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NASZYM ZDANIEM CO W NUMERZE?
Pusta amfora, czyli dalszy ciąg 

„Opowieści biblijnych"

Niektóre książki cieszą się wielkim  powodzeniem, pomimo że nie reprezen
tują szczególnego poziomu literackiego. Do takich należy cała literatura 
brukowa, schlebiająca niewybrednym gustom czytelników, a przynosząca 
autorom spore dochody. Dlaczego tak jest? Prawdopodobnie dlatego, że nie 
wymagają wysiłku intelektualnego, w łatwy sposób przenoszą czytelnika 
w świat fantazji, pozwalają mu na chwilę zapomnieć o codziennych tros
kach.
Jakie są natomiast przyczyny wielkiego powodzenia „Opowieści b iblij
nych” Zenona Kosidowskiego? Na pewno dużą rolę odgrywa atrakcyjny spo
sób podania tematu, autor ma lekkie pióro, czytelnicy chętnie sięgają po 
książki w ten sposób pisane. Nie bez znaczenia była zapewne reklama 
w postaci opublikowania w tygodniku „Dookoła Świata”. Poza tym ludzie 
chcą tanim kosztem wiedzieć, więc słuchają tego, co nosząc stempelek 
nauki, samo wpada w ucho, do czego nie trzeba specjalnego przygotowania. 
Wydaje się jednak, że najważniejsza przyczyna tkwi gdzie indziej, miano
wicie w tym, co Biblia (ale nie ta opowiedziana przez Kosidowskiego) nazywa 
głodem Słowa Bożego. Rzucono się na książkę, bo ma podać w przystępnej for
mie treść Biblii i to jeszcze z komentarzem wyjaśniającym wszelkie trudności 
i zagadki w świetle współczesnych osiągnięć nauki. Istotnie, podano nam 
misternie wymodelowaną, pięknymi malowidłami, na wzór starożytnych, 
zdobną amforę, ale... pustą. Zabrakło wina.
Trzeba jednak uczciwie dodać, że przynajmniej połowę sukcesu zawdzię
cza Kosidowski... nam, chrześcijanom! Ani dawniej, ani dzisiaj, ani katolicy, 
ani ewangelicy, nie zdobyliśmy się na autora, który by potrafił przygoto
wać w  atrakcyjnej formie dzieło kompetentne, spełniające rolę popularnego 
klucza do Pisma Świętego. W innym kraju, o wyższej kulturze biblijnej, 
książka taka jak „Opowieści” nie miałaby prawie żadnych szans. U nas 
bowiem rzadko można spotkać człowieka, który miał w  ręku Pismo Św ię
te, a jeszcze rzadziej kogoś, kto je czytał. Wstyd powiedzieć, ale nawet 
wielu ewangelików prawie zupełnie nie zna Pisma. W tych warunkach 
głód Słowa jest zjawiskiem oczywistym, a że głodny zamiast chleba otrzy
muje sztuczny preparat, to już nie wina głodnego. Dobrze, że przynajmniej 
niejeden z nich trafia potem do Towarzystwa Biblijnego na Nowym Świę
cie w Warszawie*
Nikogo nie zdziwi, że my, chrześcijanie, wybrzydzamy się na „Opowieści 
biblijne”. To jest zupełnie zrozumiałe. Nie chodzi jednak o wybrzydzanie 
się. Otóż ludzie kompetentni rozprawili się rzeczowo z utworem Kosidow
skiego, wykazali, że wbrew ambicjom autora, z naukowością nie діа ono 
nic wspólnego, że roi się od błędów i dowodów braku kompetencji. W y
powiedziano nawet opinię, że nie ma podstaw do poważnej dyskusji, bo 
trudno dyskutować nad niepoważną książką. Znowu nikogo nie zdziwi, 
jeżeli tego zdania są chrześcijańscy bibliści, ale co począć, skoro podobnie 
myślą ateistyczni religioznawcy? Coś chyba w tym jest. Powinno to dać 
do myślenia Z. Kosidowskiemu, że lepiej zająć się czymś innym. On jed
nak z uporem godnym lepszej sprawy brnie dalej. Oferuje, znowu na 
łamach „Dookoła Świata”, dalszy ciąg swego dzieła w postaci „Opowieści 
ewangelistów”. Nietrudno się domyślić, że treść tej publikacji, która ma 
później ukazać się w postaci książkowej, nie będzie odbiegać od I części. 
W rozdziale „Od Autora” pisze Kosidowski, że przygotował swoje „Opo
wieści ewangelistów” z myślą o „na wskroś współczesnych czytelnikach, 
którzy wybierając postawę godną światłego człowieka naszej epoki, hoł
dują zasadzie, że naprzód trzeba wiedzieć, aby uwierzyć — nie zaś od
wrotnie”. Pięknie to i, można rzec, wzniośle sformułowane. Tylko że 
autorowi tych słów udowodniono brak kompetencji, czyli właśnie — ko
niecznych wiadomości. Nie bez słuszności twierdzi Kosidowski, że naiwną 
kosmologie „teologowie z dufną pewnością siebie podawali za alfę i omegę 
wiedzy o św iecie”. Tylko że on sam „z dufną pewnością siebie” kreuje się 
na „pośrednika między nauką a swoimi czytelnikami”. Nauka — wielkie 
słowo. Chyba jednak za wielkie.

W chwili, gdy ten num er dotrze 
do rąk  Czytelnika, toczyć się będą 
w W arszawie obrady Synodu Koś
cioła Ewa ngel ick o-Reformo wame -
go. Temu w ydarzeniu — o dużej 
wadze dla naszego życia kościelne
go — tow arzyszą m odlitwy całej 
społeczności reform ow anej. Do m o
dlitw  tych i próśb o błogosławień
stwo Boże dla Kościoła w łącza swój 
głos taikże nasz Zespół.
Ponieważ w  roku bieżącym odesz
liśmy od praktyki wcześniejszego 
drukow ania m ateriałów  synodal
nych (delegaci otrzym ali ite m a te ria 
ły w  maszynopisach), zadecydow a
liśmy, by dostarczyć Czytelnikom 
wiadomości o nieco innym  charak
terze, a m ianowicie historyczno-in- 
fonmacyjnym. Ks. J e r z y  S t a h 1, 
w artykule zatytułow anym  O sy
nodach słów kilka (s. 5), podaje 
podstawowe wiadomości o roli, za
daniach i historii synodów rw pol
skim  Kościele reform owanym. 
„Nowe życie, jakie daje nam  C hry
stus — pisze pastor C h a r l e s  R o 
b e r t s o n  rw kazaniu na s. 3 — nie 
polega n a  tym , że jesteśm y u sp ra 
w iedliw ionym i grzesznikami... lecz 
na  tym, że zostaliśmy pojednani z 
Bogiem i dlatego jesteśmy zdolni 
do pojednania z samymi sobą i in 
nym i ludźm i”. A utor kazania Wszy
scy pod grzechem, prezbiterianin  z 
Ameryki, studiujący na  U niw ersyte
cie Jagiellońskim , prezen tu je b a r
dzo ciekawe ujęcie problem u grze
chu i uspraw iedliw ienia /w C hry
stusie.
Raz jeszcze 'powracamy do ju b i
leuszu św iatow ej Rady Kościołów, 
zam ieszczając n a  s. 8 i 9 odpow ied
n ie inform acje.
Jak  co roku w  num erze listopado
wym  w racam y do rubryk i Ci, któ
rzy polegli... Tym razem  drukujem y 
świeżo zdobyte inform acje o ks. 
J a n i e  P o t o c k i m ,  ofierze fa 
szyzmu (s. 10).
Problem atykę społeczną, z pogran i
cza spraw  obyczajowości, m oralno
ści i etyki, poruszamy w arty k u 
le H e n r y k a  K a i  w a r y j s k i e -  
g o  — Zabijanie wstydu (s. 13) i w 
przeglądzie prasy (s. 15).

N A S Z A  O K Ł A D K A :
Uroczyste nabożeństwo w ka
tedrze genewskiej w 25 roczni
cę powstania Światowej Rady 
Kościołów. Do artykułów na 
s. 8—10.
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KS. CHARLES G. ROBERTSON

Wszyscy pod grzechem
Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej

Rzym. 3.23

Bardzo mi się podobała karykatura, którą kie
dyś oglądałem w czasopiśmie „New Yorker”, 
przedstawiająca Adama i Ewę, wypędzonych 
z raju przez anioła Bożego; Adam mówi do 
Ewy: „No cóż, łatwo przyszło, łatwo poszło”. 
Zdaje mi się, że ten obrazek znakomicie ilu
struje stosunek współczesnych ludzi do grze
chu.
Wydaje nam się, że jesteśmy jednostkami 
wolnymi, nie tylko pod względem politycznym 
i społecznym, ale i moralnym, to znaczy bez 
grzechu czy winy tkwiącej w naszej naturze. 
Wydaje nam się, że mamy naturę z gruntu 
dobrą, a przynajmniej neutralną, ani dobrą, ani 
złą. Oceniamy jedynie nasze czyny jako moral
nie dobre, albo złe. Z tego wynika przekona
nie, że nie ma czegoś takiego jak grzech czy 
zło, które tkwi w duszy ludzkiej, a nasze czy
ny oceniamy pod względem moralnym jako do
bre lub złe na podstawie tego, czy szkodzą nam 
samym, innym ludziom, czy społeczeństwu. 
Owszem, uważamy, że jesteśmy moralnie od
powiedzialni za swoje czyny i że obciąża nas 
wina za wyrządzone krzywdy, ale możemy 
przekreślić swoją winę i uwolnić się od odpo
wiedzialności spłacając dług społeczeństwu i w 
ten sposób wracając do pierwotnego stanu mo
ralnego dobra lub neutralności.
Źródła naszego sposobu patrzenia na te sprawy 
znajdują się w racjonalistycznej filozofii XVIII 
wieku, która przyjmowała — tak jak my dzi
siaj — że człowiek jest bytem moralnie obo
jętnym i może wybierać między dobrym i 
złym postępowaniem. W XIX wieku tacy my
śliciele, jak Darwin, Marks i Freud jeszcze 
umocnili ten punkt widzenia dowodząc, że to, 
co ludzie uważają za grzeszną naturę, wynika 
z ich natury biologicznej, z uwarunkowań 
społecznych, z podświadomości, czyli z kom
pleksu biologfczno-socjologiezno-psychologicz- 
nego, nad którym człowiek nie może panować, 
a więc nie jest za to bezpośrednio odpowie
dzialny. Tylko rozumne działanie może podle
gać moralnej ocenie, a odpowiedzialność pono
si tylko ten, kto rozróżnia słuszne i niesłuszne. 
Idea dobrego człowieka przynosi owoce w wie
ku XX i znajduje praktyczne zastosowanie w 
nauce, zwłaszcza w naukach społecznych. Sło
wo „grzech” w oczach wielu ludzi nosi tak ne
gatywne zabarwienie, że jest rzeczą ryzykowną 
posługiwać się nim nawet wówczas, gdy się 
chce uchwycić sens tego słowa.
Jednocześnie jednak, przy takim pojmowaniu 
idei „dobrego człowieka”, jest dla nas rzeczą

niezrozumiałą, dlaczego najnowocześniejszy w 
ludzkiej historii wiek jest jednocześnie wie
kiem największych katastrof, z dwiema świa
towymi wojnami, z obozami koncentracyjnymi 
i obozami zagłady, z bombami atomowymi i 
dywanowym bombardowaniem i tak dalej. 
Wszyscy mamy przemożne poczucie winy, gdy 
w naszym stuleciu spotykamy się z ogromem 
ludzkiego cierpienia i z okrucieństwem czło
wieka wobec człowieka. Niektórzy, starając się 
uratować swoją ideę „dobrego człowieka”, szu
kają kozłów ofiarnych; jesteśmy wprawdzie z 
gruntu dobrzy, ale są pewne wyjątki w postaci 
złych ludzi, jak Adolf Hitler i Charles Man- 
son. Jednak uparcie i ze ślepą nadzieją "trzy
mamy się idei „dobrego człowieka”, mimo że 
prowadzi nas to do moralnego absurdu.

Większość chrześcijan w Ameryce, a w szcze
gólności tzw. ludzie Jezusa, sądzi, że dzięki 
zbawieniu przechodzą w stan niewinności, z 
którego znowu wypadają przez to, że grzeszą, 
ale mogą do niego powrócić, gdy wyznają 
grzechy i otrzymają przebaczenie. Przeważnie 
mamy taką właśnie ideę „dobrego człowieka”, 
ale trzeba powiedzieć, że z punktu widzenia 
biblijnego jest ona z gruntu fałszywa.

W liście do Rzymian Paweł ukazuje naszą 
prawdziwą sytuację, gdy pisze: „wszyscy 
zgrzeszyli i brak im chwały Bożej”. Od grze
chu nie możemy się wykręcić, zupełnie tak 
samo jak od śmierci. Tak wygląda dana nam 
rzeczywistość. Gdy spojrzymy na siebie, znaj
dujemy w sobie grzech, stwierdzamy, że jesteś
my istotami uwarunkowanymi przez grzech. 
Pojęcie dziedzicznego grzechu ukazuje po pro
stu tę prawdę, że grzech jest ciągle przed 'na
mi i nie da się go uniknąć.

W greckim słowie Inamartia= grzech zawiera się 
myśl o nieuniknionej konieczności, co w 
dosłownym tłumaczeniu znaczy: nie osiągnąć, 
chybić celu. W odniesieniu do naszej ludzkiej 
kondycji znaczy, że nigdy nie osiągamy celu, 
a w odniesieniu do naszych wysiłków znaczy, 
że zawsze chybiają celu. Nasze ludzkie życie 
jest bowiem pełne sprzeczności. „Nie rozu
miem tego, co czynię, gdyż nie to czynię, co 
chcę, ale czynię to, czego nienawidzę” i „mam 
zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co 
dobre, brak, bo nie czynię dobrego, które chcę, 
tylko złe, którego nie chcę. A jeśli czynię to, 
czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, 
który mieszka we mnie” (Rzym. 7:15.18b-—20).
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W bardziej współczesny sposób wyraził tę 
samą m yśl niedawno zmarły teolog, H. R. 
Nieibuhr: „(Człowiek) kocha miłością daną mu 
przy stworzeniu, ale kocha w sposób nieiulaś- 
ciwy; pragnie dobra, i to pragnienie dane mu 
zostało przez Stwórcę, ale dąży do dóbr, które 
nie są dobre i traci swe prawdziwe dobro; 
wytwarzał owoce, które okazują się zniekształ
cone i pełne goryczy; posługuje się rozumem 
przy organizowaniu społeczeństwa, ale wbrew 
zdrowemu rozsądkowi schodzi na drogi irracjo
nalne i w ten sposób dezorganizuje to, co chce 
zorganizować” (Christ and Culture, s. 194).
Można przytoczyć wiele przykładów zła, któ
re popełniam y świadomie, i zła, którego 
świadomie nie popełniamy. Popełniamy 
zło celowo, jak na przykład jakieś przestępst
wo, albo w nim biernie uczestniczymy jako 
członkowie organizacji, której udział w nie
m oralnej działalności znamy. Niekiedy znajdu
jem y się w sytuacji niejasnej moralnie, gdy 
każdy w ybór jest zły i musimy decydować się 
na zło mniejsze. Niekiedy sami zła nie popeł
niamy, albo nie jesteśm y jego świadomi, ale

jesteśm y za nie odpowiedzialni jako przełożeni. 
Trudniej nam  zrozumieć, że naw et gdy czyni
m y coś dobrego, skutek jest zły. Przykładem  
może być w zajem ny stosunek nowoczesnej te 
chniki i zanieczyszczania środowiska, albo 
am erykański i europejski poziom życia w od
niesieniu do poziomu reszty świata. Nawet 
to, co możemy zrobić najlepszego, zawiera w 
sobie \:oś złego i grzeszne skutki.

Paweł posługuje się starożytną historią heb
rajską, aby wyjaśnić źródło naszej grzeszności, 
ale przy tym  in terp re tu je  ją raczej alegorycz
nie niż dosłownie. Adam  ̂ jest archetypem  
pierwszego człowieka i jako taki archetypem  
pierwszego grzesznika. To, co tradycyjnie na
zywamy ,,grzechem pierw orodnym ”, lepiej zro
zumiemy jako ,,pierwszy grzech” . Nie chodzi 
przy tym  o chronologicznie najwcześniejszy 
grzech, lecz o pierwszy w tym sensie, że jest 
podstawowy, że cień jego pada na wszelki 
grzech. Pierwszym, podstawowym grzechem 
naszym i Adama jest odwrócenie się od Bo
ga, albo inaczej — grzesząc zerwaliśm y nasze 
stosunki z Bogiem.

Tak więc, grzech Adama nie jest jakimś abs
trakcyjnym  wydarzeniem  z czasów mitologicz-

W  dzień Synodu
Dziś, w dzień Synodu,
kolana swe zginam
przed Twoim wielkim Majestatem
i chwalić Cię pragnę za wszystko,
coś uczyni! dla Kościoła swego na ziemi.
Chcę dziękować Ci, Panie,
za tych wszystkich braci moich i siostry,
na barki których włożyłeś obowiązek
reprezentowania współwyznawców
i zaszczytny mandat delegatów do Synodu.
W modlitwie i przy Stole Twoim 
łączę się z nimi w wołaniu ku Tobie:
Bądź z Kościołem Twoim!
W godzinach Synodu stań wśród delegatów
i połóż dłoń na ramieniu ich,
aby poczuli aż do dna serca,
że już nie we własnym imieniu wyrokować

będą,
ale że są tylko i... aż narzędziem Twoim.
A gdy poczują bezmiar ciężaru, 
jaki na ich barki włożyłeś, 
podnieś ich ze zwątpienia, 
dodaj sił i mądrości, 
aby z rozsądkiem i rozwagą, 
ale i nie bez śmiałości, 
budowali i reformowali 
dom Twój tu na ziemi, 
ku naszemu pożytkowi 
i ku większej chwale Twojej.
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nych, ani historycznie odległym wydarzeniem 
łączącym grzech Adama z nami za pośrednict
wem wielu pokoleń, ale jest naszym aktual
nym odpadaniem od Boga. Z tych zerwanych 
stosunków z Bogiem wywodzi się nasza miłość 
własna, wynoszenie samego siebie czy narodu 
ponad innych, albo wyzyskiwanie ludzi. W 
końcu sami z siebie robimy bóstwa, chcemy 
być jako Bóg, nie tylko znając dobro i zło, ale 
robiąc z siebie własnych stwórców i wyzna
czając własne przeznaczenie. Nasza współczes
na ideą ,,dobrego człowieka” i nasze dążenia 
do powrotu w „prawdziwy stan naturalny” 
najlepiej ilustruje pragnienie stania się „jako 
Bóg”, albowiem tylko Bóg jest czysty i bez
grzeszny.
Rzeczą dla nas podstawową jest przywrócenie 
stosunków z Bogiem, pojednanie z Nim oraz 
uznanie i zaakceptowanie faktu, że jesteśmy 
istotami ograniczonymi. To pierwsze stało się 
wobec nas, jako chrześcijan, ale nie zdajemy 
sobie sprawy z tego, że to drugie jest konsek
wencją pojednania z Bogiem. Spory w Koś
ciołach, do których Paweł adresuje swoje 
listy, wykazują, że nasze problemy nie są nowe, 
Znany nowotestamentowiec, Ernst Kasemann, 
pisze, że „dla Pawia zbawienie nie oznacza 
przede wszystkim końca dawnego nieszczęścia, 
ani zniesienia naszego dawnego grzechu. Cho

dzi bowiem, zgodnie z listem do Rzymian...
0 uwolnienie od mocy grzechu i śmierci... a 
więc o możliwość nowego życia” (Perspecti
ves on Paul, s. 44).
Nowe życie, jakie daje nam Chrystus, nie po
lega po proistu na tym, że jesteśmy usprawied
liwionymi grzesznikami, usprawiedliwioinymi 
ale jednak grzesznikami, lecz na tym, że zosta
liśmy pojednani z Bogiem i dlatego jesteśmy 
zdolni do pojednania z samymi sobą i innymi 
ludźmi. Pomimo że jesteśmy ograniczeni po
mimo że skażone jest wszystko, co czynimy, 
Bóg ciągle wykonuje swoją wolę w świecie
1 posługuje się nami w tym celu. Dano nam 
wiarę na przekór naszej słabości, nadzieję 
dla przełamania rozpaczy i miłość dla pod
trzymania w walce. Godząc się na naszą ludz
ką kondycję jesteśmy naprawdę zdolni przy
jąć nowe zwycięstwo nad grzechem i śmier
cią ofiarowane nam w Chrystusie. Przyjmij
my więc to nowe życie, bo Jezus pokazał nam, 
że jest ono możliwe.

Tłum. S. Bi

Ks.  C h a r l e s  G. R o b e r t s o n  jest duchow nym  
Zjednoczonego Kościoła Prezbiteria ńskiego w  USA; 
Już drugi rok  stud iu je w  Pols.ce n a  U niw ersytecie 
Jagiellońskim  w  Krakowie.

KS. JERZY STAHL

O synodach słów kilka

Jedną z cech wyróżniających Kościół Ewan
gelicko-Reformowany w Polsce jest jego ustrój 
synodalno-preźbiterialny. Oznacza to, że 
wszystkie sprawy Kościoła, tak religijne jak 
i administracyjne, leżą w gestii Synodu — 
zgromadzenia duchownych i świeckich przed
stawicieli zborów. Synod z kolei wybiera radę 
starszych (prezbiterów), jako ciało wykonawcze 
w okresie intersynodalnym. Ustrój ten wynika 
z ewangelicznej myśli o powszechnym bra
terstwie, równości i poddaniu się władzy je
dynego Pana Kościoła, Jezusa Chrystusa. 
Ustrój, przejęty wraz z zasadami wiary z Re
formacji szwajcarskiej, odpowiadał demokra
tycznie nastawionej szlachcie polskiej i począt
kowo doprowadził do krańcowej niezależności 
poszczególnych zborów, kontaktujących się ze 
sobą jedynie poprzez wspólnie odbywane sy
nody.
Agenda Gdańska z r. 1637*, do dziś obowią
zująca w naszym Kościele, powołując się na

* Agenda, albo form a porządku usługi świetey, w zbo
rach ewangelickich Koronnych y Wielkiego X ięstw a L i
tewskiego. Na w ieczną cześć y chw ałę Oycu, Synowi, 
y Duchu S., Bogu w Troycy jedynem u za zgodną Zbo
rów wszystkich uchw ałą, teraz nowo przeyźrzana y w y
dana. We Gdańsku. D rukow ał Andrzey H unśfeldt. 
Roku Pańskiego MDCXXXVII.

dawność zwyczaju załatwiania spraw Kościo
ła na conciliach i cytując szereg postano
wień synodów pierwotnego Kościoła chrześci
jańskiego, konkluduje: „...Stąd się pokazuje, iż 
do Synodu należą nie tylko duchowni, ale y 
świeccy, na którym spory, rządy, y insze rze
czy kościołowi należące, Pismem świętym, nie 
dekretami, słowu Bożemu przeciwnymi, ani 
wielkościami mają być naprawione y deddo- 
wane. Także z naukami, modlitwami y posta
mi, w zgodzie a w miłości braterskiey mają być 
odprawowane...
,,Celem a przyczyną” synodów miało być: 
,,1. Odnowienie y utwirdzenie braterskiey mi
łości y zgody. 2. Pociecha zobopolna, nauka, 
przestroga y utwirdzenie w uczynku Pańskim. 
3. Naprawa y odnowienie rządu dobrego, y dis- 
cipliny świętey, gdzieby co z Huby swey wy
padło albo się na co złego zanosiło. 4. Pod czas 
też dla wykorzenienia z poyśrzodku braci tych, 
którzy by zgorszenie czynili, albo dla jawnego 
przyjęcia pokutujących. 5. Dla ordynowania, 
podług potrzeby w rożnych stopniach Sług Bo
żych. 6. Na koniec, dla porządnego obmyśle
nia y opatrzenia Zborów Pańskich, w.rożnych 
potrzebach ich.”

5



Wczytując się w akta synodalne XVI wieku, 
napotykamy wiele terminów, określających to 
samo wydarzenie: synod, zgromadzenie, zjazd, 
konwokacja. Nic w tym dziwnego, gdyż pier
wotnie zasady organizacyjne Kościoła nie były 
dokładnie sprecyzowane. Dopiero z czasem, w 
miarę wykształcania się ustroju Kościoła, sy
nodem zaczęto określać zjazd duchownych 
i świeckich reprezentantów zborów, zwoły
wany w celu podjęcia ważnych decyzji o cha
rakterze ustawodawczym, obowiązujących dla 
całego Kościoła. Agenda Gdańska rozróżnia 
trzy rodzaje synodów: ,,Kościoły też Reformo
wane słowem Bożym, Ewangelickie, przykła
dem Starego Kościoła Chrześcijańskiego Sy
nody trojakie miewają, dla potrzeb zborowych, 
generalne, prowincjonalne, distriktowe.” Stop
niowanie to uzależnione jest od ważności po
ruszanych spraw.
Pierwszy synod prowincjonalny (małopolski), 
będący w ogóle pierwszym synodem protes
tanckim w Polsce, miał miejsce w roku 1554 
w Słomnikach k. Krakowa, zajmował się pro
blemami organizacji kościelnej i zbliżenia 
z Jednotą Braci Czeskich. Już w roku następ
nym zjazd w Koźminku, uznany za synod ge
neralny, był próbą unii dwóch zbliżonych od
łamów reformacyjnych — „kalwinistów“ 
i braci czeskich.
Synody generalne, gromadzące nie tylko re
formowanych i braci lecz także luteran, często 
zwoływane w XVI wieku, z czasem stają się 
coraz rzadsze. Synody prowincjonalne 1 dys
tryktowe zbierają się corocznie; w połowie 
XVII w., w czasach zwyciężającej kontrrefor
macji, gdy kurczy się liczba zborów, ciężar 
troski o sprawy Kościoła spada na synody 
prowincjonalne. Akta relacjonujące przebieg 
synodów oddają wiernie sytuację i życie Koś
cioła na przestrzeni wieków. Znajduje tam od
bicie walka o czystość nauki kościelnej, dąże
nie do konsolidacji i jedności ruchu reforma- 
cyjnego, chwile radosne i bolesne — wszystko 
to, czym żyje od 400 lat Kościół reformowany 
w Polsce.
Dokumenty odnotowują chwile triumfu idei 
zjednoczeniowej:
„...Dawszy tedy sobie zobopólnie prawe ręce, 
uprzymieśmy a świętobliwie słowem chrzęś
ci jańskiem obiecali i ślubem się sobie dzierżyć 
a poky zachowywać i pomnażać, im daley tern 
więcey, ku budowaniu i rozszerzeniu króiestwa 
Chrystusowego; pilnie a skutecznie się strze
gąc wszelkich przyczyn niezgody a rozrywa
nia kościołów. A nawet, iż zapomniawszy sami 
siebie i rzeczy swych szukania, iako przystoi 
na prawdziwe sługi Boże, samego Pana Jezu
sa Zbawiciela naszego chwałę forytować, o po
mnożeniu i rozkrzewieniu prawdy Ewangelii 
Jego i słowy i postępkami naszemi, starać się 
będziemy”. (Z XVII-wiecznego tekstu Ugody 
Sandomierskiej.)
W laktach synodów znajdujemy też wyraz 
wiary i nadziei w trudnych chwilach nieto
lerancji:
,,Miłości wy, łaskawy y długocierpliwy Boże, 
Ciebie, Boga naszego, chwalimy y Imieniowi 
Twemu świętemu serdecznie dziękujemy, jako

za wszystkie nigdy niewyliczone y niewysło- 
wione dary y dobrodzieystwa Twoje duszne y 
cielesne, które z rąk Twych Boskich ustawicz
nie odbieramy; tak też y za to osobliwie, żeś 
nas aż dotąd w Ojczyźnie naszey miłey, prze
ciwko woli nieprzyjaciół naszych zachował, 
y na to tu publicznych obrad mieysce z łaski 
Twojey S(więtej) do kupy zgromadził”. (Z 
modlitwy synodalnej; synod prowincji wielko
polskiej, Leszno 1743 r.)
Nie sposób w krótkim artykule dokładnie 
przedstawić problematykę choćby tylko naj
ważniejszych synodów. Ograniczymy się jedy
nie do wymienienia tych synodów, które w 
życiu i w historii Kościoła Ewangelicko-Re
formowanego w Polsce odegrały rolę zasadni
czą.

1554, Słomniki — pierwszy synod protestancki 
(Jednoty Małopolskiej),

1555, Koźminek — synod unijny Jednoty Ma
łopolskiej i Jednoty Braci Czeskich,

1560, Książ — ustalenie ustroju młodego Ko
ścioła,

1563, Kraków — rozłam Kościoła, potępienie 
antytryniitaryzmu,

1570, Sandomierz — wspólny synod refor
mowanych, luteran i braci czeskich, 

1573, Kraków ■— synod trzech wyznań po
twierdzający Ugodę Sandomierską; za
demonstrowanie siły stronnictwa ewan
gelickiego po Konfederacji Warszawskiej, 

1595, Toruń — potwierdzenie Ugody Sando
mierskiej, ale też wystąpienie wielu lu
teran z unii,

1634, Włodawa — synod zjednoczeniowy re
formowanych i braci czeskich,

1644, Orla — synod specjalny (tzw. konwo
kacja generalna) reformowanych i lute
ran przed zapowiedzianym spotkaniem 
z katolikami w Toruniu,

1645, Toruń — colloquium chariiativum, Ini
cjatywa króla Władysława IV zmierzają
ca do zawarcia porozumienia protestan
tów z katolikami; rozbieżności w obozie 
protestanckim,

1712, Toruń — synod reformowanych i lute
ran, zwołany z inicjatywy reformowa
nego seniora wielkopolskiego i litewskie
go, D. E. Jabłońskiego, w celu zabez
pieczenia praw protestantów,

1718, 1719, 1726, 1728 — Gdańsk, synody re
formowanych i luteran; szukanie spo
sobów powstrzymania prześladowań, 

1777, Sielec — synod unijny reformowanej 
Jednoty Małopolskiej z nowo powsta
łymi w Warszawie zborami: reformowa
nym i luterańskim,

1849, Warszawa — powołanie Konsystorza 
na Synodzie Kościoła Ewangelicko-Re
formowanego w Królestwie Polskim.

Dopiero od tego momentu Kościół posiada 
«organ wykonawczy Synodu (pomijając lata 
1777—82 i 1828—49, kiedy to działał wspólny 
Konsystorz obu wyznań protestanckich). Kon- 
systorz przejmie część prac i obowiązków spo
czywających dotąd w gestii synodu.
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Z wyjątkiem lat 1863, 1916, 1917 i lat II woj
ny światowej co roku zbierają się synody. U- 
czestniczą w nich z prawem głosu wszyscy 
duchowni Kościoła, delegaci zborów i członko
wie zboru, w którym synod obraduje (w myśl 
przepisów z lat 1849 i 1853), co stwarzało 
uprzywilejowaną sytuację zborowi, będącemu 
gospodarzem synodu. Dopiero od 1954 r. zbory 
reprezentowane są przez delegatów, wybiera
nych proporcjonalnie do liczby członków. 
Przebieg obrad synodalnych świadczy, że Koś
ciół żyje nie tylko swymi wewnętrznymi spra
wami, ale włącza się w życie całego narodu. 
18 czerwca 1939 r., w przeddzień tragicznych 
dni, synod uchwala orędzie, będące wyrazem 
patriotyzmu i wierności Ojczyźnie:

.Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowane
go, jako najwyższa władza tego Kościoła, o- 
świadcza, że każdy członek Kościoła Ewange
licko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Pol
skiej jest gotów (...) nieść ofiarę mienia na 
wewnętrzne i zewnętrzne przygotowanie Pań
stwa Polskiego do odparcia wszelkich zakusów 
na całość i granice Państwa, jak również i o- 
fiarę krwi w razie konieczności obrony oręż
nej...”
Pierwszy po ostatniej wojnie synod zebrał się 
w Warszawie 14 grudnia 1947 r. Przed obradu
jącymi stanęło zadanie podniesienia z ruin 
zdziesiątkowanej wojną społeczności. Nie za
brakło ludzi, którzy z pomocą Bożą byli w sta
nie tego dokonać...
Odtąd znów regularnie, co roku trwają sesje 
synodu: w Warszawie, w Łodzi (1952, 1959) i 
w Zelowie (1962)...
Tak się składa, że od szeregu lat sesje synodu 
odbywają się w listopadzie. Również w tym 
roku, w dniach 10—11 XI, zgromadzą się w War
szawie duchowni i świeccy delegaci zborów i 
diaspory, by — jak to przed wiekami i przez 
wieki bywało — radzić, w jaki sposób budo
wać społeczność reformowaną, by godna była 
ona miana społeczności Chrystusowej. Poświę
cą oni swą uwagę sprawie właściwego wypeł
niania nakazu Jezusa Chrystusa: ,,Idźcie tedy 
i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc 
je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, u- 
cząc je przestrzegać wszystkiego, com wam 
przykazał...” (Mat. 28:19.20a).
I jak przed wiekami, ,,...w sessiey, gdy się od
prawi Synod, Superattendent Przednieyszy, al
bo Senior, podziękowawszy Braci Ministrom, 
y inszym Ich Mościom, iż się na Synod stawić 
raczyli, y o chwale Bożey społecznie obmyśla- 
wali; napomina ich do pobożności, do brater- 
skiey miłości, do zgody, y do przestrzegania 
Konstytuciy Synodowych. Napomina ich też do 
modlitew SS. y dziękczynienia, aby Panu Bo
gu dobrodziejstwo, które nad nimi okazać ra
czył, na onym Synodzie dziękowali, prosząc Go, 
aby to wszystko, co należy do budowania chwa
ły Jego, do skutku przywieść raczył...”
I będą się wszyscy, kończąc obrady, podobnie, 
jak niegdyś modlili:
,,Święty a wiecznie miłosierny Panie, Ciebie 
na niebie y na ziemi wszelkie stworzenie bez 
przestanku chwali, y dobrodziejem swojim, dzię

kując Imieniowi Twemu świętemu, za niezli
czone dobrodzieystwa łaski Twojey świętey. Y 
my też teraz w tym Zgromadzeniu świętym Cie
bie chwalimy, Panem swym wyznawamy, y 
za dobrodzieystwa Twoje święte Tobie dzięku
jemy; iżeś nas na tym Synodzie Duchem swo
jim świętym rządził y sprawował: sprawy y 
mowy nasze ku chwale Imienia Twego święte
go obracał. Prosimy Cię pokornie Panie y do
brodzieju nasz, raczże Kościół Twoy święty 
pomnażać y rozszerzać, czyń mu dobrze, po- 
koy w nim spraw, strażą anielską ogrodź, de
szczem Słowa Twojego pokrapiay, sługi Twe, w 
urzędzie ich, racz mocą Twoją sprawować, y 
lud Chrześciański racz zmaoniać w wierze, 
Duchem Twojim świętym. Utwirdz y to miły 
Panie, coś sprawił w nas, na tym zgromadze
niu świętym, strzegąc, abyśmy tego nie psowa- 
li, ani utrącali, co słowem Twojim świętym bu
dujemy, za powodem Ducha Twojego świętego. 
Day nam wszystkim pobożność, jedność y mi
łość Chrześciańską: albowiem ina tym należy 
budowanie Kościoła Twojego. A po śmierci 
doprowadźże nas do walnego Zgromadzenia w 
Królestwie niebieskim. Uczyńże to dla najmil
szego Syna Twego, Jezusa Chrystusa; w któ
rego Imieniu Tobie się modlimy: Oycze nasz, 
któryś jest... etc.”

Drodzy Czytelnicy!
Zbliża się koniec roku, pora więc na trady
cyjne już przypomnienie o odnowieniu prenu
meraty na rok 1974. Czynimy to w nadziei, że 
iciększość Przyjaciół i Sympatyków „Jednoty”, 
nie zrażona dokonaną na początku tego roku 
podwyżką ceny czasopisma, zechce nadal utrzy
mywać z nami stały kontakt. Cieszy nas fakt, 
że tak niewiele osób zrezygnowało z prenume
rat w 1973 roku, a bardzo wielu Czytelników 
regularnie wspomagało nasze wydawnictwo 
ofiarami. Najserdeczniej wszystkim Państwu 
dziękujemy.
Przzypominamy, że obecnie cena prenumeraty 
rocznej wynosi 92 zł. Prenumerata zagraniczna 
jest dwukrotnie wyższa.

A oto lista ofiar, jakie wpłynęły w ostatnim 
czasie:

N.N. — zł 60, Lidia Mundił — zł 100, N.N. — 
zł 400, N.N. — zł 50, ks. Zdzisław Tranda — 
zł 350, Ewa Szulc — zł 100, N.N. — zł 1 500, 
K. Młodzianowska — zł 30, A.P. — zł 100, ks. 
Paweł Fibich — zł 20, Karol Stanclik — zł 58, 
Antoni Brożewicz — zł 56, N.N. — zł 240, Jan 
Skierski — zł 100. D z i ę k u j e m y !

Ofiary na Wydawnictwo Jednota można prze
kazywać na konto: PKO Warszawa, VIII Od
dział Miejski, nr 153-14-920651, bądź przeka
zem pieniężnym pod adresem: Administracja 
miesięcznika „Jednota”, Al. Świerczewskiego 
76a, 00-145 Warszawa.

7



25 lał

Światowej

Rady

Kościołów
W dw udziestą p iątą rocznicę pow stania Światowej 
Rady Kościołów odbywało się w Genewie od 22 do 
29 sierpnia posiedzenie Naczelnego Komitetu. W p ierw 
szych dniach członkowie K om itetu w ysłuchali sp ra
wozdań przewodniczącego* M. M. Thom asa (Banga- 
lore, Indie), i generalnego sekretarza, F ilipa A. P o tte
ra  oraz ks. Jam esa M. Lawsona (Memphis, Tennessee, 
USA), który omówił sprawozdanie na tem at „Prze
moc, bierny opór i w alka o sprawiedliwość społecz
ną”. W ysłuchano również wykładu ks. d r Lukasa 
Vischera, dyrek tora Sekretariatu  W iara i Ustrój, na 
tem at jedności Kościoła. Zamieszczamy obszerne frag 
m enty tego ostatniego przemówienia, opublikowane 
w miesięcznym biuletynie ŚRK. Na podstawie m a
teriałów  z tego samego źródła opracowaliśm y a rty 
kuł „W genew skiej katedrze”.

Jedność Kośc io ła

Za dziesięć, dwadzieścia lat nikt 
z naszych następców inie będzie 
mógł zarzucić, że obecne dążenia 
Kościołów do przywrócenia jedno
ści nie są imponujące pod wzglę
dem liczby i doniosłości. Wydarze
nia w tej dziedzinie są i liczniejsze 
i bardziej zróżnicowane niż kiedy
kolwiek przedtem. Jest ich tak 
wiele, że trudno dokonać przeglądu 
wszystkich.
1. Teologiczne studia nad kontro
wersyjnymi problemami prowadzo
no w sposób bardzo zdecydowany. 
Dzisiaj z całą otwartością bada 
się sprawy, które jeszcze parę lat 
temu były uważane za wyłączone 
spod dyskusji, zwłaszcza spod dys
kusji ekumenicznej. W ciągu 
ostatnich lat publiczna uwaga 
skoncentrowała się na sprawie wza
jemnego uznania ordynacji. Opubli
kowano cały szereg tekstów, które 
wprowadzając nowe tezy, otworzyły 
szersze perspektywy przed ekume
niczną dyskusją. Mam na myśli do
kument na temat ordynacji, opraco

wany przez „grupę z Dombes” we 
Francji, i sprawozdanie czterech In
stytutów Ekumenicznych w Niem
czech. O wiele większą wagę ma 
jednak zapoczątkowana w łonie Ko
ścioła rzymskokatolickiego dyskusja 
nad kwestią nieomylności... Zaczyna 
ujawniać się przemiana sposobu 
myślenia teologicznego w tym Ko
ściele... Dyfśkusja ta ma wielkie 
znaczenie dla ruchu ekumenicznego 
nie tylko dlatego, że dogmat o nie
omylności jest jednym z punktów 
doktrynalnych, które odróżniają Ko
ściół rzymskokatolicki od wszystkich 
inmmych, ale także dlatego, że ten 
sporny punkt w sposób zasadniczy 
wiąże się ze sprawami obchodzący
mi również inne Kościoły.
2. Rozmowy zjednoczeniowe toczą 
się w wielu krajach. Obecnie jest 
w toku pomad 30 tego rodzaju 
spraw. U ubiegłym roku doszło do 
jednej unii, w wyniku której po
wstał Zjednoczony Kościół Refor
mowany w Anglii i Walii. Wezwał 
on inne Kościoły (anglikański, me-

todystyczny, rzymskokatolicki i bap- 
tystyczny) do zastanowienia się nad 
możliwością dalszych negocjacji. 
Podobne rozmowy zjednoczeniowe 
toczą się w Sri Lanka, w Australii, 
Nowej Zelandii i w Stanach Zjed
noczonych. Szczególnie obiecująco 
przedstawiają się negocjacje w 
Afryce, zwłaszcza w Ghanie i w 
Południowej Afryce. Rozważa się 
nowe programy w Kenii i Ni
gerii.
3. Zaczęła się rozwijać szeroko roz
postarta sieć dwustronnych rozmów 
między całymi rodzinami wyznanio
wymi.
4. ściśle związane z dwustronnymi 
dyskusjami na płaszczyźnie świato
wej są dążenia do osiągnięcia peł
niejszej jedności na płaszczyźnie 
kontynentalnej. Na początku tego 
roku zakończyły się dyskusje mię
dzy Kościołami luterańskimi i re
formowanymi w Europie, a wnioski 
zostały sformułowane w „Zgodzie 
leuenberskiej”.
5. Czynnikiem, który nabiera coraz
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większego znaczenia jest praktyczna 
społeczność wśród Kościołów na 
różnych płaszczyznach, a zwłaszcza 
na (płaszczyźnie lokalnej. Myślę tu 
przede wszystkim  o kontaktach m ię
dzy Kościołami i o tym, że ich 
w spółpraca sta je  się rzeczą coraz 
bardziej oczywistą. W praktyce 
jednak społeczność sięga dalej.
0  wiele bardziej rozw ija się dziś 
społeczność n ie ty lko  między Ko
ściołami, ale obok nich. W oczach 
coraz większego kręgu ludzi różni
ce wyznaniowe tracą  swoje barw y
1 przestają się liczyć. Pow stają gru
py i ruchy, k tóre chociaż nie od
dzielają się od Kościoła m acierzy
stego, to  jednak  nie mogą być uzna
wane, w  ścisłym znaczeniu, za jego 
część składow ą (grupy diakonalne, 
ruchy polityczne, wspólnoty chrze
ścijańskie, ruchy zielonoświątkowe). 
Podstawowe pytanie w  tym przy
padku nie brzmi już: w  jaki spo
sób przezwyciężać różnice między 
Kościołami, lecz raczej: w  jaki 
sposób urzeczywistnić w  dzisiejszym 
świecie chrześcijańskie doświadcze
nie, społeczność i świadectwo. Ich 
ujaw nianie się i rozwój nabiera 
znaczenia powszechnego. Widać, jak 
w świadomości obecnego pokolenia 
mocowanie się z wymogam i w spół
czesnej sytuacji zajm uje coraz w aż
niejsze miejsce.

POTRZEBA KOORDYNOWANIA

Czy można te  wszystkie wysiłki 
u jąć w  jeden kanał?  Czy będą się 
one w zajem nie n a  siebie nakładać 
w  taki sposób, że stw orzą całość? 
Jeżeli ma dojść do przyw rócenia 
jedności, Kościoły muszą w  o w iele 
większym stopniu niż obecnie szu
kać sposobów koordynow ania swych 
dążeń zjednoczeniowy eh.
Tylko w tedy można osiągnąć jed
ność, gdy Kościoły' się naw zajem  
uznają i podejm ują zdecydowane 
kroki ku  w zajem nem u pojednaniu. 
Dlatego każdy Kościół m usi przede 
wszystkim postaw ić sobie pytanie, 
jakiego ak tu  pojednawczego musi 
dokonać dzisiaj. Każdy Kościół m u
si mieć przed oczami ostateczny 
cel jedności i sprawdzać, czy wszy
stkie podejm ow ane kroki prowadzą 
do tego ostatecznego celu. Między 
jednym  a drugim  zadaniem  po
w staje  oczywiście pewnego rodzaju 
napięcie, k tó re da się usunąć tylko 
wtedy, gdy Kościoły będą um iały 
zgodzić się na  jeden sposób postę
powania. M ówiąc w prost nie da się 
odzyskać jedności, jeżeli Kościoły 
.nie uzgodnią wspólnej strategii. 
Daleko jeszcze Kościołom do takiej 
strategii. W jaki sposób można ją 
osiągnąć? Inicjatyw a m usi w yjść od

Kościołów. Światow a Rada Kościo
łów pow inna spełniać raczej rolę 
katalizatora.
Nie wolno zapom inać o jednej rze
czy, m ianowicie, że ważnym w aru n 
kiem takiej strategii jest n iew ątp li
wie w spólna w izja jedności, do k tó 
re j dążymy.
Światow a Rada Kościołów zawsze 
zdaw ała sobie z tego spraw ę i pod
jęła już pewne próby — w sposób 
godny uwagi — ma zgrom adzeniach 
w  New Delhi i w  Upsali sform u
łowania, przynajm niej w  głównych 
zarys-ach, jedności, do k tórej dąży
my... W ydaje mi się jednak, że 
zwłaszcza jeden punkt zasługuje na 
specjalną uwagę. Chodzi mi o zw ią
zek między jednością a św iadec
tw em  wobec świata.
Dla dobra św iadectw a jedność jest 
rzeczą podstawową. T rw ający roz
łam  para liżu je  siłę świadectwa. 
Musi istnieć pojednana wspólnota, 
aby można było skutecznie głosić 
obecność Jezusa, k tóry  daje pojed
nanie. Można też powiedzieć, że 
tylko w tedy Kościół jest napraw dę 
jeden, gdy w yznaje Chrystusa.
Nie m a jednak  sensu mówić o 
„wspólnej w izji jedności”, jeżeli 
Kościoły n ie dążą napraw dę do 
wspólnoty. Tylko w tedy można uzy
skać jedność, gdy się jej pragnie. 
W ielkiej trzeba w ytrwałości, aby 
nie u tracić  pragnienia wspólnoty, 
którem u zagraża niebezpieczeństwo 
w postaci zbyt wysokiej ceny, jaką 
trzeba zapłacić za jedność. Każdy 
Kościół reprezentuje pew ne przeko
nania i doświadczenia, których nie 
można się lekko pozbywać. Kościół 
nie trak tow ałby  poważnie Ew an
gelii, gdyby nie żył w  całej pełni 
tym, co z niej otrzym ał. Każdy 
Kościół wym aga jednak oczyszcze
nia i n ieustannej odnowy. Jedność 
z innym i Kościołami nie zagraża 
więc jego istocie, ale przeciwnie, w  
jedności to, co isto tne w  poszczegól
nych Kościołach, uk łada się. w  isto
tę bogatszą. G inie to, co mniej 
ważne, aby narodziło  się nowe. 
Pragnienie wspólnoty wywodzi się 
ze źródeł zdecydowanie duchowych. 
Wszystko więc zależy od tego, czy 
w Kościołach odbywa się n ieustan
ny  rytm  um ieran ia  i zm artw ych- 
w staw ania — znak życia Kościoła 
Chrystusowego. Jeżeli Kościoły nie 
są gotowe żyć tym  rytmem, będą 
n r  owadzie nieskończone dialogi, bę
d ą  robić wszystko, co konieczne do 
zjednoczenia. z w yjątkiem  tego 
ostatniego kroku, jakim  jest samo 
ziednoozenie. Czy z tym ostatni--' 
krokiem  nie jest w łaśnie związana 
obietnica odnowionego życia?

LUKAS YISCHER

Nabożeństwo
w katedrze genewskiej

Czy reform ator Genewy, Jan  K al
win, mógł sobie wyobrazić, gdy w y
głaszał swoje słynne kazania w  k a 
tedrze św. Piotra* że w  400 la t póź
niej w  tej sam ej w spaniałej naw ie 
gotyckiej zgromadzi się ponad 1400 
osób różnych ras i narodow ości — 
ewangelików, katolików, angłika- 
nów i prawosławnych, aby śpie

w ać n a  cześć Boga i z nadzieją 
słuchać Jego słowa?
Okazją do tego zgrom adzenia stało 
się dwudziestopięciolecie istnienia 
Światowej Rady Kościołów, kiedy 
to 120 członków Naczelnego K om i
tetu, w ielu gości z całego św iata i 
obywateli Genewy, w  radosnym  n a 
bożeństwie w yrażało Bogu wdzięcz
ność za ćwierćwiecze ekum enicznej 
społeczności.

Zgodnie z ekum eniczną tradycją, 
nabożeństwo, w yrażało ciągłość prze
szłości z tym, co nowe. Obecni Kyi; 
obaj daw ni sekretarze generalni, 
D r W. A. Visser*t Hooft i Dr E. C. 
Blake. M iliony słuchaczy uczestni
czących w  nabożeństw ie dzięki 
transm isji przeprow adzonej przez 
Eurowizję m usiało uderzyć potężne 
dudnienie afrykańskich bębnów  za
pow iadających odczytanie Ewangelii, 
F let i g itara towarzyszyły w spół
czesnym pieśniom. Przed rozpoczę
ciem nabożeństw a telew izja nadała 
dziesięciominutowy film na tem at 
historii ŚRK, w ykorzystany również 
przez telew izje pozaeuropejskie jako 
w prow adzenie do własnego progra
mu ekumenicznego.

Równie silne w rażenie w yw ierała 
rzucająca się w  oczy różnorodność, 
w  postaci barw nych strojów  afry
kańskich uczestników i białych 
welonów praw osławnych prałatów , 
kontrastujących z głęboką czernią 
strojów  duchownych. F ilip P o tter 
podkreślił w  kazaniu tę  ogromną 
różnorodność, zw racając uwagę, że 
w  ciągu 25 la t lieźba Kościołów 
członkowskich wzrosła ze 147 (w 48 
krajach) do 263 (w ponad 90 k ra 
jach).

Nabożeństwo odbyło się z okazji 
historycznej, ale dr P o tter nie
wiele czasu poświęcił oglądaniu się 
wstecz, ponieważ jako tem at kaza
nia w ybrał „dzisiaj”. L ektura P i
sma Świętego, w ykonana po hisz
pańsku, francusku, niemiecku, an 
gielsku i w  języku xhosa (dialekt
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południowoafrykański), podkreśliła 
ten temat: „Dziś stało się zbawie
nie domowi temu... Dzisiaj pozna
cie Jego moc... Dzisiaj, jeśli głos 
Jego usłyszycie...”
Filip Potter przypomniał zebranym, 
że otrzymaliśmy drogocenną łaskę, 
dzięki której nie stoimy po prostu 
koło siebie, ale wspólnie się rozwi
jamy, razem idątc naprzód i razem 
cierpiąc. Cieszymy się i wdzięczni 
jesteśmy Bogu, że rodzina chrześci
jańska na całym ś wiecie bierze 
dzisiaj udział w ruchu ekumenicz
nym. „Na społeczności ekumenicz
nej — powiedział — spoczywa nie
uniknione zadanie spełnienia nasze
go wspólnego powołania do jedno
ści Kościoła, która ma być znakiem 
i obietnicą Bożego planu zjednocze
nia ludzkości”.
Mówiąc o tym, że Jezus w swym 
posłannictwie nie robił różnic mię
dzy ludźmi, bo przecież rozmawiał 
z cudzoziemcami, z syryjskimi ofi
cerami, z wdowami i trędowatymi, 
stwierdził Potter: „Zarówno uciśnie-

ni jak prześladowcy mają swoje 
miejsce w Bożym planie na »dzi
siaj« Oto autentyczne »dzisiaj« — 
moment wizji, ukazującej wolę Bo
ga, który chce wszystkich ludzi wy
zwolić od wszystkiego, co ich krę
puje, aby żyli pełnią życia i istnieli 
dla siebie nawzajem”.
,,Nie ma więc wątpliwości, że na
sze zadanie jako partnerów Chry
stusa jest historycznym światowym 
zadaniem, mianowicie powszechną, 
polityczną odpowiedzialnością, ponie
waż dotyczy ona Jego Królestwa. 
Całe życie i cała ludzkość są sferą 
naszego działania jako powołanych 
do ruchu ekumenicznego. Na tym 
polega znaczenie »dzisiaj« Jezusa 
Chrystusa”.
Wezwał on też Kościoły, aby kry
tycznym okiem spojrzały na siebie. 
Gdy Jezus przemawiał do ludzi w 
Nazarecie, słuchacze rozumieli Go 
w sposób egoistyczny. Gdy mówili: 
„lekarzu, ulecz samego siebie”, mieli 
na -myśli: „zatroszcz się najpierw 
o swój lud, zanim pomyślisz o in

nych”. Dobrze to odbija postawę 
Kościołów — powiedział kaznodzie
ja. Wymienił w szczególności zaj
mowanie się własną egzystencją i 
przyszłością, zaściankową mental
ność, lęk przed otworzeniem się ku 
innym.
„Oto wezwanie skierowane do nas, 
jako do Kościołów i indywidual
nych chrześcijan: czy jesteśmy go
towi zgodzić się na przemianę na
szych duchowych, moralnych, ko
ścielnych i politycznych »-dzisiaj« 
— na »dzisiaj« Boże?” — rzucił 
pytanie.
„Dzisiejszym powołaniem Kościołów 
jest okazać nieustraszoną wiarę i 
wierność, które pozwolą mocy Bo
żego Ducha na odnowienie Kościo
łów, aby zwiastowały światu wol
ność. W tym celu mamy wspierać 
się wzajemnie, żyjąc w tej radosnej 
i drogocennej społeczności Kościo
łów. Teraz mamy życiową szansę!”

wg EPS opr. S. B.

Ci, którzy polegli..

Ks. Jan  P o t o c k i

Już po raz piąty w kolejnym listopadowym numerze „Jednoty” wspomi
namy naszych współwyznawców, którzy ponieśli śmierć w wyniku dzia
łań ostatniej wojny. Dziś zamieszczamy życiorys ks. Jana Potockiego, ka
pelana WP, spisany na podstawie rozmowy przeprowadzonej 13 sierpnia 
1973 r. z córką duchownego, p. Izabellą Krupową, zamieszkałą stale 
w Baltimore, w  Stanach Zjednoczonych, która w tym roku odwiedziła 
Polskę.

Rodzina mego Ojca pochodzi z Kielc 
— mówi nasz gość. — Część rodziny 
była katolicka, ojciec natomiast po
chodził z tej linii, która należała 
do Kościoła Ewangelicko-Augsburs
kiego. Dziadek mój, Julian, był ry
marzem, babką moją była Lucyna 
z domu Chorzelska.

Ojciec mój urodził się w Kielcach 
13 VII 1888 r. i tu chodził do gimna
zjum. Tu właśnie, w gimnazjum, 
zajmował się drukiem i kolporta
żem skryptów do nauki polskiego.

Aresztowany za tę działalność oko
ło 1905 r. przebywał kilka miesięcy 
w więzieniu w Kielcach. Areszto
wany po raz drugi, więziony był 
3 lata; w końcu zesłany został na 
Sybir, do Irkucka. Po dwuletnim 
pobycie w Rosji ucieka do Warsza
wy. Tu jednak nie może zostać dłu
żej i wyjeżdża do Niemiec. Nawią
zuje kontakt ze starszym bratem, 
farmaceutą, osiadłym w Stanach 
Zjednoczonych, w Baltimore, i przy 
jego finansowej pomocy wyjeżdża 
do Stanów ok. 1913 r.

Ojciec mój chciał zostać lekarzem 
i w związku z tym podjął w Sta
nach studia medyczne. Zły stan 
zdrowia po pobycie na Syberii zmu
sza go jednak do przerwania nauki 
tego trudnego zawodu. Pozostaje 
jednak idea czynienia czegoś dla 
ludzi i stąd rodzi się decyzja stu
diów teologicznych. Po czterech 
latach studiów kończy Bloomfield 
College w Bloomfield, w stanie New 
Jersey. W uczelni tej jest jednocze
śnie i studentem, i wykładowcą — 
uczy się teologii, wykłada język
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polski i historię. Ponieważ w m ie
ście jest duża grupa polonijna, is t
nieje potrzeba poznania języka i 
dziejów ojczyzny rodziców.

P raca zarobkowa w Bloomfield Col
lege daje podstaw y do utrzym ania 
rodziny. Jan  Potocki w roku 1914 
żeni się z Teofilą Lentz, z pocho
dzenia Polką, której ojciec zniem 
czył nazwisko Lenkowski po to, 
aby móc wyjechać z Niemiec do A- 
meryki. W roku 1916 przychodzi na 
św iat pierwsza córka, Izabella L u
cyna, czyli nasza rozmówczyni, d ru 
ga córka, M irosława, ujrzy św iatło 
dzienne w 1925 r. Tymczasem, po 
ukończeniu pierwszego etapu s tu 
diów, Jan  Potocki wyjeżdża na 
krótko do Nowego Jorku, skąd jed 
nak wzywa go żona do Baltimore. 
Tu w stępuje do sław nej uczelni i 
jednocześnie szpitala: John Hopkins 
University.

Na ten okres przypada początek 
znajomości z prezbiteriańskim  du 
chownym dr Paw łem  Foxem, uro
dzonym w Polsce, a którego p ier
wotne nazwisko brzm iało Lis. Ks. 
Fox, gdy dowiedział się, że Ojciec 
mój jest teologiem — mówi p. K ru 
pow a — zajął się nim  i już nie pu 
ścił. Ojciec zostaje ordynowany, a 
gdy ok. 1923 r. ks. Fox odchodzi na 
inne stanowisko, ks. Jan  Potocki 
obejm uje po nim  parafię w B alti
more. Jest to jedyna w tym  m o
mencie w całych Stanach polska 
parafia  prezbiteriańska. Jest wiele 
polskich parafii katolickich. Są re 
form owani Polacy należący do am e
rykańskich zborów  prezbiteriań- 
skich. Jednak  tylko ta  jedna jedyna 
w Baltim ore jest całkowicie polska 
i zupełnie reform owana. Ten jej 
polski charak ter bardzo pieczoło
wicie pielęgnuje ks. Potocki.

Gdy za k ilka  la«t Ojciec mój w y- 
jedzie do Polski na stałe — snuje 
dalej w spom nienia córka duchow ne
go — parafię przejm ie po nim  ks. 
Franciszek Nowak (Frank Novak), 
w ychowanek poprzedniego probosz
cza. Jednak  już po kilku latach p ra 
cy nowego gospodarza stan  parafii 
był na tyle zły, iż ks. Potocki, in te 
resujący się nadal swą sta rą  p a ra 
fią, przebyw ając już w Polsce, sy
gnalizuje nieporządki w Baltim ore 
miejscowemu Synodowi. Synod od
b iera ks. Novakowi budynek koś
cioła. — A był to kościół duży, 
strzelisty, podobny do w arszaw skie
go — dodaje p. Izabella. Ks. No
vak wchodzi w porozum ienie z 
miejscowym zborem metodystów i 
tam  odpraw ia nabożeństw a w edług

porządku reform owanego. Ale p a
rafia  rozpada się powoli. Polacy- 
-prezbiterianie przechodzą do zboru 
m etodystów  lub do am erykańskiego 
zboru prezbiteriańskiego.

Pani K rupow a «wspomina dalej: W 
1931 r. pierw szy raz  przyjechałam  
z Ojcem do Polski na 3-miesięczne 
wakacje. W rok później Ojciec za
brał nas już obie do Starego K ra 
ju. W czasie obu tych pobytów n a 
stąpiły liczne zetknięcia z Kościo
łami ewangelickim i. Ojciec mój w y
głosił kazanie w kościele Świętej 
Trójcy. W reszcie nastąpiło spotka
nie z ks. Szeferem. Ks. Szefer, k a 
pelan, duchowny Kościoła Ew an
gelicko-Reformowanego, nam ówił 
Ojca na pracę w tym  samym cha
rakterze. W ydaje się, że praca du- 
chowanego w  Polsce, w łaśnie ma s ta 
now isku kapelana, odpow iadała O j
cu, jego poczuciu patriotyzm u.

Pow rót do k ra ju  następuje jesienią 
1934 r. Żona nie decyduje się przy
jechać w raz z nim  i pozostaje w 
Stanach.

W trącam, iż w „Jednocie“ (10/1934) 
znalazłam  notatkę poniższej treści: 
„We w rześniu 1934 r. powrócił na 
stałe z Am eryki były pasterz parafii 
w Baltim ore, ks. Jan  Potocki“. I 
dalej: „Instalacja ks. Jan a  Potoc
kiego na proboszcza w Toruniu“ 
(„ Jedno ta” U/1'935); „19 III 1938 r. 
Ks. Jan  Potocki, proboszcz w ojsko
wy ewangelicki przy OK w Toru
niu, aw ansow ał na stanowisko k a 
pelana w stopniu m ajo ra“ („Jedno
ta ” 6/1936); „Po śmierci ks. sen. Kaz. 
Szefera został powołany na jego 
stanow isko ks. Jan  Potocki“ („Jedno
ta “ 12/1939).

Tak — przypom ina sobie p. K rupo
w a — nie m ieliśm y już fotografii 
O jca w  m undurze m ajo ra  W ojska 
Polskiego. Gdy w ybuchła w e w rze
śniu w ojna, O jcu m em u nie w yzna
czono konkretnego stanow iska. Po
n iew aż jednak chciał koniecznie n a 
tychmiast; stanąć n a  posterunku i 
gwałtownie na to  nalegał u władz, 
wyznaczono m u pracę przy organi
zowaniu szpitala polowego. Z W ar
szawy w yjechał 3 września.

Okoliczności jego śmierci nie są 
zupełnie jasne. Pośrednie w iadom o
ści o ks. Potockim  przekazał ks. 
Tyczkowski, który mieszka obecnie 
w Stanach.

W tym  m iejscu dodaję, że na spe
cjalnej tablicy w warszaw skiej 
św iątyni ew angelicko-reform ow anej 
wśród innych nazw isk duchownych, 
którzy zginęli w hitlerow skich o

bozach kaźni, w idnieje i nazwisko 
ks. Potockiego.

— Nasuwa się myśl, że gdyby po
został w Ameryce, to ten los by 
go om inął — podsuw am  podchw y
tliwie.

Z tym p. Izabella się nie zgadza:
— Ojciec zawsze odczuwał niedosyt 
działania dla Polski. Już przecież 
w gim nazjum  poniósł tego konse
kwencje. Później, po ukończeniu w 
Stanach pierwszego college’u, gdy 
był w Nowym Jorku, przez rok re 
dagował tam  polonijną gazetę „No
wy Św iat“. Gdy wrócił do B alti
more, zaproponowano mu pracę w 
redakcji „Jedność-Polonia“. Ks. Fo- 
xa poznał w łaśnie w środowisku 
polonijnym. Gdy przypom inam  so
bie polską parafię p rezbiteriańską 
w Baltim ore za czasów probostw a 
Ojca i nasz rodzinny dom w tym  
mieście — p. K rupow a sięga p a
mięcią do swego dzieciństwa — to 
pam iętam  Ojca organizującego s ta 
le jakieś patriotyczne imprezy. C ią
gle iprzygotowywało się program y 
na jakieś rocznice — inscenizacje, 
tańce, recytacje. P rzedstaw ienia te, 
pokazywane najpierw  w sali p a ra 
fialnej, były następnie pow tarzane 
w domu polskim w Baltim ore. A 
poza tym  Ojciec trzy razy w ty 
godniu uczył w parafii dzieci pol
skiego, a nasz dom pielęgnował t r a 
dycje narodowe, które zawsze tak  
się podobały współwyznawcom A- 
m erykanom  i bardzo ich wzruszały. 
Gdy rozmowa nasza dobiega końca, 
dziękuję Pani Krupow ej za wszy
stkie otrzym ane wiadomości i fo
tografię ks. Potockiego.

— Z radością uzupełnim y nasze zu
pełnie zniszczone przez w ojnę a r 
chiwum  wiadom ościami o P ani O j
cu. Odczuwaliśmy bardzo tę lukę, 
tym trudniejszą do uzupełnienia, iż 
mało żyje dziś osób, które bliżej 
znały ks. Potockiego.

— Nic dziwnego — stw ierdza nasz 
gość. — Ojciec był przez pierw sze 
la ta  w Toruniu, ale w tym mieście 
m iał nabożeństw a co drugi tydzień, 
a większość czasu spędzał na ob
jeżdżaniu okolicy. Dopiero gdy na 
Pomorzu praca została już zorga
nizowana, został przeniesiony do 
W arszawy w 1938 r. i w tedy zleco
no mu objazdy innej części Polski. 
Pani Izabella Potocka-K rupow a opu
szcza naszą parafię z tym i num era
mi „Jednoty“ w ręku, w których 
zamieszczone zostały w zm ianki i in 
form acje o Jej Ojcu.

Rozmawiała: A. SĘKOWSKA
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O B I B L I I
Stary Testament

W sześciu kolejnych zeszytach (od stycznia do 
czerwca) publikowaliśmy fragmenty tzw. Katechiz
mu Holenderskiego, dotyczące Starega Testamen
tu, traktując je jako wprowadzenie do cyklu 
omawiającego wszystkie księgi. Zgodnie z tym, co 
zapowiedzieliśmy przed dziesięciu miesiącami, przy
stępujemy do publikowania artykułów, które będą tłu
maczeniem książki „39 livres en un seul” (39 książek 
w jednym tomie) Franka Michaeli, profesora Starego 
Testamentu na Wydziale Teologii Protestanckiej 
w Paryżu. Książka ukazała się nakładem wydawni
ctwa Labor et Fides w Genewie (1962), a poszcze
gólne jej rozdziały były drukowane w formie artyku
łów przez czasopismo „Le Christianisme au XXe 
siecle” w latach 1955—1960.

Nowy Testament jest na ogół lepiej znany i łatwiej 
przyswajalny dla współczesnego czytelnika, natomiast 
ze Starym mamy zwykle pewne kłopoty, zwłaszcza 
że brak podręcznych prac, które mogłyby nas wpro
wadzić w trudniejsze zagadnienia. Dlatego właśnie 
postanowiliśmy przyłożyć się do choć częściowego 
wypełnienia dotkliwej luki, zwłaszcza, że nasi polscy 
bibliści jakoś nie kwapią się do przygotowania prze
wodnika, z którym w ręku można by, z większym  
pożytkiem i bez obawy pobłądzenia, zapuścić się na 
obszary tej dziewiczej puszczy, jaką jest dla wielu  
Stary Testament. A przecież warto zapoznać się z tym 
przebogatym źródłem mądrości. Więcej, chrześcijanin 
znajdzie tam ogromne bogactwo pokarmu duchowego, 
dostarczającego mu nowych sił. Znajdzie tam ten sam 
pokarm, którym posilał się Jezus — Stary Testament 
był wszak Jego Biblią! Również tej części Biblii do
tyczy prawda, odnosząca się do całej księgi, że prze
mawia z niej żywe Słowo Boga skierowane do współ
czesnego człowieka.

W S T Ę P

Stary Testam ent jest m ałą bibliote
ką, sk ładającą się z 39 książek, któ
rych rozm iary, data pow stania, au 
torzy i gatunek literacki różnią się 
między sobą. Dla ich zrozumienia 
trzeba .znać, choćby tylko ogólnie, to 
co dotyczy historycznych okoliczno
ści ich powstania. Naukę, k tóra się 
tym zajm uje, nazyw am y wstępem  
literackim  do 'ksiąg biblijnych.

Wiele problem ów, oczywiście, pozo
sta je  n ie  rozwiązanych, możemy na 
ich tem at w ysuw ać jedynie hipote
zy. Z pewnością nie poznamy nigdy 
autorów  wielu tych ksiąg, dokład
nej daty  ich powstania, ani sposo
bu ich redagowania. Wszystko to, co 
możemy powiedzieć n a  podstawie 
aktualnej wiedzy, w  najm niejszym  
stopniu n ie pom niejszając autoryte
tu P ism a Świętego, pozwala jednak 
na 'lepsze jego rozum ienie i na 
większy szacunek dla zaw artego w  
nim orędzia.

Księgi Starego T estam entu są Biblią 
hebrajską i w  języku hebrajskim  
zostały napisane. Już bardzo wcze
śnie 1— praw dopodobnie około 
II w ieku przed Chrystusem  — zo
stały jednak  przetłum aczone na 
grecki.

Biblia grecka, k tó rą  posługiwał się 
starożytny Kościół chrześcijański 
(obejm ująca S tary  i Nowy Testa
ment), zaw iera księgi Biblii heb ra j
skiej w  innym  .porządku, z dodat
kiem ksiąg nazywanych przez nas 
d eut erokanon icznym i albo apo
kryfam i. Ewangelickie w ydania 
Biblii zachow ują porządek nadany 
przez Biblię grecką. W ydania k a 

tolickie zaw ierają księgi w  porząd
ku greckim w raz z apokryfam i. 
Podajem y niżej zestaw ienie ksiąg 
biblijnych w  porządku hebrajskim  
i greckim. Apokryfy, k tóre w y
różniamy kursywą, znajdu ją się je 
dynie w w ydaniach katolickich.

BIBLIA HEBRAJSKA

I. P r a w o .  Następujące księgi:

Genesis a. Rodzaju 
Exodus a. Wyjścia 
Leviticus a. K apłańska 
Num eri a. Liczb 
D euteronom ium  a. Powtórzo
nego P raw a

II. P r o r o c y .  Następujące księgi: 

Pierwszych proroków:

Jozuego
Sędziów
I i II Sam uelow a 
I i II K rólew ska

Ostatnich proroków:
Izajasza
Jerem iasza
Ezechiela
D w unastu Proroków

III. P i s m a .  Następujące księgi:

Psalm ów
Hioba
Przypowieści
Pieśń nad Pieśniam i
Ruty
Treny
Kaznodzieja Salomonowy
Estery
Daniela
Ezdrasza
Nehemiasza
I i II Księga K ronik

BIBLIA GRECKA

I. P i ę c i o k s i ą g :
Genesis a. Rodzaju 
Exodus a. W yjścia 
Leviticus a. K apłańska 
Num eri a. Liczb 
Deuteronomium a. Powtórzo
nego P raw a

II. K s i ę g i  h i s t o r y c z n e :
Jozuego
Sędziów
Ruty
I i II Samuelowa
I i II Królewska
I i II K ronik
Ezdrasza
Nehemiasza
Tobiasza
Judyty
Estery i dodatki 
I i II M achabejska

III. K s i ę g i  p o e t y c k i e :
Hioba
Psalm ów
Przypowieści
Kaznodziei
Pieśń nad Pieśniam i
Mądrości
Syracha a. Eklezjastyka (a. 
Mądrości Jezusa syna Syra
cha)

IV. K s i ę g i  p r o r o c k i e :
Izajasza 
Jerem iasza 
Treny 
Barucha  
Ezechiela 
Daniela i dodatki 
D w unastu Proroków 

Będziemy om awiali poszczególne 
księgi Starego Testam entu w takim  
porządku, w  jakim  znajdu ją się we 
współczesnych przekładach, czyli 
według porządku Biblii greckiej, 
ale z wyłączeniem ksiąg apokry
ficznych.
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HENRYK KALWARYJSKI

Z a b i j a n i e  wstydu

Refleksje zaw arte w  tej notatce 
nasunęły mi się w związku z lek
turą artykułu  „Łam anie tabu”, pióra 
redaktora naczelnego „K ultury” 
(„K ultura” z  20 V 1973).

Autor zwraca uwagę /na fakt, że ła 
manie tabu  seksualnego z zasady 
prowadziło do zm ian w  ku lturze , 
a zm iany te, to fa k t em piryczny, 
często nie przedstaw iały się ko
rzystnie (...) Potrafiły stawać się 
w ykładnikiem  schyłkowości i braku  
społecznej energii twórczej. Dalej 
autor staw ia pytanie: Czy tak może 
być i dzisiaj zarówno na Zachodzie, 
jak  i u nas, w naszym  kręgu ustro
jow ym ?  A utor wyznaje, że nie uw a
ża się za /kompetentnego, aby roz
strzygać, co jest dopuszczalne, a co 
już szkodliwe, i w yraża wątpliwość, 
czy w tym  względzie kom petentna  
jest Centrala W ynajm u Filmów... 

Należy przyklasnąć tym  rozw aża
niom, ale problem  jest zbyt ważny, 
aby zam knąć go w ram ach kró tk ie
go felietonu.

Bezmyślne lansow anie scen w ulgar
nie rozwiązłych stało się spraw ą za

sługującą nie tylko na dywagacje 
estetyczne. Problem  w kracza bez
względnie w sferę etyki i m oral
ności.

Jednym  z aspektów  publicznego 
przedstaw iania scen ukazujących 
stosunek płciowy jest zjawisko, 
które określam  jako zabijanie w sty
du. Przeżyw ane przez ludzi, bez 
względu na poziom ich kultury, 
obejm uje ono znacznie szerszy za
kres zjaw isk niż, jak się to często 
głosi, wyłącznie sprawy płci.

Kwestia, czy zdolność do odczuwa
nia wstydu (tj. poczucie wstydu) 
jest wrodzona, czy też jest w yni
kiem wychowania, a tym  samym 
czymś obcym naturze, jest dla na

szych rozw ażań spraw ą obojętną. 
Należy przyjąć pragm atycznie, że 
takie zjaw isko psychiczne istnieje. 
A utor rozpraw y pt. E itelkeit und  
Scham gefühl, K. J. Grau, słusznie 
zauważa, że nie jest łatw o wskazać 
na przejaw y uczucia wstydu, które 
nie w skazyw ałoby na w pływ  środo
wiska i wychowania. Jeżeli jednak  
szczególne przejaw y w stydu  mogą 
być w yw ołane czynnikam i zew nętrz
nym i, to co na jm niej skłonność, 
czyli predyspozycja ku  tem u, aby 
móc się wstydzić, m usi być w ro
dzona. Nie ulega wątpliwości, że 
uczucie w stydu jest spraw ą względ
ną. Poglądy na to, co jest w styd li
we względnie — czego należy się 
wstydzić lub  co i kiedy w yw ołuje 
przeżywanie wstydu, a co nie — 
zm ieniają się w czasie i w różnych 
kręgach społecznych. Przeżywanie 
wstydu, tan. odczuwanie pewnego 
stanu em ocjonalnego o wyraźnie 
przykrym  zabarw ieniu, jest różne 
u poszczególnych ludzi i w różnych 
środowiskach.

W ostatnich 50 latach poglądy na 
obyczajność, i to n ie tylko w sfe
rze seksu, istotnie uległy dużym 
zmianom. Należy się zastanowić, 
czy zm iany te  są pozytywne czy 
negatyw ne z punk tu  w idzenia do
bra społecznego. W arto pamiętać, 
że sam fak t następstw a zjaw isk 
niekoniecznie jest postępem w zna
czeniu pozytywnym. Prof. J. K o tar
biński określił sum ienie jako od
m ianę wstydu. Prof. M. Ossowska 
zalicza natom iast WiStyd do jednego 
z czterech podstawowych sk ładni
ków sumienia.

Przez w styd  — czytamy u Ossow
skiej — rozum ie się na ogół ̂ rzeczy 
rozmaite. Czasem w styd  ma charak- 
te jakiegoś powściągu lękowego, 
który działanie uprzedza i ham uje  
dlatego na przykład, że w idzi w

tym  działaniu coś degradującego. 
Np. w stydzenie się, aby okazać 
swoją biedę. N iekiedy w styd  zw ią 
zany jest z niezadowoleniem  z sie
bie i jakim ś poniżeniem  z okazji 
uchybienia konw encjom  tow arzy
skim.
Jednakowoż /wielu autorów  przy
znaje, że najwyższy stopień stałości 
w ykazują przejaw y wstydliwości w 
dziedzinie życia seksualno-erotycz^ 
nego. Jeżeli panseksualizm  jest w y
razem schyłkowości pewnych k rę 
gów na Zachodzie, nie m ożna się 
zgodzić z tym, by w w arunkach  
ustroju społeczno-politycznego, w 
jakim  żyjemy, jego baza m iała 
nieuchronnie wytworzyć niezdrową 
nadbudowę obyczajową. Ryzykuję 
tw ierdzenie, że rozpowszechnianie 
nieobyczajnych obrazów jest sztucz
nie narzucane przez nieodpowie
dzialnych m oralnie ludzi, tym  b ar
dziej że, jak  /wskazuje autor 
wspomnianego na wstępie a rtyku łu  
w „K ulturze”, robi się to po prostu 
dla interesu, w wym iernych zlo tów -- 
kach.
Zabijanie w ludziach (bez względu 
na wiek i płeć) poczucia w stydu 
w sferze seksualnej nie ogranicza 
się do tej sfery. Sięga ta  trucizna 
do podstaw psychicznych doznań o 
najwyższych wartościach, do k tó
rych zalicza się zdolność przeżyw a
nia uczucia w stydu w ogólności, 
Gdyby nie to niebezpieczeństwo, 
można by m achnąć ręką na fakty 
żerowania na seksie w celach pe- 
kuniarnych i przeczekać aż to się 
znudzi. Chodzi jednak o wyższą 
staw kę niż to się niektórym  este
tom pozującym n a  nowoczesność 
wydaje. Chodzi o zdrowie m oralne 
społeczności. W arto też ludziom 
przypomnieć, że pomiędzy pruderią 
a rozwiązłością istnieje duża gama 
ocen, których lekceważenie nie 
jest właściwe polskiemu etosowi.
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P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y

ZE Ś W I A T A

■  Rada europejskiego obszaru Świa
towego Aliansu Reformowanego o- 
bradowała w Amsterdamie od 6 do 
lii września br. Delegaci 35 Kościo
łów członkowskich z 22 krajów ze
brali się w Wolnym Uniwersytecie 
Amsterdamskim, którego nowy bu
dynek w kwietniu br. został otwar
ty przez królowę Julianę. Ponadto 
stu pięćdziesięciu delegatów pod 
przewodnictwem prezydenta obsza
ru europejskiego, włoskiego pastora, 
ks. Ner i Giampiccoli obradowało 
nad tematem: „Za kogo mnie uwa
żacie?”, pytaniem, które Jezus po
stawił swoim uczniom. Praca teolo
giczna koncentrowała się nad wy
kładami prof. Hendriikusa Berkhofa, 
z uniwersytetu w Łeydzie dr. J. 
Soetendorpa, rabina Amsterdamu, 
dr. Hansa Ruedi Webera, dyrektora 
studiów -biblijnych w Światowej 
Radzie Kościołów. Ponieważ było 
to pierwsze zebranie Rady po Zgro
madzeniu Generalnym w Nairobi, 
zajęto się sprawami organizacyjny
mi. Do Aliansu należą obecnie 
również Kościoły kongregacjonalne.

Do najważniejszych wydarzeń ostat
niego roku w łonie Aliansu należy 
zjednoczenie reformowanych i pre- 
zbiterian w jeden Zjednoczony 
Kościół Anglii i Walii. Światowy 
Alians Reformowany, jedna z naj
starszych światowych organizacji 
wyznaniowych, założony w 1875 ro
ku, ma niewielką administrację, 
złożoną zaledwie z 7 osób, co do
brze świadczy o braku biurokracji.

terianina z Nowej Zelandii, który 
przez dwa ostatnie lata był dyrek
torem Komisji Pomocy Międzyko
ścielnej, i Konrada Raisera, lutera
nina z NRF, który był dotąd sekre
tarzem Komisji do Spraw Wiary 
i Ustroju ŚRK. Ponadto mianowany 
został nowy dyrektor Instytutu Eku
menicznego w Bossey k. Genewy, 
którym został Kenijczyk, John
S. Mbit i, 4)1-'letni pastor Kościoła 
anglikańskiego. Dotychczasowy dłu
goletni dyrektor Instytutu, prof. 
Nikos Nissiotis objął katedrę teo
logii systematycznej na Uniwersyte
cie Ateńskim.

■  W przyszłym roku Światowa Ra
da Kościołów przeznaczy ponad 
51 milionów firanków szwajcarskich 
na budowę szkół rolniczych, rozwój 
ośrodków socjalnych i pomoc lekar
ską dla Kościołów członkowskich. 
Ponadto 10 milionów zostanie prze
znaczonych na cele jeszcze nie spre
cyzowane. światowa Rada nieustan
ną troską otacza uchodźców z róż
nych krajów, ale nie posiada do
statecznych środków na pokrycie 
wszystkich -potrzeb. Nadal niesie 
pomoc ofiarom konfliktu w Burun
di (Afryka) oraz uchodźcom pale
styńskim i dezerterom z armii 
portugalskiej, którzy odmawiają 
walki przeciw ruchom wyzwoleń
czym w Afryce.

g  Władze południowoafrykańskie 
odmówiły wizy wjazdowej prof. H. 
Berkhofowi z Leydy (Holandia), 
który bezpośrednio po konferencji

Rady obszaru europejskiego Świa
towego Aliansu Reformowanego 
miał udać się do Afryki południo
wej na serię wykładów w Uniwer
sytecie Stelenbosch. Odmowa wizy 
spotkała się z krytyką nawet pro- 
rządowej prasy w  tym kraju.

Z K R A J U

■  W sierpniu bawiła w Polsce gru
pa młodzieży z USA pod opieką 
ks. Rona White’a i jego żony. Wy
cieczka zorganizowana została przez 
Zjednoczony Kościół Frezbiteriański 
w USA, ale w skład grupy wcho
dzili również członkowie Kościoła 
baptystów i epiSkopalistów. Mło
dzież uczestniczyła w nabożeństwie 
reformowanego zboru warszawskie
go (ks. White wygłosił krótkie prze
mówienie, przekazując pozdrowienia 
od bratniego Kościoła), po czym 
miała możność bezpośrednio rozma
wiać z członkami zboru w sali pa
rafialnej. Młodzi goście zwiedzili 
Toruń, Gdańsk (gdzie byli gościnnie 
podejmowani przez zbór Zjednoczo
nego Kościoła Ewangelicznego), oko
lice Augustowa, Kraków i Śląsk.

Zwiedzili również tereny byłego 
obozu zagłady w Oświęcimiu. Pod
czas pobytu na Śląsku odwiedzili 
obóz młodzieży ewangelickiej w 
Salmopolu k. Bielska.

И Na zaproszenie Polskiej Ra
dy Ekumenicznej, w dniach od 
30 sierpnia do 2 września br. w 
Halinie pod Warszawą, w ośrodku 
s zkol en iow o - wy рос zynkowym Sto- 
warzyszenia РАХ, obradował Sekre
tariat Międzynarodowy Chrześcijań
skiej Konferencji Pokojowej. W 
obradach, którymi kierował sekre-

Kościoły członkowskie pochodzą z 
krajów, gdzie są licznie reprezen
towane, jak Holandia NRD, NRF, 
Szkocja, Szwajcaria i Węgry, oraz 
z krajów, gdzie żyje bardzo mało 
reformowanych, jak Belgia, Dania 
Grecja, Polska, Portugalia i Zwią
zek Radziecki. Funkcje sekretarza 
obszaru europejskiego pełni general
ny sekretarz Aliansu, ks. Edmond 
Perret z Genewy. W Radzie obszaru 
europejskiego Kościół polski repre
zentowany był przez radcę Konsy- 
słoirza ks. Zdzisława Trandę i przez 
członka Kolegium Kościelnego z 
Warszawy, Pawła Kucińskiego.

9  Naczelny Komitet światowej Ra
dy Kościołów mianował dwu za
stępców generalnego sekretarza, w 
osobach Alana A. Brasha, prezbi-

Spobkainie z grupą młodzieży amerykańskiej w sali parafialnej reformo
wanego zboru w Wanszawie.
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tarz generalny ChKP, d r Karoly 
Toth (Węgry), w zięli udział przed
stawiciele dziesięciu krajów  Europy, 
Azji i Ameryki. W uroczystym 
otw arciu obrad uczestniczyli ks. bp 
Jan  Nłewieczerzał —1 prezes PRE 
i ks. m etropolita Bazyli — 
zw ierzchnik Kościoła P raw osław ne
go. R eferat w prow adzający do te 
m atyki obrad wygłosił d r  K. Dąb
rowa, w icedyrektor D epartam entu 
Studiów i P rogram ow ania w  M ini
sterstw ie Spraw  Zagranicznych. Po
inform ował on o w stępnych rezul
tatach Konferencji do Spraw  Bez
pieczeństwa i W spółpracy w  Euro

pie o raz o polskim  wkładzie w  
dzieło tej Konferencji. Sprawozda
nie z aktualnej działalności ChKP 
złożył d r  K. Toth. Podkreślił on 
m. in. istotne znaczenie d la  odprę
żenia stosunków w  świiecie wizyty 
L. Breżniewa w  W aszyngtonie i 
Bonin oraz zaw arcie układu o n ie 
rozprzestrzenianiu broni nuklearnej. 
W trakcie obrad w iele uwagi po
święcono też spraw ie przygotowań 
do następnego posiedzenia Kom ite
tu Roboczego ChKP. Z Polski w  
obradach S ekretariatu  M iędzynaro
dowego ChKP wzięli udział: ks. 
Z. Paw lik — członek Sekretariatu

i ks. prof. dr W. Benedyktowiez — 
członek K om itetu Roboczego.
■  Oddział W ojewódzki Polskiej R a
dy Ekumenicznej w  Koszalinie, pod 
przewodnictwem  ks. M ieczysława 
Ostrowskiego (Kościół Metodystów), 
zorganizował w  diniu 2 w rześnia 
uroczystą akadem ię poświęconą 25- 
-leciu Światowej Rady Kościołów. 
Okolicznościowy refera t na  tem at 
„Osiągnięcia św iatow ej Rady Ko
ściołów” wygłosił red. K arol K arski 
z Komisji P rasy  i K ontaktów  Za
granicznych PRE. W części arty 
stycznej w ystąpiły chóry z Kościo
łów zrzeszonych w PRE.

Z  P R A S Y
Pomysły niektórych ludzi przekra
czają wszelkie granice przyzwoito
ści i kultury. Jeśli chodzi o zdoby
wanie pieniędzy (grubych pienię
dzy), nie cofają się przed niczym. 
Przykro, że wylęgarnią takich po
mysłów jest Dania, skądinąd kraj 
bardzo sympatyczny. Najpierw była 
sprawa porno, która przez długi 
czas ekscytowała opinię publiczną. 
Później prasa doniosła o prawie ze
zwalającym na zawieranie związków  
małżeńskich przez osoby jednej płci. 
Ostatnio dowiedzieliśmy się o je
szcze jednym pomyśle, który w  swej 
oryginalności jest wyjątkowo obrzy
dliwy. Oto, co pisze na ten temat 
„Życie Warszawy” z dnia 2—3 wrze
śnia br. w artykule Zdzisłąwa 
Morawskiego pt. „Rekord porno
grafii” •

(...) W ybuchł nagle olbrzym im  roz
głosem jedyny w  swoim rodzaju 
skandal, m ający zresztą źródło z 
dala od Rzymu — w Danii. K raj 
ten od k ilku  la t dzierży mało za
szczytny p rym at św iatow y w  za
kresie przem ysłu pornograficznego 
wszystkich możliwych odmian. 
W prowadzone tam  przed kilku la 
ty ustawodawstwo, znoszące jak ie
kolwiek ograniczenia w  zakresie ko
m ercjalnej eksploatacji ludzkich po
pędów seksualnych, wywołało — jak  
wiadom o — eksplozję różnego ro
dzaju „.produktów” pornograficz
nych (...)

(...) W pierwszym okresie ów prze
mysł pornograficzny robił kokoso
we interesy. Później jednak  zain te
resowanie zaczęło gwałtownie spa
dać. Kryzys w pornograficznej 
branży i bankructw o licznych nale

żących do niej przedsiębiorstw , skło
niło co bardziej pomysłowych p ro
ducentów  do poszukiw ania nowych 
pomysłów i rozwiązań, mogących 
przyciągnąć zniechęconą klientelę. 
Stąd narodził się zapewne pomysł 
realizacji pełnometrażowego, koloro
wego film u zatytułowanego: „Amory 
Jezusa C hrystusa”. Producenci tego 
obrazu zapow iadają, że będzie to 
próba przedstaw ienia Jezusa Chry
stusa „w nowym św ietle”, jako m ło
dego człowieka „pełnego n ie tylko 
wiary, ale i erotyzm u”. Ten drugi 
tem at ma być w  film ie szczególnie 
szeroko potraktow any, ukazując w 
sposób realistyczny i ,/bez kom pro
misów liczne sceny m iłosne zw ią
zane ze spotkaniam i Chrystusa z 
M arią M agdaleną czy M artą, a więc 
postaciam i z Ew angelii”.

Innym i słowy duńscy producenci 
postanowili, ni m niej n i więcej, n a 
kręcić film  z grun tu  /pornograficzny 
z Jezusem  Chrystusem  w  roli głów
nej. Sądzą oni, niestety nie bez r a 
cji, że rozm iar skandalu, jak i w y
woła obraz, zapew ni mu publicz
ność, a tym  sam ym  grube zyski.
Całe przedsięwzięcie ,postanowiono 
oczywiście ubrać w  artystyczno- 
-aw angardow e piórka. Ten kam uflaż 
udał się nadspodziew anie dobrze, 
św iadczy o tym  nieprawdopodobny 
dla norm alnie myślącego człowieka 
fakt, że film  korzystać będzie z do
tacji na popieranie kinem atografii, 
pochodzącej z budżetu rządu d u ń 
skiego.

W atykan, w yciągając wnioski z bez
owocności walki, jaką Kościół k a 
tolicki n a  Zachodzie prowadzi z 
przejaw am i pornografii i rozluźnie
n ia obyczajów w sztuce i reklam ie, 
nie próbuje od daw na już ingero
w ać w  te spraw y (...)

(...) Tym razem  jednak odstąpiono 
od zasady. N ajpierw  oficjalny w aty 
kański dziennik „Osservatore Ro
m ano” w  bardzo ostrym  artykule 
redakcyjnym  uznał p ro jek t realiza
cji filmu za obrazę uczuć re lig ij
nych wszystkich chrześcijan, dom a
gając się od rządu duńskiego wyco
fania dotacji na  jego produkcję. 
Później papież Paw eł V I> w  niedziel
nym przem ówieniu z balkonu sw o
jej letniej rezydencji w  Castel Gan- 
dolfo, określił film  jako haniebny, 
oburzający i skandaliczny. 28 sie rp 
n ia obrzucono butelkam i z benzyną 
rezydencję am basadora duńskiego w  
Rzymie, zostaw iając na  m iejscu za
m achu ulotki zaw iadam iające, że 
chodziło o pro test przeciwko stano
wisku irządu tego k ra ju , w spół
finansującego w spom niany film. 
Równocześnie organizacje kato lic
kie w  w ielu k rajach  rozpoczęły 
zbieranie podpisów pod petycja
mi protestacyjnym i, zaś biskup 
diecezji Avi;nionu w e Francji, 
igdzie rozpoczęto tymczasem n a 
kręcanie zdjęć do filmu, w ezwał 
wiernych, aby w pokojowy sposób 
protestowali przeciw  pracom  reali- 
zatorsklm  i n ie brali w  nich pod 
żadnym pozorem udziału. Później 
nadeszła do Rzymu wiadomość, że 
francuski m inister ku ltu ry  w ydał 
zakaz realizacji film u na terytorium  
tego kraju. iProducenci duńscy za
komunikowali, że uczynią to gdzie 
indziej.

Nie wiadom o jeszcze, jak  dalej po
toczą się wydarzenia. Jednakże to, 
co już obecnie się stało, sk łania do 
szeregu refleksji. Przede wszystkim 
okazuje się nie po raz pierwszy, 
choć w  sposób w yjątkow o drastycz
ny, że w  k rajach  szczycących się 
„nieograniczoną swobodą w zakre-
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sie wszelkiej twórczości” mam y w 
rzeczywistości do czynienia z postę
pującym  procesem grubiańskiej ko
m ercjalizacji naw et tych pojęć, 
symbolów i postaci, k tó re  stanow ią 
d la m ilionów ludzi przedm iot ku ltu , 
wiążą się z ich w ierzeniam i i idea
łami. W ykorzystywanie postaci Chry
stusa do kom ercjalnych przedsię
wzięć pornograficznych, rów no
znaczne z  podeptaniem  w sposób 
wyjątkowo cham ski uczuć re lig ij
nych społeczności w ierzących, jest 
św iętokradztwem  d la  chrześcijan, 
zaś oburzającym  pomysłem dla każ
dego, kto odnosi się z szacunkiem  do 
własnych czy cudzych ideałów 5 za
sad m oralnych. Nie trzeba być w ie
rzącym, wystarczy być człowiekiem 
cywilizowanym, aby czuć się do
tkniętym  tym i zam ierzeniam i (...) 
Temat podejmuje „Słowo Powszech
ne” z dnia 8—9 września w arty
kule Mariana Brzezińskiego pt. 
„Ten sprzeciw oznacza obronę pra
wdy”.
(...) Według zapowiedzi, m a to być 
film  o życiu erotycznym Chrystusa 
— na podstawie Ewangelii. I to 
chyba najbardziej zaskakuje, bo ża
den szczegół z Ewangelii n ie po
zwala wysnuwać najm niejszych do
mysłów, które dostarczyć by mogły 
treści do tego rodzaju obrazu. 
W prost przeciwnie.
Chrystus w sposób w yjątkowo ostry 
i bezwzględny traktow ał zagadnie
nie czystości we współżyciu ludzi 
między sobą. „A ja  w am  pow ia
dam : każdy kto pożądliw ie patrzy 
na kobietę, już się w swoim sercu 
dopuścił, z nią cudzołóstwa. Jeśli 
więc tw oje oko jest ci powodem 
do grzechu, w yłup je i odrzuć od 
siebie... A jeśli praw a tw oja ręka 
jest ci powodem do grzechu, odet- 
nij ją i odrzuć od siebie”. (Mat. 
5r28—30). Nawet w ięc takich  prze
sadnie ostrych sform ułow ań używa 
tu Jezus aby podkreślić, jak  zasad
niczą rzeczą jest być czystym i w 
tych kategoriach patrzeć na d rugie
go człowieka.
Sam w  mom entach dram atycznych 
spięć z faryzeuszami rzucał im w y
zwanie: „.Kto z was udowodni mi 
grzech?” (Jan 8:46). To sam o po
twierdzi po latach um iłowany Jego

uczeń Jan  Ewangelista, w  swoim 
liście pisząc do w iernych: „Objawił 
się, by zgładzić grzechy. W Nim 
grzechu nie m a” (I Jn. 3 :5). Takie
go M istrza zapam iętał i takiego 
przekazywał. (...)
Dalej autor mówi o kilku spotka
niach Jezusa z kobietami „lekkich 
obyczajów”, po czym stawia pyta
nie, jak doszło do powstania k li
matu, w którym taki pomysł stał 
się możliwy. Przypomniawszy zain
teresowanie życiem erotycznym osób 
znanych z Ewangelii (w powie
ściach Gustawa Daniłowskiego 
„Maria Magdalena” i Henryka Par- 
nasa „Według Judasza”), pisze:
(...) Nowym w zam ierzeniach duń
skich producentów  filmowych jest 
to, że — o ile tam te przykłady do
tyczyły tylko ludzi ze środowiska 
Chrystusa — tu ośrodkiem  za in tere
sow ania uczyniono samego C hrystu
sa. Tam te pozycje nie wzbudzały 
większego sprzeciwu i pozwalały 
dostrzegać niewątpliwe w alory lite
rackie czy nawet, jak  u Daniłow
skiego, także aluzje do ówczesnych 
stosunków politycznych w Polsce.

Tu zaistniała sytuacja, w której za
grożone zostały wartości tak  w iel
kie, że wszelkie dom niem ane czy 
rzeczywiste walory tego pomysłu 
będą zbyt małe, ażeby przesłonić 
rozmiary tego, czemu zagrażają. (...)

Swoboda pornograficzna w Danii 
wytworzyła tam, i nie tylko tam, 
pewien określony klimat, w którym 
Brzeziński widzi jedno ze źródeł 
tego niesłychanego pomysłu.

(...) Przejaw y życia seksualnego — 
natu ra lne  i piękne w określonych 
"warunkach — tracą ogromnie wiele 
ze swego uroku, jeżeli je obrać z 
atm osfery dyskretnej intymności, 
ufnej  wyłączności i miłości. A to 
właśnie czyni wszelkiego rodzaju 
pornografia, która przedm iot tra n 
sakcji handlowej czyni z tego, co 
dotąd jest w pełni ludzkie i po 
ludzku piękne, dokąd rozgrywa się 
w przeżyciu dw ojga w zajem nie 
sobie na (trwale oddanych ludzi. 
Człowiek wychowany w takim  k li
macie po prostu traci receptory dla 
duchowej i em ocjonalnej strony
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tych przeżyć, które rozumie i odbie
ra  w kategoriach tylko fizjologii. 
Ma to niew ątpliw y w pływ  na spo
tów traktow ania się wzajem nego 
ludzi, zwłaszcza na sposób trak to 
w ania kobiety przez mężczyznę, na 
sposób widzeniia zagadnienia m ał
żeństwa i rodziny, na proces form o
w ania się h ierarchii wartości w 
procesie dojrzew ania i rozwoju 
człowieka.

No i w łaśnie. K iedy niemożliwy jest 
rozwój duchowy tego rodzaju prze
żyć (niemożliwy, bo d la  tych ludzi 
niezrozumiały i po prostu śmieszny) 
trzeba szukać coraz w ym yślniej
szych dla nich form  w ich treściach 
czysto fizjologicznych. (...)
W końcu artykułu Brzeziński tak 
formułuje swoje wnioski:
(...) Człowiek jak  żeglarz. Nawet 
jeżeli zapuszcza się w najbardziej 
niebepieczne rejony morza, naw et 
jeżeli pływa nie tam, gdzie powi
nien, chce jednak mieć kompas, 
choć go przez jakiś czas ignoruje. 
Dopóki bowiem go ma, wie, że nie 
zgubi się wśród burz i mgieł, że 
ma szansę powrotu.

Tak jest i z Chrystusem. Można w i
dzieć w Nim Boga-Człowieka lub 
nie, ale chcemy, aby był. Aby był 
taki, jaik Go otrzym aliśm y od w ie
ków poprzednich. Nieskażony, peł
ny człowiek. Dla nas chrześcijan to 
Bóg-Człowiek, ale rozważamy całe 
zagadnienie w  ujęciach ogólnoludz
kich. Sami możemy być dobrzy lub 
źli, n a  zagadnienie norm  m oralnych, 
zwłaszcza w dziedzinie problem ów 
życia seksualnego, możemy patrzeć 
tak czy inaczej. Ale chcemy, aby 
to Jedno życie, życie Chrystusa, było 
bez cienia. Taki jeden wzorzec ży
cia chcem y zachować od wszelkich 
zniekształceń. Przechować go takim, 
jakim  był w  rzeczywistości.
Jak  jednak trudno człowiekowi 
znieść świadomość, że ktoś drugi 
jest wielki, gdy on sam  jest mały. 
Jak  skw apliw ie człowiek w tej sy
tuacji szuka sposobów wykazania 
sobie, że wszyscy są tak mali jak  
on. Myślę, że na tego rodzaju cie
kawość liczą ci, w  których głowach 
powstał tak  niepraw dopodobny po
mysł.

Cena 8 zł
Obj. 1 ark. druk. Zam. 2149/73. R-102.
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