bunam, s. 261).

„Kiedy chcesz wyciągnąć czołwieka
z brudu i błota, nie wyobrażaj so
bie, że możesz stać na górze i ogra
niczyć się do podania mu pomocnej
dłoni. Musisz zejść sam na dół, w
brud i błoto. A wtedy chwyć go
silnymi rękami i wraz z sobą wcią
gnij w światło” (Szlomo z Karolina,
s. 190).
„Pewnego razu do magida kozienieckiego przyszedł człowiek, który
dla umartwienia nosił na gołym
ciele worek od szabatu do szabatu.
Magid rzekł do niego: »Myślisz, że
Zły Popęd będzie cię unikał? Prze
cież on drwi z ciebie, że zdołał we
pchnąć cię do tego worka. Już le
piej, kiedy ktoś udaje, że pości od
szabatu do szabatu, a po kryjomu

codziennie coś tam przekąsi, bo taki
oszukuje innych, a ty oszukujesz i
zwodzisz sam siebie«” (Izrael z Ko
zienic, s. 196).
„Raz do magida kozienieckiego
przybył pewien bogacz. »Co zwykle
jadasz?« — zapytał go magid.
»Wiodę skromny żywot — rzekł bo
gaty człowiek — chleb z solą i łyk
wody mi wystarczą«. »Ależ człowie
ku — zawołał magid. — Powinie
neś jeść pieczyste i popijać miód
jak wszyscy bogacze!«. I nie pozwo
lił mu odejść, dopóki nie przyrzekł,
że go usłucha. Kiedy odszedł, chasydzi zapytali rabbiego, dlaczego
dał owemu człowiekowi tak nie
zwykłe polecenie. »Dopiero jak za
cznie jeść mięso — odparł rabbi —
domyśli się, że biedak powinien jeść
chleb. Jak długo je chleb, wyobra
ża sobie, że biedak może jeść ka
mienie«” (Izrael z Kozienic, s. 197).
„Biedak z wielką łatwością zdaje
się na Boga, bo na kogo właściwie
mógłby się zdać? Bogacz z wielkim
trudem zdaje się na Boga — całe
jego mienie woła przecież do niego:
»Zdaj się na mnie!«” (Mosze Lejb
z Sasowa, s. 220).
„Dewizą życia jest: Daj i bierz. Ka
żdy człowiek powinien być dawcą
i odbiorcą. Kto nie jest dwojgiem
w jednym, ten jest jałowym drze
wem” (Icchak Ajzyk z Żydaczowa,
s. 253).
Chasydyzm to — jak widać z po
wyższych cytatów — religia życia
codziennego, styl myślenia, swoista
filozofia przenikająca całą atmosfe
rę żydowskich środowisk w dawnej
Polsce. I nie będzie przesady w
stwierdzeniu, iż w myśli chasydz
kiej, przepojonej głęboką wiarą, ka
żdy współczesny człowiek znajdzie
dla siebie coś dobrego, jeśli tęskni
za spokojną mądrością, utraconym
ładem dzieciństwa, odrzuconą mi
łością Boga, zagubionym gdzieś zau
faniem do świata i przyrody. Po
kolenia cadyków pracowały nad
wytworzeniem tego głębokiego sy
stemu filozofii i religii „Boga we
wszystkim”, Boga miłości uniwer
salnej. Świat polskich Żydów już
nie istnieje, ale lektura Opowieści
chasydów świadczy, że czas, jaki
chasydzi Podola, Pokucia i innych
miejsc o historycznych już nazwach
tracili na stworzenie swojej egzo
tycznej, orientalnej mistyki, nie po
szedł na marne.
W.Z.
1 M artin B u b e r : O p o w i e ś c i c h a s y d ó w ,
tłu m . P a w e ł H ertz, W y d a w n ictw o „W
D r o d z e ” , P o z n a ń 1986, c e n a 400 zł.

W ARSZAW SKIE FIRMY EW AN GELICKIE
TADEUSZ WŁADYSŁAW ŚWIĄTEK

Towarzystwo Akcyjne
Zakładów Mechanicznych
„Lilpop, Rau
Loewenstein“

Wagonownia w fabryce Lilpopa i iRaua, rok 1856. Foto ze zbiorów T. Świątka

Zaczątkiem zakładów, które w przyszłości miały się
stać nowoczesnym potentatem przemysłowym, była
wytwórnia maszyn i narzędzi rolniczych, założona w
1818 roku w Warszawie, przy ul. Swiętojerskiej, w
murach dawnego klasztoru, przez dwóch Anglików:
Thomasa Moore’a Evansa (1794-1837) i jego brata
Andrew Bircha Evansa (1796—1841). We wczesnychf
latach trzydziestych do spółki przystąpili jeszcze trzej
bracia Evansowie: Joseph, Alfred i Douglas, którzy
po śmierci założycieli fabryki (obaj spoczęli na war
szawskim cmentarzu ewangelicko-reformowanym) zo
stali jej wyłącznymi właścicielami. W 1854 roku we
szli w porozumienie z inż. Stanisławem Lilpopem
(1817—1866), prowadzącym od roku 1844 podobne
przedsiębiorstwo wraz z Bazylim Zakrzewskim, w
wyniku czego nastąpiła fuzja obu zakładów i powsta
ła firma „Stanisław Lilpop i Bracia Evans”.
Wkrótce w skład spółki wszedł również znany war
szawski finansista, Wilhelm Ellis Rau (1825—1899),
ewangelik reformowany, właściciel domu handlowego
oraz cukrowni „Oryszew”, „Kotelówka” i „Żytyń”.
W 1865 roku pokaźne już wtedy zakłady zostały prze
niesione na Solec, u zbiegu ówczesnych ulic Smolnej
i Książęcej, następnie przekształcone w spółkę pod
nazwą „Fabryka Machin St. Lilpopa, W. E. Raua i
Spółki”. W 1866 roku zmarł Stanisław Lilpop. W czte
ry lata później, z chwilą uzyskania pełnoletności, w
firmie pojawił się jego najstarszy syn, Karol Lilpop
(1849—1924), inżynier metalurg, absolwent Politechniki
Berlińskiej, późniejszy właściciel Podkowy Leśnej.

Dwaj młodsi synowie — Wiktor (1851—1922) i Ma
rian (1855—1889) dołączyli po dojściu do odpowiednich
lat. Wszyscy trzej młodzi Lilpopowie byli — podobnie
jak ojciec — wyznania rzymskokatolickiego. Nato
miast z uwagi na podeszły wiek bracia Evansowie
wycofali się ze spółki i zostali spłaceni, pozostawi
wszy po sobie pamięć jako dobrzy pracodawcy i or
ganizatorzy, czuli na niedolę ludzką. Szczególnie pod
kreślano zasługi Tomasza (Thomasa), który w okresie
Powstania Listopadowego specjalnie przestawił pro
dukcję zakładów na odlewanie armat dla rządu po
wstańczego. On też, jako pierwszy w Królestwie,
wprowadził w swej fabryce oświetlenie gazowe.
Rozległe tereny na Solcu, zakupione od Banku Pol
skiego, umożliwiały rozszerzenie produkcji o nowe
działy. I tak zaczęto produkować wagony oraz sprzęt
kolejowy, konstrukcje mostowe, rury i kotły. Przy
sporzyło to zakładom blasku i chwały, dotychczas bo
wiem rozwój kolejnictwa w Królestwie Polskim ha
mowała konieczność sprowadzania z zagranicy nie
wytwarzanego w kraju sprzętu kolejowego i taboru.
Dobrze się też stało, że w tym właśnie momencie
Wilhelm Rau pozyskał do spółki Leona Loewrensteina
(1836—1900), finansistę, właściciela domu handlowo-agenturowego, zaangażowanego w budowę Drogi Że
laznej Dęblińsko-Dąbrowskiej, posiadającej duże zna
czenie dla rozwoju gospodarczego kraju.
■■i •

Zakłady na Solcu rozplanowano z wielkim rozma
chem. Zbudowano ogromne hale i wyposażono je w
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Tak wyglądały Zakłady Lilpopa przy ul. Swiętojerskiej. Foto ze zbiorów Tadeusza Świątka

najnowocześniejsze urządzenia niemieckie i angielskie.
Pewne trudności nastręczała jednak dość duża odle
głość od dworca kolejowego, a ekspedycja świeżo
wyprodukowanych wagonów stanowiła nie lada pro
blem.
Od 1878 roku dyrektorem zakładów noszących wów
czas nazwę „Towarzystwa Przemysłowych Zakładów
Mechanicznych i Górniczych” był inż. Henryk Mar
coni (1842—1920), ewangelik reformowany, żonaty z
Heleną Stanisławą Lilpop. Na czele zarządu, w cha
rakterze prezesa, stał Wilhelm Ellis Rau, a członkami
zarządu byli: Karol Lilpop, Leon Loewenstein, Anto
ni Nagórny i Antoni Leski.
W roku 1878 rozpoczęto na Pradze — w dawnej gmi
nie Targówek — budowę ogromnej stalowni, którą
uruchomiono rok później, tj. 1 kwietnia 1879 roku.
Miała ona następujące wydziały: odlewnię bessemerowską z czterema konwertorowymi piecami o łącznej
pojemności 25 ton; młotownię z 6 młotami o łącznej
wadze ponad 40 ton; walcownię ciężkich profili z
trzema złożeniami walców o wydajności do 36 tys.
ton rocznie; walcownię hydrauliczną obręczy kół wa
gonowych z dwoma złożeniami walców o łącznej wy
dajności do 4 tys. ton. Ponadto dla własnych potrzeb
uruchomiono płuczkarnię węgla i szlaki, wytwórnię
cegły ogniotrwałej, kuźnię i warsztaty mechaniczne.
Wszystkie mechanizmy poruszane były, przy zastoso
waniu rozwiniętej transmisji, dwoma silnikami po
600 KM, do których energii dostarczało aż dwadzie
ścia jeden kotłów parowych. Firma z wręcz nieby
wałym rozmachem działała i kiedy w 1882 roku zo
stała przekształcona w Towarzystwo Akcyjne Zakła
dów Mechanicznych „Lilpop, Rau i Loewenstein”,
rozporządzała kapitałem zakładowym w wysokości
4 min rubli. W latach 1876—1888 dzierżawiła Towa
rzystwo Akcyjne Walcowni „Koszyki”, należące do
W. Troetzera, które do końca 1889 roku zlikwido
wała.
Niespodziewanie w 1887 roku wycofał się ze spółki
dotychczasowy jej prezes, Wilhelm Ellis Rau, i opu
ściwszy wraz z rodziną Królestwo Polskie osiadł we
Frankfurcie nad Menem. Do dziś przyczyny tego kro
ku nie zostały wyjaśnione. Tymczasem około roku
1890 ustąpił z zarządu, z uwagi na wiek, Leon Loe
wenstein, wówczas już baron de Lenval, ulokowawszy
swe kapitały w bankach belgijskich. Nie odbiło się
to jednak na sytuacji ekonomicznej zakładów, któ
rych wyroby cieszyły się ogromnym popytem w kraju
i poza jego granicami. Nazwiska obu finansistów
zgodnie z ich wolą pozostały w nazwie firmy do
końca jej istnienia.
Na prezesa zarządu wybrano Karola Lilpopa, a w
skład rady nadzorczej spółki weszli — obok wcześ
niej wymienionych Antoniego Nagórnego i Antoniego
Leskiego — Seweryn baron de Lenval (vel Loewen
stein), syn Leona, Włodzimierz ks. Teniszew, Stani
sław Zawadzki i reprezentant Rheinische Stahlwerke
A. G. — Berthold Suermondt.
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Zatrzymajmy się na chwilę przy osobie byłego pre
zesa, twórcy potęgi zakładów, Wilhelmie Ellisie Rauu.
Był człowiekiem nieprzeciętnym. Dorobiwszy się ogromnej fortuny, dzięki rozumnym lokatom i operacjom
giełdowym oraz coraz to nowym intratnym zakupom
fabryk i nieruchomości, znajdował wyjątkową przy
jemność w łożeniu na cele publiczne i działalność
charytatywną, w czym dzielnie sekundowała mu żona,
Zofia z Vetterów (1837—1907). W roku 1868 małżon
kowie Zofia i Wilhelm Rau kupili od Anglika, Johna
Percksa, zarządcy fabryki Banku Polskiego na Solcu
(przejętej później przez spółkę „Lilpop i Rau”) plac
u zbiegu al. Ujazdowskich i ul. Pięknej, na którym
na ich zlecenie architekt Leandro Marconi wzniósł
zachowany do dzisiaj (siedziba ambasady Szwajcarii)
uroczy pałacyk. Była to luksusowa rezydencja pełna
nowinek technicznych. Wyposażona została w centra
lne ogrzewanie, oświetlenie gazowe, wykonane przez
firmę berlińską, waterklozet — dębowy z miedzianą
rurą i kubełkiem do zlewania osadzonym na specjal
nym wózku — roboty wiedeńskiej, w żeliwny zlew,
zwany wówczas wylewem, żelazne skrzynie na lód,
umieszczone w piwnicy. Instalacji domowych dopeł
niała winda mechaniczna do podawania potraw z
kuchni. Sama kuchnia, lśniąca bielą kafli i mosięż
nymi ramami, została sporządzona w Anglii, okna
i drzwi wykonano w Austrii, a szyby i lustra — w
Belgii. Koszt całej budowli wraz z wyposażeniem wy
niósł 42 tys. rubli.
Wilhelm Ellis Rau krociowe sumy przekazywał hojną
ręką na działalność filantropijną. Już w roku 1875
znalazł się wśród twórców i założycieli warszawskiego
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, wszedł nawet w
skład jego pierwszego zarządu. Był też członkiem
Komitetu Opiekuńczego Szkół Zboru Ewangelicko-Au
gsburskiego, do których utrzymania przyczynił się
wielokrotnymi, znacznymi wpłatami. Pokaźne fundu
sze przekazał również na rzecz Szpitala Ewangelickie
go w Warszawie i na zakłady opiekuńcze. Największą
bodaj sławę i rozgłos przyniósł mu zapis testamento
wy 300 tys. rubli dla Towarzystwa Higienicznego w
Warszawie na Fundację Ogrodów Dziecięcych im.
Wilhelma Ellisa Raua, której statut zatwierdzony zo
stał w 1901 r. Pozostaje bez odpowiedzi pytanie, czy
ów zapis został zainspirowany podobnym pomysłem
krakowskiego społecznika, dr. Henryka Jordana? Ideą

Mecenas Stanisław Rotwand (1839—1916). Reproduk
cja z „Tygodnika Ilustrowanego”, rok 1901.

ogrodów dziecięcych było przyczynianie się do wła
ściwego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. Do
wybuchu pierwszej wojny światowej w Warszawie
powstało 9 ogrodów im. W. E. Raua. Według spra
wozdania zarządu z 1908 r. podczas 145 dni zabaw
skorzystało z ogrodów 336 833 dzieci. Jest to liczba
imponująca nawet w odniesieniu do dzisiejszych cza
sów. Po śmierci Raua (zmarł w marcu 1899 r. we
Frankfurcie nad Menem) wdowa po nim, Zofia Rau,
przekazała 100 tys. rubli w złocie na korzyść insty
tucji zborowych, z czego 30 tys. rb przypadło domowi
dla nieuleczalnie chorych, 10 tys. rb Szpitalowi Ewan
gelickiemu, 5 tys. rb sierocińcowi, drugie 5 tys. rb
przeznaczyła na ochronkę i szwalnię i 10 tys. na rzecz
komitetu opieki nad ubogimi, zaś pozostała część kro
ciowej sumy została zdeponowana, zgodnie z wolą
ofiarodawczyni, na wysoko oprocentowanym koncie
bankowym („Zwiastun Ewangeliczny” nr 5 z 1899 ro
ku). Przy okazji warto przypomnieć, że pani Rau do
chwili wyjazdu z kraju była szóstą z kolei przewod
niczącą Koła Pań Opiekunek Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie. Zmarła 11 marca
1907 roku, także we Frankfurcie, a jej nekrolog opatrzony zdjęciem zamieścił tygodnik „Świat’ ’nr 25
z tegoż roku.
Wart specjalnego wspomnienia jest również drugi z
udziałowców spółki, Leon Loewenstein, od 1881 roku
sasko-koburski baron de Lenval, tym bardziej że
jego małżonka Emilia spoczywa na ewangelicko-re
formowanym cmentarzu w Warszawie.
Baron de Lenval był twórcą i fundatorem Warszaw
skiego Domu Sierot po Robotnikach, mieszczącego się
przy ul. Litewskiej 14 (obecnie nr 6 — siedziba radcy
handlowego ambasady Czechosłowacji). Prezesem po
żytecznej instytucji dysponującej pięćdziesięcioma
miejscami był inż. Henryk Marconi. Jej wartość sza
cowano w 1900 r. na 60 863 rubli.
I jeszcze jedno — obie panie, Zofia Rau i Emilia
Loewenstein vel baronowa de Lenval, były honoro
wymi opiekunkami szkół elementarnych zboru ewan
gelicko-augsburskiego.
Po tej prezentacji powróćmy do historii firmy, wszak
miała ona ciąg dalszy i na wystąpieniu z niej wy
mienionych udziałowców się nie skończyła. Oto dnia
17 lipca 1903 r. Towarzystwo Akcyjne Lilpop, Rau
i Loewenstein przekazało 25 tys. rubli na budowę
Szkoły Handlowej Zgromadzenia Kupców w Warsza
wie, przy ul. Prostej, co skrzętnie odnotowała ówczes-

na prasa. Pewne zmiany w składzie zarządu spółki
zaszły w 1905 roku, kiedy prezesem został inż. Wła
dysław Kiślański, a członkami zarządu: inż. Henryk
Marconi, pełniący w dalszym ciągu funkcję dyrek
tora zarządzającego, jak to podawano w oficjalnych
dokumentach, mec. Stanisław Rotwand (1839—1916)
— współfundator Szkoły Technicznej im. H. Wawel
berga i S. Rotwanda, Szymon Neuman, Stanisław
Stattler, inż. Henryk Kolberg oraz inż. Adolf Bielski,
wcześniej przedstawiciel spółki w St. Petersburgu.
Evansowie nie występowali w spółce już od dawna,
ale swoistą ciekawostkę stanowi fakt odnotowania w
Kalendarzu Historyczno-Statystycznym Warszawskim
na rok 1904 bliżej nie określonej firmy „K. Evansa”
przy ul. Towarowej 42. Może należała do potomka
założycieli zakładów, o których mowa? W prasie z
1908 roku znalazła się informacja, że Zakłady Towa
rzystwa Akcyjnego Lilpop, Rau i Loewenstein wpro
wadziły u siebie przymusowe kursy dla robotników
analfabetów. W tym czasie posiadały one przedstawi
cielstwa na terenie imperium rosyjskiego w St. Peter
sburgu, Moskwie, Kijowie i Odessie, a biura zarządu
mieściły się przy ul. Wilczej 54a.
I znowu odejdziemy na chwilę od dziejów firmy, nie
sposób bowiem nie poświęcić choćby paru zdań Sta
nisławowi Rotwandowi. Wzięty prawnik, człowiek
niezmiernie majętny, finansista, współwłaściciel i
prezes Banku Zachodniego, mieszczącego się przy ul.
Fredry, był członkiem rad nadzorczych kilku insty
tucji, m.in. ubezpieczeniowych i kredytowych, star
szym Zgromadzenia Kupców, prezesem Komitetu
Giełdowego, członkiem honorowym Kolegium Zbo
ru Ewangelicko-Augsburskiego, prezesem Muzeum
Przemysłu i Rolnictwa, prezesem Rad Opiekuńczych
Szkół Zgromadzenia Kupców przy ul. Złotej 51 i ul.
Prostej 14 oraz również prezesem Komitetu Zarządza
jącego Fundacji Tanich Mieszkań im. Hipolita i Lud
wiki, małżonków Wawelberg. Niezmiernie długa jest
ta lista, lecz godna przytoczenia. W 1895 roku Stani
sław Rotwand wspólnie ze swym szwagrem, Hipoli
tem Wawelbergiem, ufundował Szkołę Techniczną w
Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 6. W tym samym
roku własnym sumptem otworzył też ochronkę dla
dzieci przychodzących przy ul. Siennej 85. Około roku
1900 od spadkobierców Aleksandra hr. Fredry nabył
Hotel Angielski w Warszawie, położony u zbiegu
ul. Wierzbowej i pl. Teatralnego, a założony w 1803
roku i uchodzący za najstarszy w mieście.
Podczas obchodzonego w 1913 roku jubileuszu pięć
dziesięciolecia pracy na niwie oświaty wręczono me
cenasowi Stanisławowi Rotwandowi kilka tysięcy ru 
bli, specjalnie zebranych na tę uroczystość, które on
dopełnił do okrągłej sumy 100 tys. i przekazał na cele
podnoszenia oświaty. Zmarł dnia 23 lutego 1916 roku.
Następnego dnia ukazał się w „Kurierze Warszaw
skim” jego nekrolog, a w dniu jego pogrzebu (26 lu
tego) na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w War
szawie — Bank Zachodni zapowiedział w prasie zam
knięcie na ten czas centrali i oddziałów filialnych.
Jeszcze za życia Stanisław Rotw^and przekazał dwa
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lfcgaty na Szpital Ewangelicki i Dom dla Nieuleczal
nych Kalek Zboru Ewangelicko-Augsburskiego.
Po tej kolejnej dygresji wróćmy do ważniejszych wy
darzeń w dziejach firmy.
Tuż przed wybuchem wojny światowej Zakłady „Lil
pop, Rau i Loewenstein” przeniesiono na Wolę, na ul.
Bema 65, do zabudowań fabrycznych Towarzystwa
Akcyjnego „August Repphan i Spółka”. Prawie na
tychmiast podjęto modernizację już istniejących i
budowę nowych hal produkcyjnych. Rozszerzono aso
rtyment wyrobów o maszyny parowe różnych syste
mów i wielkości, kotły, wagoniki kolei konnych, no
we konstrukcje mostów kolejowych, wiązań dacho
wych, rur wodociągowych do 4 m długości, o śruby,
mutry i nity, młynki patentowe systemu „Schmeia”,
kompletne urządzenia do nasycania środkami konser
wującymi podkładów kolejowych. Nowością było pod
jęcie produkcji pocisków różnych kalibrów, w tym
także działowych, oraz lawet i dział. Jak dawniej wy
twarzano wagony kolejowe zarówno osobowe, jak i
towarowe, przystosowane do różnych ładunków. Co
dzień opuszczało zakłady własną kilkutorową boczni
cą dziesięć wagonów kolejowych. Zatrudnienie osiąg
nęło 2 tys. pracowników.
Trudno pominąć wiadomość, że jednym z wielu urzędników zatrudnionych w tej firmie był ewangelik
reformowany, Edward Alfons Diehl (1844—1914), wy
wodzący się ze znanej rodziny pastorskiej, który pra
ktykę biurową rozpoczął jeszcze za czasów założycie
li zakładu, braci Evans. Jedyna to bodaj okazja, by
epizodyczna informacja weszła do historii znanej
warszawskiej firmy, będącej w przededniu wojny
spółką zdominowaną przez rodzinę Lilpopów. Bracia
Lilpopowie byli również właścicielami odrębnie dzia
łającej, początkowo pod firmą „Szlenkier i Lilpop”
w Warszawie, przy ul. Zgoda 9, następnie „Bracia
Lilpop” przy ul. Mazowieckiej 7, spółki handlowej zaj
mującej się eksportem własnych wyrobów i impor
tem nie produkowanych w Polsce urządzeń techni
cznych, prowadząc przedstawicielstwa m.in. takich
zachodnich firm, jak: A. G. der Eisen und Stahlwer
ke vom. Georg Fischer-Schaffausen, Bopp und Reuther z Manheim, „Grafos” z Bielska i A. Stotz ze
Sztutgartu, Corderies de la Seine, Camel Laird and
Co. Ltd.
Przez ziemie polskie przetoczyła się pierwsza wojna
światowa; już na jej początku znaczna część maszyn
i urządzeń została zdemontowana przez carskie wła
dze wojskowe i ewakuowana wraz z personelem na
daleką Ukrainę. Tutaj profil produkcji został sprzę
żony z machiną wojenną — wyrabiano wyłącznie po
ciski i działa. W 1918 roku ukraińska fabryka została
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znacjonalizowana przez rząd sowiecki. Pozostała w
Warszawie część zakładów Towarzystwa Akcyjnego
„Lilpop, Rau i Loewenstein” zaczęła dźwigać się z
ruin, a w 1921 roku repatriowana część dawnej zało
gi powróciła wraz z kilkunastoma rewindykowanymi
maszynami. Wkrótce zakłady włączyły się w rozbu
dowę zniszczonego i odradzającego się po latach nie
woli kraju. W szybkim tempie, które zawsze je cha
rakteryzowało, zabliźniły swe rany, unowocześniły
się i rozbudowały z niespotykanym wręcz rozmachem.
Z Anglii i Stanów Zjednoczonych sprowadzono nowe
maszyny i urządzenia będące szczytem techniki. Zno
wu popłynęła potokiem produkcja wagonów kolejo
wych, w tym cystern przystosowanych do przewozu
spirytusu, nafty, benzyny; chłodni do transportu
mięsa, piwa, masła; akcesoriów relsowych, zwrotnic-krzyżownic, rur wodociągowych stojąco-lanych, któ
rych wytrzymałość obliczano na siedemdziesiąt lat
(!); młotów parowych (pneumatycznych), odlewów
żelaznych o wadze do 30 tys. kg, maszyn dla przemy
słu ceramicznego, kompletnych zautomatyzowanych
urządzeń pralniczych oraz lokomotyw, wagonów
tramwajowych, turbin wodnych, silników spalino
wych i motopomp. Już w 1927 roku zakłady posiada
ły 16 kompletnych urządzeń mocy z oprzyrządowa
niem, 10 elektrotransmisji, własną odlewnię, a ich
kapitał zakładowy wynosił 9 min złotych polskich.
To prawdziwe imperium przemysłowe do wybuchu
drugiej wojny światowej składało m.in. także samo
chody licencyjne marki ,,Chevrolette”-limuzyna, pro
dukcji amerykańskiej, i niemieckie samochody cię
żarowe marki „Hannomag” oraz nadwozia autobuso
we. Były to bezsprzecznie najpotężniejsze i najlepiej
zorganizowane zakłady w II Rzeczypospolitej, o ogro
mnym potencjale i niezwykle wysokim poziomie pro
dukcji, w pełni zautomatyzowane, zatrudniające 3 900
robotników objętych dobrze zorganizowaną akcją so
cjalną. W 1938 roku wybudowały w Lublinie nowo
czesną fabrykę samochodów. Na przeszkodzie ich dal
szemu rozwojowi stanęła kolejna wojna.
Zrujnowane i zrabowane przez okupanta Zakłady
Towarzystwa Akcyjnego „Lilpop, Rau i Loewenstein”
usiłowały się odrodzić po Powstaniu Warszawskim.
Przedwojenni robotnicy wraz ze starym zarządem
przystąpili do odbudowy częściowo zburzonych hal fa
brycznych przy ul. Bema. Zakłady zostały upaństwo
wione. Nie uszanowano historii i przestała istnieć fir
ma o ponad stuletniej tradycji, warszawska od po
czątku do końca, znana w kraju i na świecie; firma,
której wyroby były synonimem solidności, prowadzo
na przez przedstawicieli różnych wyznań i do dziś
stanowiąca przykład koegzystencji ludzi o różnych
światopoglądach i wyznaniach.

unię (s. 54), skoro doprowadziła ona
np. do powołania wspólnego Konsystorza dla luteranów i reformo
wanych. Wątpliwości budzą oblicze
nia liczebności poszczególnych wy
znań w Birżach w końcu XIX w.
Litewska Jednota Ewangelicko-Reformowana
— przytoczone dane przeczą tezie
autora, że protestanci utracili do
Ostatnio ukazało się kilka publika z entuzjazmem do podejmowanej minującą pozycję w ówczesnych
cji na temat przeszłości ewangeli problematyki, a jednocześnie „dusi statystykach (s. 59—60). Dane o pró
ków polskich. Jeszcze kilka lat te się” w ramach narzuconej mu ob bie cesji części parafian z Zelowa
mu o ewTangelicyzmie polskim, zwła jętości książki. Obok zupełnie nie na rzecz Jednoty Wileńskiej w ok
szcza w XIX i XX wieku, nie pi znanych szczegółów biograficznych, resie międzywojennym (s. 84) zo
sano prawie nię, a teraz wreszcie Informacji na temat życia w po stały przedstawione tak, jakby do
można poczytać, można nawet wy szczególnych zborach, funkcjonowa szło do sporu o zwierzchnictwo nad
bierać, a czasami i trochę powy- nia szkół itp. brak uogólnień i re- tym zborem między Wilnem a War
brzydzać. Miejmy nadzieję, że jest kapitulacji poszczególnych zagad szawą, co nigdy nie miało miejsca.
to coś więcej niż tylko „moda” na nień (np. polityki „rozwodowej” Równie nieścisłe są informacje o
tę tematykę, podejmowaną ostatnio Jednoty Wileńskiej w okresie mię wspólnocie anglikańskiej w Białym
przez różne pisma, oficyny wydaw dzywojennym, prób reform ustrojo stoku i Brześciu (autor w ogóle nie
nicze, środowiska naukowe.
wych w XX w.). Dziwny jest fakt posługuje się nazwą „misja Barbipowoływania się na nie opubliko kańska”). Te i inne niedokładności
Jako pierwszą omówimy książkę wane jeszcze artykuły autora, za
Marcelego Kosmana Litewska Jed strzeżenia budzi też dobór wyko wynikają zapewne z pośpiechu i
nota Ewangelicko-Reformowana od rzystanych źródeł. Z lektury książ braku czasu na korekty, ale spra
połowy X V II w. do 1939 r* O in ki wynika, że liczba zbadanych rę wiają, iż omawianą książkę należa
nych napiszemy w następnym nu kopisów z terenu ZSRR jest nie ło raczej zatytułować „Materiały do
dziejów Jednoty...”, bowiem nie sta
merze.
wielka, a zupełnie brak powołań na nowi ona nawet wstępu do mono
źródła przechowywane np. w bi grafii. Wyznawców naszego Kościoła
Książka ta składa się ze wstępu,
bliotece
Uniwersytetu Warszawskie nie może cieszyć nawet to, iż autor
sześciu rozdziałów i zakończenia.
go
(korespondencja
Woydego z du dawny nasz budynek kościelny (oWbrew tytułowi autor (znany histo
ryk) poświęca pierwszy rozdział chownymi i działaczami Jednoty w becnie siedziba Warszawskiej Ope
pierwszemu stuleciu Reformacji na sprawie projektu gruntownej refor ry Kameralnej) nazwał „okazałym
ziemiach litewsko-białoruskich. Bez my „dozorów” kościelnych przed ^borem” (s. 117).
szkody dla całości opracowania mo pierwszą wojną światową, liczne W'e wstępie do książki czytamy na
papiery dotyczące zborów litewskich
żna było tę część pominąć, istnieje
stępujące
zdanie:
„Chcielibyśmy
w spuściźnie po ks. Karolu Diehlu,
bowiem obfita literatura dotycząca
spojrzeć
na
trzy
wieki
kalwinizmu
Reformacji XVI-wiecznej, tu zaś dotyczące np. gimnazjum w Słucku, litewskiego z perspektywy prawie
mamy tylko 16 stron zwartych i z kształcenia kandydatów na duchow już półwiecza po ustaniu jego dzia
nych, różnych zagadnień finanso
konieczności wybiórczych informa
łalności” (s. 5). Czy ma to znaczyć,
cji. Rozdział drugi dotyczy przede wych ośrodków na Litwie). Stąd Że na Litwie nie ma już Kościoła
wszystkim drugiej połowy XVII w., niektóre sformułowania autora trud Ewangelicko-Reformowanego ? Jeśli
kiedy to sytuacja ewangelików na no uznać za udokumentowane, inne autor tak sądzi, to mija się z praw
zaś budzą wręcz sprzeciw. Oto kilka
Litwie diametralnie się zmieniła —
dą, bowiem taki Kościół istnieje, jest
krytycznych uwag szczegółowych:
Jednota utraciła możnych patronów
członkiem Światowego Aliansu Koś
(z wyjątkiem dworu Radziwiłłów z
ciołów Reformowanych (jak zresztą
linii birżańskiej) i musiała oprzeć Zacznę od sprawy pozornie błahej i Kościoły Reformowane z Łotwy i
się na średniozamożnej szlachcie. — książka prawdopodobnie została Rusi Zakarpackiej) i prowadzi dzia
Następny rozdział jest poświęcony wydana bez opracowania redakcyj łalność w pięciu parafiach (m.in. w
nasilającej się kontrreformacji w nego oraz ko rektorski ego. Wiele Birżach). Jakkolwiek kontakty tego
pierwszej połowie XVIII w. Rozdział zdań jest bowiem pozbawionych Kościoła z zagranicą są niewielkie,
czwarty omawia sytuację Jednoty sensu (np. przedostatnie na s. 57), to jednak istnieją — 4 października
w okresie stanisławowskim, aż do roi się od „literówek”, co jest groź 1981 r. w Birżach odbyła się ordy
przywrócenia praw dysydentom i ne zwłaszcza w nazwach własnych. nacja z udziałem biskupa Karostabilizacji ewangelicyzmu polskie Zdarzają się błędy ortograficzne (np. ly’ego Totha, wiceprezydenta SAKR.
go. W rozdziale piątym omówiono s. 129). Słabo zorientowany czytel Ordynowany na księdza został Petlosy Jednoty w XIX w., okres pow nik nie będzie wiedział, czy Popiel, ras Cepas, a na uroczystościach był
stań narodowych i narodziny nowo Popiele i Popił to ten sam zbór, czy obecny luterański biskup Litwy ks
czesnej, „organicznej” pracy ewan chodzi o różne miejscowości. To sa Jan Kalvanas. Na polecenie SAKR
gelików na Litwie. Ostatni rozdział mo dotyczy Sołomieścia (Solomieść?
opisuje dzieje Jednoty po 1918 r„ Śołomieście?), nie mówiąc już o de
informując również o pewnych wy klinacji nazwy Kopyś (w Kopysi? * Marceli Kosman: Litewska Jedno
darzeniach w czasie II wojny świa w Kopysiu?). Zdarzają się też błędy ta Ewangelicko-Reformowana od
lub nieścisłości innego rodzaju. Dla połowy XVII w. do 1939 r. Wyższa
towej.
czego np. autor twierdzi, że unia Szkoła Pedagogiczna im. Powstań
Zasadniczą wadą omawianej mono Z 1777 r. została zawarta w War ców Śląskich w Opolu, Opole 1986,
grafii jest jej niewielka objętość. szawie, a nie w Sielcu? Pochopne s. 147, cena 190 zł (Seria Studia i
Ma się wrażenie, że autor odnosi się wydają się też tezy lekceważące tę Monografie, nr 121)

WŚRÓD KSIĄŻEK

19

stały kontakt z reformowanymi na
Litwie utrzymuje Węgierski Kościół
Reformowany. Istnieją pewne szan
se na to, że kandydaci na duchow
nych będą mogli kształcić się w re
formowanej uczelni w Debreczynie.
Oddzielnego omówienia wymaga za
gadnienie „sukcesji” historycznej
współczesnego Kościoła na Litwie.
Jeśli chodzi o dawną Jedno tę Mało
polską, to mimo braku pełnego opracowania jej dziejów w XVIII i
XIX w., historycy na ogół przyjmu
ją rok 1849 za formalny koniec jej
istnienia (ustanie działania Synodu
Jednoty Małopolskiej). Można dys
kutować, czy arbitralne kryterium
prawno-ustrojowe jest właściwe (już
po pierwszym rozbiorze Polski i w
czasach Księstwa Warszawskiego
śynod Małopolski w praktyce nie
miał większości swych dawnych uprawnień), ale historycy muszą przy
jąć jakąś formalną cezurę. Przyj
mując jednak koncepcję prof. Kos
mana, który traktuje dwudziestole

p r z e g l ą d
Z

e

Wszystkie powyższe uwagi krytycz
ne nie zmieniają faktu, że omawia
na książka jest pierwszą próbą ca
łościowego ukazania losów ewange
lików reformowanych na Litwie.
Autor zadał sobie trud przewertowania prawie całej prasy i wydaw
nictw z XIX i XX w., co pozwo
liło na wiele szczegółowych ustaleń.
W poszukiwaniu materiałów biogra
ficznych autor dotarł do krewnych

U M E N I C Z N Y

ZAGRANICY

# Sekretarz generalny ŚRK, ks. dr
Emilio Castro, stwierdził w dorocz
nym orędziu bożonarodzeniowym, że
świętując narodziny naszego Pana,
Jezusa Chrystusa, nie możemy nie
myśleć o współczesnych dzieciach,
tych z Afryki Południowej — are
sztowanych i torturowanych, tych
porzuconych w miastach Ameryki
Łacińskiej, i tych, które w innych
częściach świata żyją w ciągłej nie
pewności o swój los. Boże Narodze
nie, jako święto nadziei, możemy
obchodzić dlatego, że w naszych ro
dzinach i Kościołach solidaryzujemy
się z braćmi i siostrami żyjącymi
w trudnej sytuacji i świadczymy o
miłości Boga wyrażającej się w żło
bku betlejemskim. „Niechaj Święta
Bożego Narodzenia — pisze ks. E.
Castro — będą dla nas szczególnym
wezwaniem do służby w świecie
dzieci Bożych”.
# ŚRK zorganizowała w końcu pa
ździernika ub.r. w El Escorial (Hi
szpania) konsultację na temat dzie
lenia się posiadanymi zasobami. Uczestnicy obrad wypowiedzieli się
20

cie międzywojenne jako dalszy ciąg
istnienia Jednoty Litewskiej (mimo
jej podziału na dwa niezależne Koś
cioły po obu stronach granicy pol
sko-litewskiej), musimy być kon
sekwentni i twierdzić, że Jedno ta
Litewska nadal istnieje. Świadczy
o tym m.in. ciąg synodów: 6 czerw
ca 1940 r. w Wilnie, w 1943 r. rów
nież w Wilnie oraz w 1958 r. w
.Birżach (w tym synodzie brało udział pięciu duchownych, z których
ostatni zmarł w maju 1982 r. w
wieku 92 lat — już po ordynacji
ks. Petrasa Cepasa).

za sprawiedliwym podziałem dóbr
między kraje Północy i Południa.
W dokumencie końcowym mówi się
o konieczności usuwania wszystkich
przyczyn, które „powodują rabu
nek krajów Trzeciego Świata”. Cho
dzi tu m.in. o przeciwstawianie się
takim instytucjom, jak Międzynaro
dowy Fundusz Walutowy czy Bank
Światowy, które „narodom Połud
nia odmawiają przyznawania odpo
wiednich środków”.
£
ŚRK opublikowała niedawno
studium pt. „Ekonomiczne podsta
wy rasizmu”. Za istotną przyczynę
rasizmu uznano „ekonomiczne my
ślenie w kategoriach profitu”, a
apartheid i inne formy rasizmu za
wynik praktyk gospodarczych sto
sowanych przez rządy, banki lub
koncerny. Chociaż dyskryminacja
rasowa nie jest rezultatem samych
praktyk ekonomicznych, to jednak
„rasizm jest ściśle związany z dys
kryminacją ekonomiczną i polity
czną”. W konkluzji czytamy, że
chrześcijanie nie mogą milcząco
przyglądać się temu, jak w wyniku

byłych działaczy Jednoty. Jest to z
pewnością duży krok naprzód w ba
daniach nad dziejami Jednoty Li
tewskiej.
W uzupełnieniu wywodów autora
warto dodać, że polityk litewski
Martinas Yćas (1885 — ok. 1941)
już jako student prawa brał aktyw
ny udział w pracach Synodu Wileń
skiego, korespondując m.in. z Alek
sandrem Woydem w sprawie reform
administracyjnych w zarządzaniu
majątkiem Jednoty. Natomiast ks.
Paweł Dilis przez wiele lat praco
wał w litewskich parafiach refor
mowanych w USA, brał udział w
przygotowaniu wielotomowej Ency
klopedii Litewskiej; po wojnie kil
kakrotnie odwiedził Polskę. Był tak
że w ZSRR, gdzie umożliwiono mu
dostęp do niektórych archiwaliów
Jednoty, zachowanych w Moskwie
i w innych ośrodkach. Od 1982 r..
już jako emeryt, ks. Dilis pracuje
w Polskiej Parafii Ewangelickiej w
Toronto.

procesów ekonomicznych „szerzy się
rasizm” lub „eksploatacja grup et
nicznych.”
0 Dotacje w wysokości 539 tys. do
larów z funduszu zwalczania ra
sizmu przyznała ŚRK różnym ugrupowaniom na świecie. Ponad po
łowę tej sumy otrzymały cztery ugrupowania walczące z apartheidem
w Afryce Południowej. Udzieleniu
dotacji towarzyszy jedynie prośba
0 zużytkowanie jej „na cele huma
nitarne”. ŚRK nie kontroluje, na
jakie cele kwota ta rzeczywiście zo
staje wydatkowana. Fundusz zwal
czania rasizmu utworzono w 1970 r.
1 dotychczas rozdano z niego blisko
7,5 min dolarów.
Konferencja Kościołów Europej
skich, zrzeszająca 118 Kościołów
prawosławnych, protestanckich, an
glikańskich i starokatolickich na
naszym kontynencie, oraz Rada
(rzymskokatolickich)
Konferencji
Episkopatów Europy przygotowują
się wspólnie do wielkiej konferen
cji poświęconej sprawom pokoju i
sprawiedliwości. Ma się ona odbyć
15—21 V 1989 r. w Bazylei (Szwaj
caria). Przedstawiciele obu stron
oświadczyli, że podczas spotkania
w Bazylei najważniejszą rolę będzie
odgrywała modlitwa. Chrześcijanie
z Europy muszą dążyć do zupełne
go wyeliminowania wojny, nędzy

i bezrobocia, do pełnego przestrze
gania praw człowieka oraz przy
wrócenia równowagi ekologicznej.
W każdej sytuacji konfliktowej mu
szą pamiętać, że nadrzędną sprawą
jest wspólne przetrwanie. Od chrze
ścijan europejskich oczekiwany jest
więc nowy sposób myślenia, który
może się zrodzić jedynie w atmo
sferze zaufania.
0 W Genewie miało miejsce (27—
29 X ub.r.) doroczne spotkanie
przedstawicieli światowych wspól
not chrześcijańskich. Spotkania ta
kie odbywają się od 1957 r. i mają
charakter nieformalny. Ich celem
jest wymiana informacji oraz dy
skusja nad ekumeniczną rolą wspól
not w światowym ruchu ekumeni
cznym. Podczas każdego spotkania
przedstawiciel danej wspólnoty pre
zentuje swoją organizację. Tym ra
zem prezentowany był Światowy
Alians Kościołów Reformowanych,
zrzeszający 164 Kościoły reformo
wane i prezbiteriańskie w 82 kra
jach. Prezentacji dokonał sekretarz
generalny Aliansu, ks. Edmond
Perret. Dyrektor Sekretariatu Ko
misji ŚRK „Wiara i Ustrój”, dr
Günther Gassmann, mówił nato
miast o wpływie dokumentu w spra
wie „Chrztu, Eucharystii i Urzędu
duchownego” (tzw. dokument z Li
my) na dwustronny dialog między
wyznaniowy. W spotkaniach przed
stawicieli
światowych
wspólnot
chrześcijańskich uczestniczą: anglikanie, adwentyści, baptyści, menonici, starokatoliccy, metodyści, lute
ranie, reformowani, rzymscy kato
licy, prawosławni, uczniowie Chry
stusa, kwakrzy, Armia Zbawienia,
Kościół Braci i Światowa Wspólno
ta Ewangelikalna.
Q W Akademii Ewangelickiej w
Miśni (NRD) pdbyła się w listopa
dzie 1987 r. piąta konferencja mło
dych chrześcijan z Europy Wschod
niej zorganizowana przez Ekumeni
czną Radę Młodzieży w Europie i
pomyślana jako wkład młodzieży
do planowanego europejskiego zgro
madzenia Kościołów w sprawie po
koju i sprawiedliwości (Bazylea,
1989). Obrady toczyły się pod ha
słem: „Będziecie moimi świadkami”.
% Kościół Ewangelicko-Luterański
w Ameryce, utworzony pod koniec
1987 r. w wyniku połączenia trzech
luterańskich organizacji kościelnych
w USA, zapowiedział, iż wkrótce
przystąpi do nowej tury rozmów
teologicznych w Kościołami prezbi-
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teriańskimi i reformowanymi. Pod
czas wcześniejszych rozmów nie
rozstrzygnięto pewnych problemów
teologicznych, różniących luteranów
i reformowanych w USA, m.in. nie
wyjaśniono spornej kwestii, w jaki
sposób Chrystus obecny jest w sa
kramencie Wieczerzy Pańskiej, oraz
jaką rolę odgrywają wyznania wia
ry w nauce i życiu Kościoła. Jak
wiadomo, w Europie wspólnota Sto
łu Pańskiego i ambony między lu
teranami a reformowanymi istnieje
od 1973 r.
®
W
miejscowości
Wildbad
(Schwarzwald, RFN, 11—14 XI 1987)
odbyło się drugie spotkanie teolo
gów' ze Światowej Federacji Luterańskiej i Światowego Związku
Baptystów na temat wiary, naśla
dowania Chrystusa i chrztu. Roz
patrywano formuły potępiające ana
baptystów w XVI-wiecznyeh lute
rańskich księgach wyznaniowych i
stwierdzono, że nie mają one już
dziś racji bytu, nie mogą więc sta
nowić przyczyny podziału. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniu chrztu
dzieci i dorosłych. Zapoznano się

też z projektem wspólnego tekstu
na temat autorytetu zwiastowania
i nauczania Słowa Bożego. Tekst
ten wraz z innymi oświadczeniami
wejdzie w skład raportu końcowego,
który ma być gotowy w 1989 r.
Następne spotkanie luterańsko-baptystyczne odbędzie się w listopadzie
br. w Dreźnie (NRD) i dotyczyć
będzie istoty Kościoła.
® Dr Reinhard Frieling, dyrektor
ewangelickiego
Instytutu
Badań
Konfesyjnych w Bensheim (RFN),
wypowiedział się o roli Marii w
ewangelicyzmie i katolicyzmie. Je
go zdaniem, iluzją byłoby oczeki
wanie, że katolicka nauka i pobo
żność maryjna spotkają się z eku
meniczną aprobatą. Iluzją jest też
pogląd, że w Kościołach ewangelic
kich istnieje ruch maryjny, otwar
ty na katolicką mariologię. Jako
Matce Jezusa Chrystusa przysłu
guje Marii wyjątkowe miejsce
w Kościołach ewangelickich, ale
teologia ewangelicka może zrezyg
nować z mariologii tak samo, jak
z „luterologii” czy „bonhoefferologii”. Dr Frieling uważa, że ewan
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gelicy nigdy nie zgodzą się z poglą
dem katolickim, że mariologia pro
wadzi ostatecznie do Chrystusa. Dla
ewangelickich chrześcijan jedynymi
pośrednikami między Chrystusem a
wierzącymi są: Duch Święty, Słowo
Boże i sakramenty. Nieustające po
średnictwo Marii, na jakie powołują
się katolicy, w ogóle nie istnieje w
świetle Pism.
% Metropolita Leningradu i Tallina,
Aleksy, udzielił we wrześniu 1987 r.
wywiadu tygodnikowi radzieckiemu
„Moskowskije Nowosti”, w którym
opowiadał się za głoszoną przez Mi
chaiła Gorbaczowa polityką jawno
ści i za stosowaniem jej również w
życiu kościelnym i w stosunkach
między państwem a Kościołem. W
tej sferze powinny bowiem obowią
zywać takie same zasady, jak w
innych dziedzinach życia społeczeń
stwa radzieckiego. Kościół i pań
stwo muszą mieć możliwość otwar
tego przedstawienia swoich stano
wisk i krytyki. Zdaniem metropoli
ty Aleksego radzieckie prawoda
wstwo dotyczące religii i regulujące
stosunki między państwem a Koś
ciołem powinno być wreszcie pod
dane gruntownej rewizji. Pochodzi
ono z 1929 r. i jest przestarzałe,
gdyż odnosi się do sytuacji, kiedy
Kościół „nie zawsze zajmował wła
ściwe stanowisko” wobec rewolucji
rosyjskiej. Tymczasem dzisiaj człon
kowie Rosyjskiego Kościoła Prawo
sławnego spełniają swą „patrioty
czną służbę wobec ojczyzny” tak
samo, jak inne grupy społeczne.
Traktowani są jednak — wbrew
konstytucji — jak obywatele dru
giej kategorii i prawo jest inter
pretowane na ich niekorzyść. Me
tropolita domaga się, aby dyskusje
o Kościele i z Kościołem prowadzo
ne były rzeczowo. „Kiedy pojawia
ją się ateistyczne artykuły i książ
ki, w których pobrzmiewa wrogi
ton wobec wierzących, wtedy ma
my do czynienia nie tylko z fał
szywą informacją, lecz także z za
truwaniem atmosfery wokół wie
rzących. Prezentacje takie muszą
być obiektywne i — w przeciwień
stwie do czasów wcześniejszych —
w radzieckich środkach masowego
przekazu rzeczywiście ukazuje się
coraz więcej takich obiektywnych
prezentacji. Niegdyś atakowano Ko
ściół za to, że był duchową ostoją
dla klasy wyzyskiwaczy, dzisiaj
wierzący i niewierzący współpracu
ją ściśle w budowaniu lepszego ży
cia i pokoju światowego” — stwier
dził w konkluzji metropolita Ale
ksy.
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Metropolita Kijowa i Halicza,
Filaret, oświadczył, że Rosyjski Ko
ściół Prawosławny nie zaprosi pa
pieża na uroczystości 1000-lecia
chrztu Rusi (rozpoczną się one na
początku czerwca 1988 r. w Kijo
wie). Podczas spotkania z dzienni
karzami zagranicznymi w Moskwie
Filaret poinformował, że przeszko
dą w podróży papieskiej do ZSRR
jest poparcie, jakiego Watykan udziela Kościołom wschodnim pozo
stającym w unii z Rzymem. Filaret
zaznaczył przy tym, że znajdujące
się w unii z Rzymem Kościoły bę
dą mogły uczestniczyć w uroczy
stościach 1000-lecia chrztu Rusi. Na
uroczystości milenijne zaproszony
zostanie przewodniczący watykań
skiego Sekretariatu ds. Jedności
Chrześcijan, kard. Jan Willebrands,
oraz przewodniczący Konferencji Episkopatów z krajów o największej
liczbie katolików.
Nowym sekretarzem generalnym
Światowego Związku Towarzystw
Biblijnych został 55-letni Filipińczyk
ks. Civolo A. Rigos z Manili, który
jest duchownym Zjednoczonego Ko
ścioła Chrystusowego na Filipinach
i członkiem Filipińskiej Unii Praw
Człowieka. Ks. Rigos obejmie urząd 1 stycznia 1989 r.
Q Bp Kurt Scharf, długoletni zwie
rzchnik Kościoła Ewangelickiego w
Berlinie Zachodnim, człowiek wiel
ce zasłużony w dziedzinie pojed
nania między Polakami a Niemca
mi, ukończył 21 X 1987 r. 85 lat. Bp
Scharf urodził się w Gorzowie
Wielkopolskim. W czasach hitlery
zmu należał do czołowych przedsta
wicieli Kościoła Wyznającego. Po
drugiej wojnie światowej sprawo
wał wiele wysokich stanowisk ko
ścielnych, m.in. przez pewien czas
był przewodniczącym Rady Kościoła
Ewangelickiego w Niemczech (EKD).
Przez wiele lat stał na czele Akcji
„Znak Pokuty”, która z inspiracji
chrześcijańskich dąży do pojedna
nia Niemców z tymi narodami, któ
re w szczególny sposób ucierpiały
w okresie nazizmu (Żydzi, Rosjanie,
Polacy i inni). Chrześcijańska Aka
demia Teologiczna w Warszawie
wyróżniła w 1985 r. ks. bp. K.
Scharfa doktoratem honorowym.
« W Budapeszcie odbyło się 24 X
1987 r. wyprowadzenie ks. Beli Harmatiego w urząd biskupa diecezji
południowej Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Węgrzech. Jest
on następcą bp. Zoltana Kaldy’ego,

zmarłego w maju 1987 r. Przed ob
jęciem obecnego urzędu bp Harmati
pracował przez kilka lat w Wydzia
le Studiów Światowej Federacji
Luterańskiej w Genewie. W okoli
cznościowym przemówieniu bp H ar
mati mówił o potrzebie „odnowy
duchowej” Kościoła węgierskiego.
Kościół Ewangelicko-Luterański na
Węgrzech, liczący 430 tys. wiernych,
wchodzi powoli na drogę demokra
tyzowania swoich struktur.
9 We Frankfurcie n.M. odbyły się
niedawno uroczystości związane z
10 rocznicą powołania do życia
Fundacji „Znaki Nadziei”. Utworzo
no ją w 1977 r. z inicjatywy śro
dowisk ewangelickich w RFN. W
ramach tej Fundacji udzielono po
mocy (wartości 70 000 marek) 257
polskim ofiarom nazizmu. Z przed
stawionego sprawozdania wynika
jednak, że ofiarność na wspomnia
ny cel gwałtownie zmalała. W
1986 r. zdołano zebrać z kolekt i
darów 58 500 marek, w 1987 r. już
tylko ponad 7000 marek. Na czele
Fundacji stoi dr Klaus Wurmell. W
udzielaniu pomocy pośredniczy Pol
ska Rada Ekumeniczna.
Z

KRAJU

& Na zaproszenie Polskiego Auto
kefalicznego Kościoła Prawosławne
go w dniach 18—22 XI 1987 r. prze
bywał w naszym kraju patriarcha
ekumeniczny Konstantynopola, ho
norowy zwierzchnik prawosławia —
Dymitrios I. Celem jego wizyty by
ło zapoznanie się z życiem Kościoła
prawosławnego w Polsce oraz omó
wienie z jego przedstawicielami
spraw związanych z przygotowania
mi do Soboru Ogólnoprawosławnego. Oprócz Warszawy Dymitrios I
odwiedził Białystok i Supraśl, gdzie
spotkał się z duchowieństwem i
wiernymi oraz poświęcił miejsca i
kamienie węgielne pod budowę no
wych kościołów. Ważnym wydarze
niem podczas pobytu patriarchy Dymitriosa I w Polsce było nadanie
mu honorowego doktoratu przez
Chrześcijańską Akademię Teologi
czną w Warszawie. Uroczystość ta
zgromadziła wielu wy bitnych gości,
a wśród nich: zwierzchników Koś
ciołów zrzeszonych w Polskiej Ra
dzie Ekumenicznej, Prymasa Koś
cioła Rzymskokatolickiego, ks. kard.
Józefa Glempa, członka Rady Pań
stwa i prezesa Chrześcijańskiego
Stowarzyszenia Społecznego — Ka
zimierza Morawskiego, kierownika
Urzędu ds. Wyznań — min. Włady
sława Loranca, przedstawicieli am

basad. Patriarchę Dymitriosa I po
dejmował w Belwederze przewodni
czący Rady Państwa Wojciech Ja
ruzelski. Na zakończenie pobytu w
Polsce Dymitrios I uczestniczył w uroczystym nabożeństwie odprawio
nym w prawosławnej katedrze w
Warszawie.
• 3 X 1987 r. w ewangelicko-augs
burskim kościele Zbawiciela w To
maszowie Mazowieckim odbyła się
uroczystość odsłonięcia tablicy po
święconej pamięci ks. prof. Woldemara Gastpary’ego, długoletniego
duszpasterza tej parafii, późniejsze
go rektora Chrześcijańskiej Aka
demii Teologicznej w Warszawie.
W uroczystości wzięło udział kilku
dziesięciu duchownych ewangelicko-augsburskich, wierni z różnych pa
rafii, a także liczni mieszkańcy To
maszowa. Z okazji odsłonięcia ta
blicy zorganizowana została w miej
scowym kościele wystawa poświęco
na życiu i dziełu ks. W. Gastpa
ry’ego.
Z inicjatywy Polskiej Rady Eku
menicznej i Polskiego Oddziału
Chrześcijańskiej Konferencji Poko
jowej odbyło się w Warszawie w

dniu 25 XI 1987 r. seminarium nt.
..Pokój — sprawiedliwość — prze
trwanie”. Pierwszym referentem był
ks. prof. Witold Benedyktowicz, któ
ry wskazał na zagrożenie katastrofą
ekologiczną i potrzebę większego uwzględnienia związku człowieka z
przyrodą oraz na wynikające w tej
sytuacji zadania Kościoła, który po
winien być sojusznikiem i animato
rem działań sozologicznych. Prele
gent podkreślił ten obowiązek, jaki
ciąży na Kościołach w ich służbie
pokojowi. Drugim referentem był
ks. prof. Celestyn Napiórkowski z
Katolickiego Uniwersytetu Lubel
skiego (tekst jego referatu zamiesz
czamy w tym numerze ,,Jednoty”
— red.). Na zakończenie semina
rium przyjęto posłanie do chrześ
cijan w kraju i na świecie. W se
minarium udział wzięli także goście
z zagranicy, a wśród nich ks. Volkmar Deile — przedstawiciel Kon
ferencji Kościołów Europejskich i
bp Władysław Kiedroń — reprezen
tant Chrześcijańskiej Konferencji
Pokojowej.

nabożeństwo w intencji pokoju,
sprawiedliwości i zachowania stwo
rzenia. Okolicznościowe kazanie wy
głosił prezes Polskiej Rady Ekume
nicznej — ks. sup. nacz. Adam Ku
czma.

SPROSTOWANIE

W listopadowym numerze „Jednoty” z ubiegłego roku, w
krajowej rubryce „Przeglądu
ekumenicznego”, w informacji
na temat konferencji teologicz
nych w Dzięgielowie podano
błędnie imię Ekumenicznego
Patriarchy
Konstantynopola,
które brzmi oczywiście D y m i 
t r i o s , a nie — jak wydru
kowano na s. 24, w prawej
szpalcie, w samym końcu dru
giego akapitu — Damaskinos.
Za ten przykry błąd serdecznie
przepraszamy.

Po zakończeniu seminarium w sto
łecznym kościele ewangelicko-refor
mowanym odbyło się ekumeniczne
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Program nabożeństw radiowych na rok 1988
3 stycznia
17 stycznia
31 stycznia
7 lutego
21 lutego
6 marca
20 marca
1 kwietnia
3 kwietnia
10 kwietnia
17 kwietnia
1 maja
12 maja
15 maja
22 maja
29 maja
2 czerwca
5 czerwca
19 czerwca
3 lipca
17 lipca
7 sierpnia
21 sierpnia
4 września
18 września
2 października
16 października
31 października
6 listopada
20 listopada
4 grudnia
18 grudnia
24 grudnia

niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
Wielki Piątek
Wielkanoc
Wielkanoc Prawosławna
niedziela
niedziela
Wniebowstąpienie
niedziela
Święto Zesłania
Ducha Świętego
Prawosławne Święto Zesłania
Ducha Świętego
Boże Ciało
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
Święto Reformacji
niedziela

Starokatolicki Kościół Mariawitów
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Główne nabożeństwo ekumeniczne
Polski Kościół Chrześcijan Baptystów
Zjednoczony Kościół Ewangeliczny
Kościół Ewangelicko-Reformowany
Kościół Polskokatolicki
Kościół Ewangelicko-Augsburski
Kościół Metodystyczny
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Zjednoczony Kościół Ewangeliczny
Starokatolicki Kościół Mariawitów
Polski Kościół Chrześcijan Baptystów
Kościół Ewangelicko-Reformowany
Kościół Metodystyczny
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Kościół Polskokatolicki
Kościół Ewangelicko-Augsburski
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Starokatolicki Kościół Mariawitów
Polski Kościół Chrześcijan Baptystów
Zjednoczony Kościół Ewangeliczny
Kościół Ewangelicko-Augsburski
Kościół Metodystyczny
Kościół Polskokatolicki
Kościół Ewangelicko-Reformowany
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Kościół Ewangelicko-Augsburski
Kościół Metodystyczny

niedziela

Zjednoczony Kościół Ewangeliczny

niedziela

Kościół Ewangelicko-Reformowany
Kościół Polskokatolicki

niedziela
Wigilia

Kościół Ewangelicko-Augsburski

25 grudnia

Boże Narodzenie (I)

Polski Kościół Chrześcijan Baptystów

26 grudnia

Boże Narodzenie (II)

Starokatolicki Kościół Mariawitów

Nabożestwa są transmitowane w programie IV (fale średnie i ultrakrótkie)
Polskiego Radia o godzinie 18. Zwracamy uwagę Czytelników na możli
wość zmian godziny transmisji i radzimy za każdym razem sprawdzić w
programie PR.
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