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NASZYM ZDANIEM

Gdzie jest miejsce kobiety?
Gdy piszemy te słowa, w tygodniowej prasie trwa zacięta dyskusja, w któ
rą angażują się nie tylko pióra, ale i temperamenty piszących: gdzie jest 
miejsce kobiety — przy garnkach czy za biurkiem?
I nic dziwnego, że zdania są podzielone, gdyż sprawa jest kontrowersyjna. 
Już nie chodzi o wybrane zagadnienie społeczne ani o pewną grupę zawo
dową, lecz o połowę narodu, potocznie zwaną lepszą. A w praktyce —
0 tę połowę, która, niezależnie od swego stosunku do pracy zawodowej, 
jest odpowiedzialna za atmosferę rodzinnego domu i wychowania dzieci. 
Jest odpowiedzialna, ale często odpowiedzialność tę z siebie zrzuca. 
Kobieta kobiecie nierówna. Nie można ich wszystkich włożyć do jednego 
garnka, nawet jeśli jest w nim najsmaczniejsza domowa zupa. Naszym zda
niem, trzeba tu wprowadzić podział na trzy zasadnicze grupy. Do pierwszej 
zaliczylibyśmy kobiety, które przekładają pracę zawodową nad dom
1 dzaeci, kobiety obdarzone specjalnymi uzdolnieniami w kierunku trudnym  
do pogodzenia z życiem prywatnym. Najprostszym rozwiązaniem dla nich 
jest niezakładanie domu lub nicdecydowanie się na dzieci. Gdy brak bo
wiem babcd „na chodzie”, dziecko takiej matki, cenionej, ba! — wybitnej 
specjalistki w jakiejś dziedzinie, jest niepotrzebnym sprzętem przesuwa
nym z kąta w kąt przez przygodne gosposie. Czasem, bardzo rzadko, 
drastyczną sytuację w takim domu łagodzi mężczyzna-domator, ojciec 
z powołania.
Druga grupa, może liczniejsza od pierwszej, ale ciągle się zmniejszająca, 
to kobiety, które nie chcą i nie muszą pracować zawodowo. Te najczęściej 
są dobrymi matkami i żonami.
W prawie każdym domu po wojnie powtarzano dziewczętom:
— Ucz się, bo będziesz przy garnkach stała. A tak, to może jakąś urzędni
czką zostaniesz.
I dziewczyna ociąga się, ale uczy, żeby zaspokoić ambicje rodziców, żeby 
nie być gorsza od rówieśnic. Chciałaby szyć, być ogrodniczką, ma zdol
ności kulinarne, ale wszystko to się nie liczy — ważne jest, by została 
urzędniczką, choćby ostatniej kategorii. Sweterek z komisu, ciemne paznok
cie i... cel życia osiągnięty!
Te kobiety zaliczamy do trzeciej, chyba najliczniejszej, grupy.
Młoda jest jeszcze nasza Polska Ludowa. Chciała od początku najlepiej 
dla kobiet. Otworzyła szeroko przed dziewczętami drzwi do szkół, do 
wszystkich zawodów. Matki — zachwycone perspektywami, jakich same 
nie miały — podtykają co mogą: najmodniejsze, najdroższe ubrania, 
a w domu robią za córki wszystko:
— Ucz się, bo będziesz, jak ja, przy garnkach całe życie stała.
Czyżbyśmy więc byli przeciwko uczeniu dziewcząt zawodu? Nigdy! Każda 
kobieta powinna zdobyć zawód. Każda kobieta z tej trzeciej, najliczniejszej 
grupy musi mieć pewność, że może być finansowo niezależna, gdy z ja
kiegokolwiek powodu będzie musiała wziąć na siebie caężar wychowania 
dzieci. Jesteśmy jednak zdania, że w okresie wychowywania dzieci kobieta 
powinna pracować w niepełnym wymiarze godzin. Jeżeli bowiem dom 
został już założony, kobieta jest odpowiedzialna za jego całość, za wycho
wanie dzieci, za decyzję, którą dobrowolnie kiedyś podjęła. (Mówimy, 
oczywiście, o sytuacjach typowych, najczęstszych). Kobieta powinna pra
cować poza domem tylko tyle, ażeby me odbiło się to niekorzystnie na 
rodzinie. Od ogólnej sytuacji finansowej domu, od zdolności organizacyj
nych i wielu innych spraw zależy, jak to będzie wyglądało w praktyce. 
Wydaje się, że praca na pół etatu jest właściwym rozwiązaniem zwłasz
cza dla kobiety posiadającej dzieci w wieku szkolnym.
Podkreślamy więc raz jeszcze — jesteśmy za pracą za-wodoivą kobiet. Ale... 
W domu: pralka, odkurzacz, robot, a potem trzeba odwiesić fartuch i iść 
mćędzy ludzi! Nie wolno zamknąć się w czterech ścianach mieszkania — 
trzeba znać problemy współczesnego świata, aby być partnerką męża i no
woczesną wychowawczynią dzieci.
Że trudno pogodzić te dwie sprawy? Nikt rozsądny nie twierdzi, że życie 
jest łatwe. Kobiety mają jednak wielkie serce i dużo sprytu. Z niejednym  
kłopotem dadzą sobie radę, jeżeli tylko ich instynktu rodzinnego nic spa
czono za młodu.

G O  W N U M E R Z E ?
Sprawy społeczne, a więc ludzkie, 
z istoty swej są nam, chrześcija
nom, bliskie: zarówno te małe, jak 
i te wielkie, jednostkowa i społecz
ne, które splatają się wzajemnie. 
Pojedyncza kobieta szuka swego 
miejsca w społeczeństwie, społe
czeństwo musi przez odpowiednią 
organizację stworzyć jej do tego 
warunki. Piszemy o tym obok, w 
Naszym zdaniu pt. Gdzie jest m iej
sce kobiety?
Przy okazji chcielibyśmy przy
pomnieć, że rubryka Naszym zda
niem służy zespołowi redakcyjnemu 
do wypowiadania własnych, nie
kiedy kontrowersyjnych opinii, do 
sygnalizowania problemów^ i nie 
reprezentuje oficjalnego stanowiska 
Kościoła.
Innym palącym problemem ludz
kim jest niszczenie przyrody. Jak 
patrzy na tę sprawę chrześcijanin, 
Jan Zaunar, dowiadujemy się z 
jego artykułu Ochrona środowiska 
a ekonomia w oczach chrześcijani
na (s. 6).
Żyjemy w społeczeństwie i wnosi
my w nie swoją specyficzną po
stawę, uformowaną przez wiarę. 
Jest to wartość pozytywna, której 
chrześcijanin wstydzić się nie musi. 
Pisze o tym ks. Andrzej Czyż w 
kazaniu pt. Fałszywy wstyd (s. 3). 
Modlitwę pewnego siebie sędziego 
samozwańca drukujemy na s. 4. 
Wbrew zdaniu pesymistów ruch 
ekumeniczny przynosi jednak o- 
woce. O powstaniu Zjednoczonego 
Kościoła Reformowanego Anglii i 
Walii piszemy na s. 5.
Czytelnicy wiedzą już, że ster Świa
towej Rady Kościołów przejął Fi
lip Potter. Halina Bortnowska 
przedstawia jego sylwetkę na s. 9. 
W nowym dziale, Refleksje, pisze
my o Widzeniu sercem (s. 11).
Przed miesiącem z powodu braku 
miejsca opuściliśmy opowieść Nic- 
ky Cruza, za to obecnie zamiesz
czamy podwójną porcję (s. 12). 
Wiadomości ze świata i z kraju w 
Przeglądzie ekumenicznym znajdzie 
Czytelnik na s. 18. Z prasy (s. 20) 
wybraliśmy Biuletyn Ekumeniczny 
wydawany przez Komisję Episkopa
tu do spraw Ekumenicznych, a z 
niego artykuł ks. dr R. Bartnickie
go o Piśmie świętym.

N A SZA  O KŁA D KA :
... Dla chrześcijanina przyroda 
jest przede wszystkim wspania
łym darem Bożym, z którego 
człowiek może korzystać...
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Ks. ANDRZEJ CZYŻ

Fałszywy wstyd
Tak więc, jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować ewangelię 
i wam, którzyście w Rzymie. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii 
Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każde
mu, kto wierzy, Żydowi najpierw, potem i Grekowi.

Rzym. 1:15-16.

Każdy z nas spotkał się z określeniem: „fał
szywy w styd“. Wiemy, co ono oznacza, jaką 
treść i sens w sobie zawiera. Niejeden taką 
sytuację już przeżywał. Wstyd, zażenowanie, 
skrępowanie w niewłaściwym czasie i miejscu. 
Człowiek miałby na coś ochotę, a przez skrę
powanie udaje, że wcale tego nie chce. Powinien 
zdobyć się na odwagę powiedzenia prawdy, p rzy
znania się do swoich uczuć, w yrażenia życzeń, 
a nie czyni tego właśnie z powodu owego fał
szywego wstydu. Czy tak nie bywa również 
w odniesieniu do chrześcijańskiego życia u w ie
lu ludzi? Iluż to mamy takich chrześcijan, 
którzy, gdy chodzi o w iarę i wyznawanie Je 
zusa Chrystusa, przyjęli zasadę fałszywego 
wstydu. Milczą tam, gdzie trzeba mówić, w od
powiedzi na wezwanie do pójścia za głosem 
Ewangelii cofają się lub stoją w miejscu. Czy 
nie należy więc przypomnieć tu taj stw ierdze
nia Zbawiciela: „Każdego, który wyzna mnie 
przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, 
który jest w niebiesiech; a kto by się zaparł 
mnie przed ludźmi, tego i ja się zaprę przed 
Ojcem moim, który jest w niebiesiech” (Mat. 
10:32.33).
Słowa Pisma św. zawarte w liście do Rzymian, 
z którego pochodzi nasz tekst, napisał apostoł 
Paweł. Nie tylko chrześcijanie widzą w nim 
jednego z największych apostołów; nauka 
przyznaje, że był on jednym  z najw iększych 
myślicieli na świecie. Odebrał staranne w y
kształcenie pod kierunkiem  samego Gamaliela. 
Dla wielkiej wiedzy i mądrości przepowiadano 
mu, jako rabinowi, wspaniałą karierę i przy
szłość. I ten człowiek na wezwanie Jezusa 
Chrystusa stanął całym sercem, duszą i m ą
drością w służbie Zbawiciela, w służbie zwia
stowania Ewangelii. Jak  to dobrze, że apostoł 
Paweł nie znał, gdy chodziło o zwiastowanie 
Ewangelii Chrystusowej, fałszywego wstydu. 
Dla niego Ewangelia Chrystusowa była nie 
tylko radosną wieścią o zbawieniu, ale mocą 
Bożą, konkretną, rzeczywistą mocą zbawiającą 
każdego wierzącego. Apostoł składa osobiste 
wyznanie wiary, czym jest dla niego Ewan
gelia Chrystusowa. Podkreśla w nim radosny 
i wspaniały fakt, że każdy, kto wierzy w Je 
zusa Chrystusa, zbawiony będzie. Pan Bóg 
w Jezusie Chrystusie umiłował świat cały 
i chce, aby wszyscy byli zbawieni. Tę wielką 
Bożą dobroć zrozumiał apostoł Paweł. Poszedł 
do pogan, aby im zwiastować to, co było jego 
radością, chlubą, nową mocą w życiu. W ypeł
niając tak w iernie i ofiarnie posłannictwo

Chrystusowe, nie znał co to wstyd, bojaźń czy 
zniechęcenie. Z obranej drogi nie zawróciły go 
nawet największe prześladowania i cierpienia. 
Jego wielkim pragnieniem  było zwiastować 
Ewangelię w Rzymie. Wiemy, czym był Rzym 
w tam tych czasach: nie tylko stolicą ówczes
nego imperium, ale zarazem miejscem najcięż
szych prześladowań chrześcijan. To w tedy 
rządził krwawy cesarz Neron, który wsławił 
się najokrutniejszym i czynami. Kto chciał być 
chrześcijaninem i nie postradać życia, ten po
winien był Rzym omijać z daleka. Tym bar
dziej moglibyśmy się dziwić Pawłowi, że chce 
tam  jechać. Jego pragnienie w końcu spełniło 
się. Został uwięziony i jako obywatel rzymski 
odesłany do stolicy, przed sąd cesarski. W ocze
kiwaniu na wyrok i jego wykonanie apostoł 
nie przestaje zwiastować Ewangelii, mocy Bo
żej ku zbawieniu każdemu, kto uwierzy. Choć 
dla wielu Greków Ewangelia była głupstwem, 
a dla Żydów zgorszeniem, wszędzie moc Boża 
zaczynała działać i przynosić owoce. Pow sta
wały zbory, zalążki przyszłego Ludu Bożego. 
Praca apostoła i w Rzymie z pewnością nie 
była daremna. Mimo że czekał na wyrok 
śmierci, cieszył się, że znalazł tu  grono braci 
i sióstr w wierze. Przeżywał wspaniałą rzeczy
wistość, która ludzi różnych ras i pochodzenia 
czyniła braćmi i siostrami w Jezusie C hrystu
sie. Apostoł Paweł wiedział, że Ewangelia to 
nie jakaś idea, ideologia czy światopogląd, ale 
to p r a w d a ,  ż y c i e ,  m o c  B o ż a  zaw arta 
w świętym Słowie Boga.

Jezus Chrystus przekazał i nam swoją praw dę: 
Ewangelię świętą. W Słowie darował nam  t ę 
s a m ą  m o c  Bożą ku zbawieniu każdemu 
wierzącemu. Moc Boża i w naszych czasach 
odradza ludzi, powołuje do życia w wierze, 
czyni ich sobie bliskimi.
Niedawno w jednym  z zagranicznych czasopism 
religijnych przeczytałem notatkę, która zwró
ciła moją uwagę tytułem . Brzmiał on następu
jąco: „Ja, ty, my — Chrystus, tak, am en“ . 
Autor wziął udział w wycieczce turystycznej. 
Po zwiedzeniu katedry, turyści wyszli na  plac 
przed ipałacem biskupim. Autor pisze, iż w  pe
wnej chwili poczuł, że ktoś dotyka jego ram ie
nia. Był to jakiś 'student, k tóry  dojrzał w kla
pie jego m arynarki mały znaczek: krzyż opar
ty na kuli ziemskiej, m iędzynarodowy symbol 
młodzieży chrześcijańskiej. Młody człowiek nie 
znając obcego języka, wskazał ina siebie i na 
gościa i powiedział: „ja, ty ”. Potem ręką
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zakreślił koło i powiedział: „m y“, a następnie 
nakreślił znak krzyża i powiedział: „Chrystus” . 
Zagadnięty odpowiedział na to: „Tak, am en“. 
I pisze autor, że uścisnęli się wtedy jak na j
bliżsi sobie ludzie, jak  bracia. Króciutkie spot
kanie, nie wymienili nawet adresów, a pomimo 
upływu czasu myśl i serce biegną często ku 
tej postaci, która w tak prosty sposób w yrazi
ła swoją w iarę w Jezusa Chrystusa i w spo
łeczność, jaką w Nim można znaleźć. Kilka 
słów wystarczyło, aby obcy ludzie stali się so
bie tak bliscy. To też jest działanie mocy 
Boskiej.
A czy my, w naszych zborach i Kościele, u trzy
m ujem y taką bliskość i społeczność, jaką daje 
Zbawiciel? Czy pozwalamy, aby moc Boża 
działała w nas i przez nas? Ile jest w nas ra 
dości z faktu, że będziemy zbawieni? Apostoł 
Paweł nie tylko nie wstydził się Ewangelii, 
praw dy o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, ale 
zwiastował ją  wszędzie, gdzie tylko to było

możliwe. Człowiek światły, wykształcony, po
święcił wszystkie siły i całe życie dla Zbawi
ciela. My m am y również wielu m ądrych i w y
kształconych, światłych ewangelików. Wielu 
z nich piastuje naw et wysokie godności. Ale 
ilu z nich przyjęło zasadę fałszywego w stydu 
w sprawie w iary i swojego wyznania! Jakże 
często powtarzam y to ze sm utkiem  i boleścią, 
że tak duża część naszej ewangelickiej inteli
gencji obojętnieje, odchodzi od Kościoła, ukry
wa się ze swoim ewangelicyzmem! Ewangelicy 
stali zawsze w czołówce nauki, postępu i kul
tury. Ich w iara nie przeszkadzała im w tym, 
lecz pomagała. Można im było ufać, bo w ia
domo było, że są to ludzie uczciwi, prawi, szla
chetnego serca. Dziś również szanuje się ludzi 
szczerej i prawdziwej wiary, bo wiadomo, że 
można polegać na ich sumienności i rzetelnoś
ci. Czy taka w iara w nas jest? Zastanówmy 
się więc nad sobą i pomyślmy, czy z taką 
wiarą, jaką mamy, ostoimy się przed sądem 
Bożym !

Sędzia samozwaniec
Gdy na ten św iat spoglądam wielki Boże, 
to nagle z przerażeniem  spostrzegam, 
że najm niej jest na nim  zwyczajnych ludzi.
Najpierw , praw ie każdy jest lekarzem , 
który  m a w yrobiony sąd
o przyczynie i sposobie najwłaściwszego leczenia 
dosłownie każdej dolegliwości swego bliźniego.
A zaraz potem — jest również architektem ,
który by wszystko zbudował bardziej celowo, praktyczniej

i piękniej
niż jego brat, k tóry  tyle la t uczył się zawodu budowniczego.
A jeszcze przedtem  każdy jest sędzią,
sędzią-om nibusem , sędzią-geniuszem ,
który wie najlepiej,
że ktoś oszukał,
inny postąpił niespraw iedliw ie,
trzeci za dużo w ydaje n a  jedzenie,
tam ten spędza źle wolny czas,
ów zaniedbuje dzieci,
kolejny zdradza żonę,
dalszy głupio zorganizował sobie urlop,
któryś tam  jest skryty, więc pewno m a co ukrywać,
nieostatn i za dużo mówi, a rzadko mądrze.

Słowem, życie w szystkich podsądnych
podobne jest do sera szwajcarskiego, tyle w nim dziur.

Tylko życie sędziego jest bez skazy, 
nie w ym aga retuszu,
czyste i białe jak  homogenizowany twaróg.

W domu sędzicgo-dyletanta, 
z Tw ojej boskiej woli jest lustro, 
w którym  osądzający, 
choć niechętnie, 
czasem się przegląda...
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Gdy pychę swoją przełam uję i przyznaję,
że ów sędzia-sam ozwaniec to ja sam,
skruchę moją, racz Panie, za modlitwę przyjąć.



Zjednoczony Kościół Reformowany
w Anglii

W trzydziestym  drugim 'zeszy
cie kw artaln ika „Reformed 
W orld” znajdujem y inform a
cję o utworzeniu Zjednoczone
go Kościoła Reformowanego w 
Anglii ii Walii. Powstał on w 
wyn iku unia dotychczasowego 
Kościoła kongregacjonalnego z 
prezbiiteriańskim. Akt ten po
w itany został z dużą radością 
tak  w  społeczeństwie, jak  i w 
parlam encie angielskim, gdzie 
żywa jest jeszcze pamięć o fias
ku, jakie poniósł projekt unii 
anglikańsko-m etodysty cznej. 
Powstanie Zjednoczonego Koś
cioła Reformowanego m a zna
czenie raczej psychologiczne 
niż teologiczne, ale też Anglia 
jest właśnie krajem , gdzie 
czynniki socjalno - kulturow e 
znaczą więcej niż teoretycznie 
sform ułowane kompromisy. I 
mimo że od strony doktrynal
nej koniunkcja ta odbywała się 
bezboleśnie, a jej atm osfery nie 
ożywiał duch tzw. nowej teolo
gii, znaczenie tego -aktu jest 
bezprecedensowe i pionierskie. 
Gdzie indziej na świeoie oby
dw a te  Kościoły z powodze
niem  zjednoczyły się już 
wcześniej. W Anglii stała tem u 
dotąd na przeszkodzie żywa 
świadomość lokalnych tradycji: 
o ile komgregaojonalizm m a w y
raźnie angielski 'charakter i jest 
głęboko . zakorzeniony wśród 
lokalnych społeczności, o tyle 
prezbiterianizm  zawiera wiele 
elementów isizkockich, o charak
terze jakby „wygnańczym ”, 
nacechowanych konserw atyz
mem i nostalgią. Dość sform a
lizowana m entalność iprezbite- 
riańska, oparta  o zasadę czy
nienia „decently and in order” 
(przyzwoicie i według porząd
ku), w  zestawieniu z silnym  
poczuciem solidarności grupo
wej kongregacj onalistó w może 
okazać się twórczym  i udanym  
sk r zyżow ani em .
Opracowano pew ne zasady ad
m inistracyjne, jakim  będzie 
się kierować nowo powstały 
Kościół. Urząd kongregacjonal
nego diakona i prezbiteriań- 
skiego starszego sprowadzi się 
do wspólnego stanowiska —

i Walii
starszego reformowanego. Wy
padkową tendencji adm inistra
cyjnych w obu dawnych Koś
ciołach jest też nowy system 
instanc j i adm inistr асу j nych,
którym i są rady okręgowe, sy
nody prow incjonalne i zgrom a
dzenie ogólnokrajowe. Synodom 
prowincjonalnym  przew odni
czyć będą stale urzędujący tzw. 
m oderatorzy, których rola, do
tąd wśród kongregacj onalistó w 
raczej ograniczona i pomocni
cza, ulega znacznemu rozszerze
niu, także i o niezdefiniowany 
bliżej nadzór nad pracą du 
chownych. Budzi to u autora 
omawianej publikacji, dr. Da
niela T. Jenkinsa, pastora zbo
ru  przy Regent Square w  Lon
dynie, obawy o zagrożenie tra 
dycji „zdecentralizowanego kal- 
iWiinizmu” i podejrzenie o ten 
dencje episkopalne. Jakkolwiek 
w ierzy on w najlepszą wolę 
m oderatorów, już teraz „dmu- 
icha na  izimne” w przekonaniu, 
iż świadomość dysponowania 
sankcjami adm inistracyjnym i 
niejeden raz już w  historii 
Kościoła wypaczyła najlepszą 
naw et wolę i naj piękniejsze 
p lany . Zdrowa, prezbiteriańska 
zasada równości duchownych 
nie może być w żaden sposób 
zarzucona. Łatwo bowiem do
strzec, iż przy  dalszych tenden
cjach zjednoczeniowych Koś
ciół anglikański upatryw ałby w 
m oderatorach kandydatów  na 
przyszłych biskupów według 
episkopalnego modelu ekum e
nicznego. Jeśli więc jest to n a 
w et tak  dalekowzroczne eku
m eniczne posunięcie, to godzi 
ono w pryncypialną zasadę 
stru k tu ry  Kościoła reform ow a
nego — zżyma się ks. Jenkins. 
Urząd duchownego opiera się 
bowiem oddolnie na jego auto
rytecie sprawdzonym przez 
głoszenie Słowa i posługę sa
kram entów , a nie ma adm ini
stracyjnych ustaleniach jakich
kolwiek nadrzędnych instancji.
Nowy Kościół, nie m ając do
pracowanych do końca spraw 
adm inistracyjnych, musi ko
rzystać z doświadczeń i pomo
cy innych Kościołów o podob

nej strukturze. Najodpowied
niejszym wydaje się tu  Szkoc
ki Kościół Reformowany. Jak 
kolwiek nieco przesadnie ak
centuje on swój narodowy cha
rakter, to nie da się zaprzeczyć, 
iż jest żywotnie zainteresow a
ny w krzewieniu reform ow a
nej świadomości wśród chrześ
cijan w Anglii. Teraz więc 
znajdzie szczególną po tem u o- 
kazję.
Istnieje jeszcze inne poważne 
niebezpieczeństwo zagrażające 
unii, a mianowicie — niedoce
nianie jej znaczenia. Kościoły 
angielskie są bardzo powściąg
liwe w trium falnym  obwieszcza
niu swych osiągnięć i ostrożne 
w odwoływaniu się do opinii 
publicznej. Realizm, to jednak 
nie to samo, co brak optym iz
mu czy wyręcz odwagi w  oce
nie przyszłości, a przecież owo 
zjednoczenie (jakkolwiek nie
które jego aspekty mogą się 
wydać nie w pełni jeszcze za
dowalające) jest oznaką żywot
ności Kościoła.
W przeciwieństwie do tego, co 
sądzą niektórzy, ruch ekum e
niczny nie jest bynajm niej w y
razem słabości (zwłaszcza m niej
szych denominacji szukających 
drogi ocalenia w adm inistra
cyjnym  zjednoczeniu), lecz w y
razem siły i trwałości na jbar
dziej zasadniczej id e i: woli 
Chrystusa, „aby wszyscy byli 
jedno“. Dlatego w zawiązaniu 
się tej unii należy dostrzec 
ważne elem enty pozytywne, w 
tym  również takie, które doty
czą chrześcijaństwa angielskie
go w ogóle. Są one następują
ce:
1. Stosunki pomiędzy grupam i 
narodowymi w Zjednoczonym 
Królestwie wym agają gruntow 
nego uzdrowienia. Roli Kościo
łów przecenić tu  niepodobna, 
gdyż w świadomości w ierzą
cych bardzo często Kościół 
identyfikuje się z tradycją na
rodową.
2. Zjednoczony Kościół Refor
mowany jest w Anglii i Walii 
spadkobiercą wielkiej tradycji 
purytańskiej z XVII w. W sy
tuacji, gdy wielu współczes
nych Anglików nie aprobuje 
ani tradycyjnego modelu spo
łecznego lansowanego przez 
większość przywódców, ani 
dziecinnych w swym radyka
lizmie reakcji większości współ
czesnych ruchów lewackich czy
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anarchistycznych — naw rót do 
tej tradycji w ydaje się stawać 
coraz bardziej realnym  i po
wszechnym pragnieniem. I jak 
kolwiek dla obu wyznań po
wstanie Zjednoczonego Koś
cioła Reformowanego nie jest 
szokującą rewelacją, to — jeśli 
uwzględni się ten właśnie as
pekt tradycji — Kościół ten 
może się stać nowym elem en
tem oddziałującym na procesy 
społeczne zachodzące w całej 
Anglii.
3. Powstanie Zjednoczonego

Kościoła Reformowanego jest 
wyrazem powszechnych skłon
ności ekumenicznych. To zjed
noczenie uświadamia nam isto
tę ekumenizmu, którą nie jest 
przecież konstruowanie u topij
nej piram idy adm inistracyjnej, 
lecz próba dostrzeżenia zadań 
każdej społeczności kościelnej 
w świetle powszechnej, zbaw
czej misji Kościoła, a więc za
danie, ku którem u Kościoły re 
formowane zmierzają niejako z 
natury. W obecnych czasach, 
gdy wielkie masy ludności ule

gają dużym przemieszczeniom, 
a czołowe m etropolie stają się 
ośrodkami międzynarodowymi, 
taka praktyka Kościołów refor
mowanych jest zgodna z na tu 
ralnym  przebiegiem procesów 
społecznych i ma wszelkie 
szanse powodzenia.

Oprać. Bogusław Jeznacli

Daniel T. J e n k i n s :  T h e  U n i t e d  
R e f o r m e d  C h u r c h  in  E n g l a n d  a n d  
W a le s ,  ,,Reformed World”, nr 3—4, 
1972.

JAN ZAUNAR

Ochrona 
środowiska 

a ekonomia 
w oczach 

chrześcijanina

Ja lu  K urek: „Pam iętajm y, ile sztu
ka całego św iata w ciągu stuleci 
w inna jest zieleni, śpiewom p ta 
ków, lasom, potokom i górom”.

Tem atyka ochrony środowiska staje się modna. 
Jeśli przyjrzym y się próbom definiowania po
jęcia o ch ro n a  ś ro d o w is k a  (co zrobili już w y
bitni znawcy problemu), to odnajdziemy w nich

wspólną myśl, której podstawowe człony okre
ślić można tak:
1) Mamy na myśli ochronę środowiska, w któ

rym  znajduje się człowiek i wszystkie istoty
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żyjące, a więc praktycznie, ochronę po
wierzchni kuli ziemskiej, ochronę powie
trza, wód i ziemi.

2) Mamy na myśli ochronę tego środowiska 
przed niszczącym działaniem człowieka.

3) Mamy na myśli ochronę środowiska przy 
pomocy działania zmierzającego do zapobie
żenia niszczącym skutkom  działania czło
wieka.

To ostatnie stw ierdzenie kryje w sobie cały 
paradoks naszej sytuacji: ludzkość w dążeniu 
do pomnażania dóbr m aterialnych doprowadzi
ła do zachwiania równowagi przyrody i obec
nie zmuszona jest do znacznego wysiłku, aby 
równowagę tę przywrócić. Trudno w tym  m iej
scu powstrzymać się od uwagi, że owoce dzia
łalności człowieka zwracają się, w pewnej 
mierze, przeciwko niemu. Wagę problem u 
trudno przecenić. Spotykamy się czasami z po
glądami, że w niektórych krajach należyta 
ochrona środowiska jest faktem  praw ie doko
nanym  lub przynajm niej bliskim 1. Łatwo oba
lić takie uspokajające opinie wskazując cho
ciażby na niszczące działanie człowieka w W iet
namie lub na niebezpieczeństwa towarzyszące 
wykorzystaniu (dla celów pokojowych) energii 
jądrowej.
Wróćmy jednak do tem atu artykułu . Jeśli 
uznajemy, że ochrona środowiska jest biolo
giczną i społeczną koniecznością, to rozw ijajm y 
odpowiednią działalność! Sprawa jednak nie 
jest tak  prosta. Spotykamy się nieraz z poglą
dami, iż należyta ochrona środowiska w ym a
gałaby w ydatkowania olbrzymich środków fi
nansowych i rzeczowych (w skali krajowej 
i międzynarodowej), co wpłynęłoby niekorzyst
nie na tem po rozwoju produkcji.
W tym miejiscu w arto sięgnąć do Słownika 
Wyrazów Obcych W ładysława Kopalińskiego, 
gdzie pod hasłem ekonomia czytamy: „umie
jętność racjonalnego gospodarowania, gospo
darność, rządność, oszczędność“. W pracach 
w ybitnych ekonomistów (np. Oskara Langego) 
spotykam y sformułowanie głównej zasady eko
nomii, które streścić można tak: możliwie duże 
efekty przy możliwie małych nakładach (chodzi 
tu, oczywiście, o działalność gospodarczą). 
A więc mam y dwa człony problem u: efekt — 
podporządkowany jakiem uś celowi — oraz 
koszt uzyskania tego efektu. P rzyjrzyjm y się 
pierwszemu członowi.
Cele działalności gospodarczej można definio
wać w różnorodny sposób zależnie od punktu  
widzenia. Nie da się jednak uniknąć ogólnego 
stwierdzenia, że działalność gospodarczą pro
wadzi się przede wszystkim  po to, aby ludzie 
mogli w ogóle egzystować, a następnie po to, 
aby stworzyć m aterialne podstawy dla reali
zacji celów życia ludzkiego. Oczywiście nie jest 
łatwo powiedzieć, co jest celem życia ludzkie
go (poglądy byw ają skrajnie różne). Znowu 
jednak można odwołać się do stw ierdzenia 
ogólnego, że celem takim  jest szczęście ludzi.

1 Chętnie cytuje isię przykład  Tamizy, w której na 
nowo (po przeszło stu latach) pojaw iły się ryby.

Istnieją poglądy, że człowiek osiąga swe szczęś
cie przez:
— dobrobyt m aterialny,
— powodzenie, uznanie ze strony innych lu 

dzi,
— rozwój duchowy.
W tym ostatnim  pojęciu możemy wymienić:
— rozwój umysłowy (tak powstała nauka),
— rozwój estetyki (tak powstała sztuka),
— rozwój poglądów ogólnych (rozwój ściśle 

duchowy).

Trudno jest ocenić, którą z przytoczonych dróg 
do szczęścia większość społeczeństwa ludzkiego 
akceptuje jako drogę najskuteczniejszą. Dla 
chrześcijanina rozwój ściśle duchowy jest na 
pewno drogą jedyną. Drogi inne noszą zna
miona egoizmu.
Spójrzmy raz jeszcze na pozorną sprzeczność 
pomiędzy ekonomią a ochroną środowiska 
z punktu  widzenia celów działalności gospo
darczej.
Z punktu  widzenia celu pierwotnego — sprzecz
ności nie ma, bowiem ochrona środowiska już 
jest niezbędna dla egzystencji w ielu ludzi. 
Z punktu widzenia drugiego celu — działal
ności gospodarczej — znaczenie ochrony śro
dowiska jest ogromne i to w przypadku każdej 
z dróg wiodących do szczęścia, k tórą sobie 
obierze człowiek. Związek jest, być może, mniej 
w yraźny dla tych, którzy na pierwszym  planie 
staw iają dobrobyt m aterialny, a także zaspo
kojenie ambicji w łasnych i uznanie ze strony 
innych ludzi. Jeśli jednak weźmiemy pierwszy 
z brzegu przykład zatruw ania rzek, z których 
wodę trzeba następnie oczyszczać przy pomocy 
bardzo kosztownych zabiegów, to związek sta
je się wyraźniejszy.

W tym  już m iejscu możemy dojść do wniosku, 
że pomiędzy podstawową zasadą ekonomii oraz 
ideą wzrostu społeczno-gospodarczego a ideą 
ochrony środowiska nie ma sprzeczności, prze
ciwnie — jest powiązanie warunkujące.
Dla ludzi, którzy swą drogę do szczęścia upa
tru ją  w rozwoju duchowym, stw ierdzenie takie 
nie wystarcza. Przyroda była zawsze natchnie
niem poetów. Pięknie o tym  pisał Jalu  Kurek: 
„Pamiętajmy, ile sztuka całego świata w ciągu 
stuleci winna jest zieleni, śpiewom ptaków, 
lasom, potokom i górom“.
Dla chrześcijanina przyroda jest przede w szyst
kim wspaniałym  darem  Bożym, z którego 
człowiek może korzystać. Uszanujm y więc la
sy, góry i rzeki, uszanujm y rośliny i zwierzęta! 
Uszanujm y wreszcie i samych siebie: ludzi 
współczesnych i przyszłych! Niech życie na
stępnych pokoleń nie będzie borykaniem  się ze 
skutkam i naszej lekkomyślności, niech będzie 
szczęśliwsze i światlejsze, bliższe Boga.
Pozostaje jeszcze do omówienia spraw a w y
ważenia wysiłków zmierzających do zapew nie
nia ochrony środowiska. Problem  jest może 
mniej wdzięczny, bardziej mozolny, ale dla 
praktyki — podjęcie go jest spraw ą niezbędną.
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O B I B L I I
Boże Słowo

S Ł O W O  O B J A W I A J Ą C E

Dotąd próbowaliśm y w m iarę moż
liwości mówić tylko o w ydarze
niach. Obecnie chcielibyśmy skiero
w ać uw agę na słowo, k tóre od po
czątku działało w Izraelu. L iturgie 
świąteczne składały się z tańców, 
śpiewów i recytacji. Przez pieśni, 
m odlitwy, a przede wszystkim  opo
w iadania, sens w ielu w ydarzeń za
czął staw ać się coraz wyraźniejszy. 
Dopiero dzięki słow u to, co rzeczy
wiste, sta je się w pełni rzeczy
wistością. Dzieło Jahw e m ożna by
ło rozpoznać dopiero w tedy, kiedy 
jak iś w ybitny człowiek w ielkiej 
w iary  ukazał je w  w ydarzeniach. 
Bezpośrednie oddziaływ anie m ów io
nego słowa po większej części gubi 
się w m rokach historii. Mamy 
jednak w gląd w  jeden okres h i
storii, a to, co tam  widzimy, rzuca 
określone św iatło na całość dziejów 
Izraela. Okresem tym jest era p ro
roków. P rzem aw iali oni do ludu w 
im ieniu Jahw e, a in tu icja  w iary, 
jaką posiadali, podporządkowyw ała 
ich działanie zrządzeniom Bożym.
W Izraelu nie przyjm owano bez
krytycznie słów każdego, kto tw ier
dził, że przem aw ia w  im ieniu Jahwe. 
Istnieli przecież także fałszyw i pro
rocy. P roroków  praw dziwych legi
tym owało samo ich posłannictw o — 
przylgnięcie do nieskażonej w iary 
w  Jah w e i łączące się z tym  doś
w iadczenie praw dziw ie w yzw alają- 
jącego działania Boga. Posłannictw o 
proroków  było wciąż form ułow ane 
od nowa, z pokolenia na pokolenie, 
w kategoriach coraz bardziej ducho
wych. Nie godziło się ono ani z 
łatw ą, leniw ą pobożnością, ani z 
m rzonkam i o królu  i narodzie. 
Często by ła to tw arda mowa powo
dująca rozdw ojenie wśród ludzi. 
Ten, k to  był czystego serca, um iał 
się cieszyć nową, nieznaną dotąd 
radością, rozpoznając powołanie 
właściwego Izraela.

P R Z Y M I E R Z E

Czy można jednym  wyrazem  oddać 
całą treść posłannictw a skierow ane
go do Izraela? Być może pomieści 
się ono w  słowie ,,przym ierze”. 
Przym ierze oznacza wspólnotę, przy
jaźń. Między kim ? Z jednej strony, 
przyjaźń w zajem ną między poszcze
gólnymi członkami narodu, z d ru 

giej zaś strony — między narodem 
a Bogiem. Nie sposób tych dwóch 
przyjaźni rozdzielić. Jedność z 
Jahw e silną twięzią łączyła w szyst
kich między sobą, a zachowując 
w zajem ną jedność naród trw ał w  
zjednoczeniu z Jahwe.

Słowo zawsze dotyczy tego przy
mierza. Objawiło ono fakt, że n a j
głębszą rzeczywistością — zarówno 
historii, jak i każdego ludzkiego 
życia — jest Boże wezwanie do 
przyjaźni, zaufania i w ierności oraz 
w zajem na przyjaźń, wierność i zau
fanie.
Tym samym słowo objawiło drugą 
praw dę stanow iącą w yłącznie w łas
ność Izraela i chrystianizm u: p ra 
wdę o grzechu. Być grzesznym, to 
nie znaczy — zwyczajnie — być 
niedoskonałym czy też ow ładniętym  
jakąś obcą, złą siłą. Grzeszyć, to 
znaczy być osobiście niewiernym  
wobec równie osobiście okazanej 
przyjaźni. Zło jest czymś osobistym. 
Izrael rozumie historię jako dzieje 
miłości, a zatem  jako coś pow ażne
go, jako coś, co się liczy.

SŁOWO W DZIEJACH IZRAELA

Trudno dokładnie dociec w łaściw e
go brzm ienia słowa w okresie pa
triarchów. Opierając się o analizę 
starych imion Boga, jak  np. „Moc 
Jakubow a”, możemy jedynie coś 
niecoś się domyślać. Im ię to w ska
zuje na więź między Bogiem i J a 
kubem . Coś z tego przym ierza za
czyna się realizować w  A braham ie, 
Izaaku i Jakubie. Choć jeszcze w to 
pione w prym ityw ną w izję św iata 
i bóstwa to, co jedyne n iepow ta
rzalne, weszło w tedy w krąg n a 
szego świata. A braham  żył i m yślał 
chyba inaczej niż my. A jednak 
doświadczony był przez Boga, jak  
i my jesteśm y przez Niego dośw iad
czani. Jesteśm y przyjaciółm i jedne
go i tego samego Boga. Słusznie 
więc nazywam y owego na wpół b a r 
barzyńskiego koczownika — ojcem 
naszej w iary.

Z okresem w yjścia z Egiptu, kiedy 
to związek szczepowy zdobywał 
w łasne oblicze, zachowały się słowa 
znane nam  pod nazwą ,,dziesięciorga 
przykazań”. Pierw sze trzy mówią o 
spójni z Jahw e, siedem pozostałych 
zaś na tem at w zajem nych pow ią
zań zachodzących między członka

mi narodu ♦). I tu widać, jak b a r
dzo do siebie przynależą te dwie 
wielkości: być w zgodzie m iędzy 
sobą i być w  zgodzie z Jahwe.
W okresie Sędziów dalsze trak ta ty , 
pieśni i opowiadania ciągle od no
wa cem entują to prym ityw ne jesz
cze przym ierze.
Za panow ania Dawida, kiedy posta
wa i duchowość oparta na przy
m ierzu jest niem al powszechna i 
przem aw ia do w szystkich, pow stają  
między innymi pieśni liturgiczne: 
psalmy. W czasach tych m ożna już 
dosłuchać się głosów proroków. P rzy
biorą one na sile, jak o tym  wspom 
nieliśmy, w m iarę rosnących potrzeb 
królestwa. Prorocy p ię tnu ją to, co 
ostro sprzeciwia się przym ierzu z 
Jahw e, zdradę, krzyw dę d b rak  m i
łosierdzia wobec bliźniego. W tr a 
gicznym obrazie um iłowanej kobie
ty opuszczającej swego męża, a k tó 
rej on mimo to n ie  może zapomnieć, 
mówią prorocy o miłości i gniewie 
Jahw e, o Jego niezłomnym posta
nowieniu dotrzym ania przym ierza. 
W utrapieniach niewoli rys ów — 
niewyczerpana w ierność Boga — 
w ybija się na pierwszy plan, niosąc 
pociechę i dodając sił. Świadomość 
przym ierza była bardzo żywa, gdy 
Izrael, jako m aleńka trzódka bez 
ziemi i bez świątyni, m usiał żyć 
wśród wpływowych i silnie oddzia
łujących religii świata. W postawie 
tej w ytrw ał w okresie odbudowy i 
rozproszenia po niewoli. Trzymać 
się mocno Jahw e — znaczy tworzyć 
historię i rosnąć ku  przyszłości. 
W iara w  to w yraża się na wiele 
sposobów.

O P O W I A D A N I A  
O P R A P O C Z Ą T K A C H

Także w epoce przed i po niewoli 
dały się słyszeć słowa rzucające 
Boże św iatło nie tylko na sens dzie
jów Izraela, lecz i na znaczenie 
historii całej ludzkości. K ształtu ją 
się relacje o prapoczątkach, w ypeł
niające pierw sze k a rty  Biblii (Gen. 
1—11: Adam i Ewa, Kain, Noe, 
wieża Babel)... Dają one w yraz 
wierze, że to, co m a m iejsce między 
Bogiem a Izraelem , odbywa się także 
między Bogiem a całą ludzkością 
— chodzi o przym ierze ze strony 
Boga przekreślone naszym  grze
chem. Taki jest sens owych nie-

* W zdaniu tym chodzi o katolicki po
dział przykazań na 3 +  7; zgodnie z 
treścią przykazań, stoim y na stanowisku  
podziału 4 +  6.
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śm iertelnych opowiadań. Dotyczą 
one nas wszystkich.

N I E P O W T A R Z A L N E  
C E C H Y  I Z R A E L A

M e s j  a n i z m

Wiadomość o wierności Boga pro
wadzi w Izraelu do pow stania je 
dynego w swoim rodzaju zjaw iska: 
ludzie spodziew ają się czegoś, co ma 
od Niego przyjść. Rzecz jasna, każ
dy człowiek pragnie odkupienia, 
każda religia jest doktryną o odku
pieniu, ale tylko w Izraelu żyje 
świadomość, że odkupienie jest 
wyzwoleniem ze stanu naszej ludz
kiej 'niewierności, czyli z grzechu. 
Również ty lko w  Izraelu napotyka
my świadomość, że odkupienie jest 
procesem dokonującym  się w  historii. 
Św iat dokądś podąża. Qwo „dokądś” 
zyskiwało od czasów Dawida okre
ślony kształt: Bóg dochowa w ierno
ści domowi Dawidowem u — tak

brzmi słowo prorocze. W przyszło
ści w yjdzie z domu Dawidowego 
ktoś, k to  w im ieniu Jahw e p rzy
niesie oswobodzenie. Oczekuje się 
Kogoś, kto przyjdzie od Jahw e: 
Mesjasza.

Z m y s ł  h i s t o r i i

Zaw arcie znajomości z żywym Bo
giem w yposaża Izraela w poczucie 
tego, co historyczne. I pod tym  
względem Izrael stanow i w yjątek  w 
całym  starożytnym  Wschodzie. M a
leńki ten  naród, o kulturze nie do
rów nującej w ielkim  państw om  oś
ciennym, w ytw orzył dziejopisar
stwo, które jest całkow itym  un ika
tem. To praw da, u innych naro 
dów znajdujem y mnóstwo opowia
dań i kronik. Ale tylko Izrael odra
dza zainteresow anie dla głębszego 
tła faktów  i ich w zajem nych zw ią
zków. W iąże się to  z przekonaniem , 
że Bóg żywy działa w  historii.

M o n o t e i z m

Obietnica i zmysł h istorii pozostają 
w związku z innym  rysem  religii 
Izraela: kultem  j e d n e g o  Boga. 
W prawdzie jedynobóstw a istn ieją 
także gdzie indziej (jak na przy
kład ku lt słońca faraona Echnato- 
na oraz religie, które znają jednego 
najwyższego boga w  całym  panteo
nie bóstw), jednak bogowie ci nie 
odznaczają się tą  konsekwencją, 
tym  stopniem koncentracji i mocy, 
jakie objawia praw dziw y Bóg w  
Izraelu. W Izraelu jedynobóstwo nie 
jest w pierwszym  rzędzie kw estią 
liczenia. Tu wchodzi w g rę  coś b a r
dziej całościowego, coś, co zarazem 
pełne jest życia: że On jest jedyny, 
niezrów nanie czynny i że jest n a 
szym wybawicielem. Z podobnym 
zjawiskiem  nie spotkam y się w 
żadnej z daw nych religii, naw et w 
najbardziej zam ierzchłej przeszłości.

HALINA BORTNOWSKA

Phi l ip
Potter
W serwisie prasow ym  jest wiele 
różnych zdjęć, ale p raw ie w szystkie 
pism a w ybrały te, ma których n o 
wy sekretarz generalny Światow ej 
Rady Kościołów uśm iecha się do 
czytelników  i z  tak im  sam ym  
uśm iechem  zdaje się patrzeć w 
przyszłość. To nie przypadek: rze
czywiście, te n  w yraz tw arzy  i se r
deczny, szeroki gest pow itania są 
dla P o ttera charakterystyczne. 
Czyżby w trudnych czasach i na 
trudne stanow isko w ybrano trochę 
naiwnego optymistę, człowieka, 
który z trudem  przy jm uje do w ia 
domości ciemniejsze strony  rzeczy
wistości?
W arto zajrzeć za ten  uśm iech —

choć n ie jest on maską, w ym aga 
jednak in terpretacji. Zajm ijm y się 
więc kontekstem  uśmiechu.
Jak i jest Philip P o tte r jako czło
wiek?
Niełatwo pisać o kimś, kogo zna się 
osobiście na ty le  dobrze, że można 
sądzić, że odsłonił nam  coś ze swe
go w nętrza, że zaistniało coś, co 
można nazw ać przyjaźnią. Jednym  
z najpiękniejszych darów  ruchu  
ekum enicznego są w łaśnie takie, po 
ludzku mało praw dopodobne, p rzy
jaźnie, oparte nie na la tach zna
jomości, lecz na godzinach in ten 
sywnego zaangażow ania w tę samą 
spraw ę, godzinach, dzięki którym  
ludzie przestają  być d la siebie ty l

ko delegatam i, reprezen tan tam i czy 
ekspertam i, a  najw ażniejsze staje 
się to, co osobowe i osobiste. To 
w łaśnie tworzy p la tform ę zaufania 
i daje możliwość docierania do no
wych intuicji i możliwości porozu
mienia i w spółdziałania. Gdybyśmy 
tylko um ieli przetłum aczyć to, co 
odkrywam y w tym  czasie spędzo
nym wysoko, przetłum aczyć na ję 
zyk codziennego współżycia między 
Kościołami... Nie zawsze to um ie
my, jest to proces powolny i żm ud
ny, postęp bywa praw ie niewidocz
ny. Ale przecież to nie znaczy, że 
w życiu jednostek i w  życiu Koś
ciołów te momenty, w yprzedzające 
jeszcze codzienną prak tykę, są zbęd
ne — bez nich zabrakłoby dyna
mizmu, który nas ożywia.

Te uwagi są potrzebne, bo znam 
Philipa P ottera z tak ich  w łaśnie 
chwil, dlatego sylw etka, jaką  w i
dzę, może się różnić od zaryso
w ującej się w  św ietle bardziej ofi
cjalnych czy b iurow o-adm inistra
cyjnych kontaktów .

Finlandia. T urku 1968 — m iędzy
narodowa konferencja poprzedzają
ca Zgrom adzenie Ogólne Światowej 
Federacji C hrześcijańskiej S tuden
tów. Zabłąkałam  się tu  jako p ra 
sowy obserw ator. S tarann ie  przygo
tow ana konferencja m a bogaty 
program  refleksyjno-teologiczny. 
Ale nie jest to czas, w którym  s tu 
denci um ieliby spokojnie słuchać 
wykładów. Nawet skądinąd bardzo
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rew olucyjny w ykład znakomitego 
teologa niemieckiego, Jurgena Molt- 
m anna, w yw ołuje niecierpliwe ko
m entarze młodego audytorium . S ie
dzę w ostatnim  rzędzie z widokiem 
na salę, k tórej reakcje stanow ią dla 
mnie zaskoczenie (jest to dopiero 
początek konferencji). W pewnej 
chwili zwracam  się do sąsiada, któ
ry z niewzruszonym, ale wcale nie 
ironicznym, uśmiechem obserwuje 
to widowisko. „Co my, dorośli, tu  
w łaściwie rob im y?” — pytam . Te
raz uśm iech s ta je  się jeszcze w e
selszy. „Ja, przypadkiem , jestem  
przewodniczącym te j organizacji, 
a pani?...” — odpowiada Philip
Potter.

Tak się zaczęła pierw sza z naszych 
rozmów, których miało być jeszcze 
w F inlandii więcej, głównie dzięki 
tem u, że podobnie jak  ja, Philip 
i jego żona mieli zwyczaj zjawiać 
się rano na śniadanie o wyznaczo
nej, dość wczesnej porze. Spotyka
liśmy się więc (w pustej jeszcze k a 
feterii, w  Otaniemi. W tych rozmo
wach uderzyło m nie niekonwencjo
nalne, nie tylko grzecznościowe za
interesow anie P o ttera  Polską — 
a zwłaszcza naszą historią, nie ty l
ko tym , co dotyczy stosunków  reli- 
gijno-kościelnych, lecz samym 
kształtow aniem  się świadomości n a
rodowej i orientacji politycznych w 
okresie rozbiorów i niewoli, a po
tem  po 1918 r. W tym  zaintereso
w aniu, jak  w w ielu innych sp ra
wach, jest P o tte r w  bardzo charak 
terystyczny sposób człowiekiem 
„Trzeciego Ś w iata” : 'tak w Afryce, 
jak  i w Ameryce Łacińskiej ludzie 
zaangażow ani i m yślący — w kon
tak tach  z nam i interesują się tym, 
co stanowi jakąś analogię do ich 
w łasnych doświadczeń i problemów. 
Zagadnienia poczucia narodowego, 
budowy nowoczesnej wspólnoty n a 
rodowej czy w ielonarodowej, w  
w  oparciu o przepracow ane, ale nie 
przekreślone więzy pradaw nych so
lidarności, to spraw y dla tych ludzi 
niesłychanie ważne — i ten  fak t 
jakoś ułatw ia, a zarazem  pogłębia 
ich spotkanie z Polską.
Piszę o tym w związku z postacią 
nowego sekretarza ŚRK nie dlatego, 
by niepotrzebnie i naiw nie dowo
dzić, że m a on dla nas szczególną 
sym patię. Chodzi mi o podkreślenie 
faktu, że w głębi swej osobowości 
ten człowiek, od tak wielu la t obra
cający się w kręgach m iędzynarodo
wych pozostał napraw dę zakorzenio
ny w swojej w łasnej, domowej rze
czywistości małego, tylekroć upoka
rzanego kraju , o zawiłej historii i

skomplikowanej strukturze politycz
nej. Nocą, a właściw ie już nad  ranem , 
w kuchni skromnego genewskiego 
mieszkania — w kuchni, bo śpią 
dzieci i powinien spać gość p rzygar
nięty (jak w  Polsce) w stołowym  — 
Philip  Potter słucha jeszcze mało 
dla obcych zrozum iałych w iado
mości z drugiej półkuli, z ojczystej 
wyspy.
Głęboko akceptowany związek 
z w łasnym  krajem  wciela się w 
inną jeszcze, bardziej uniw ersalną 
solidarność z ludźmi całego św iata, 
których człowieczeństwo jest poni
żane ze względów rasowych. Po
przednik P ottera, b iały  A m eryka
nin Carson Blake, przyczynił się 
także osobiście do tego, że ŚRK jest 
czynnie i konkretn ie zaangażowana 
w w alkę z rasizm em  i że Kościoły 
członkowskie nie mogą już w swej 
praktyce duszpasterskiej pom ijać 
tego zagadnienia. Bardzo w ydatnie 
przyczyniła się do tego kontrow er
syjna dla w ielu decyzja udzielania 
pomocy finansowej z funduszów 
Rady także tym  organizacjom anty- 
rasistowskim , które z bronią w rę 
ku uczestniczą w  walce o politycz
ną i społeczną niezależność i ludz
ką godność czarnych ludów Afryki. 
W świetle tego fak tu  wybór P o tte 
ra na następcę B lake’a stanow i 
nie tylko symboliczne lecz i p rak 
tyczne potw ierdzenie i um ocnienie 
tej linii postępow ania. Nie będzie 
to rzeczą łatw ą ani w  zakresie 
w ielkich decyzji, ani w codziennej 
praktyce. Trzeba być bardzo ludz
kim, aby gorycz — nieustannie to 
w arzysząca przeżywanej solidarno
ści z wydziedziczonymi — nie s ta 
w ała się trucizną paraliżującą ro 
zum i serce.
Po obu stronach niemało jest ludzi 
zatrutych (i znów nam, znającym

z własnego życia czas pogardy, nie 
tak  trudno to zrozumieć). Jak  m o
żna wyjść poza krąg  upokorzenia 
i nienawiści? Ludzie dokonują tego 
cudu akceptując i urzeczyw istnia
jąc w artości wobec tej sytuacji 
transcendentne, prześw ietlające ją. 
Ewangelia nie jest jedynym  skarb 
cem takich w artości — ale jest ich 
bardzo potężnym przekaźnikiem . 
Stąd też przeświadczenie, że dobrze 
się stało, że na ta k  trudnym  s ta 
nowisku znalazł się  teraz człowiek 
tak  w yjątkow o z Nowym T esta
m entem  na codizień zżyty, um iejący 
się inim karm ić i dzielić z innymi. 
Po tter sam  osobiście uważa się za 
człowieka „nowej duchowości” — 
tej, k tórą kształtu ją  przede w szyst
kim doświadczenia społeczne, gdzie 
kontak t z Bogiem przeżywany jest 
najintensyw niej jako odkryw anie 
najgłębszego w ym iaru kon tak tu  
z drugim  człowiekiem. Ludzkie 
w nętrze jest dla ludzi tego rodza
ju lepszym św iadectw em  Boga niż 
niebo pokryte gwiazdami. Ale dla 
P ottera n ie oznacza to  ani jakiejś 
dalekości Boga, ani zw alniania sie
bie od obowiązku podejm ow ania 
tego, co najprościej nazywa się 
pracą nad sobą: aby móc pomagać, 
trzeba uczynić siebie zdolnym do 
dźwigania ciężaru drugiego człowie
ka. Dobrze, że tak  myśli ten, kto 
niejedno jeszcze będzie m usiał 
unieść. Wiele wypowiedzi — m.in. 
wywiad zamieszczony w  „Tygodni
ku Powszechnym ” — w skazuje na 
to, że na swoim obecnym stano
w isku Philip  P o tter zam ierza po
zostać duszpasterzem  i głosicielem 
Ewangelii, z tym, że w jego w yko
naniu ten program  nie będzie m iał 
w sobie nic z ucieczki przed k o n 
fliktam i i palącym i problem am i 
społeczności ludzkiej.

O F I A R Y  N A  W Y D A W N I C T W O
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John Knox
w 400  rocznicę śmierci
— Uzupełń ienie —
Zgodnie z zapowiedzią z numeru styczniowego, zamieszczamy po
niżej właściwy tekst zakończenia artykułu ks. Jerzego Stahla — 
„John Knox — w 400 rocznicę śmierci”. Artykuł ukazał się znie
kształcony w numerze grudniowym „Jednoty”, za co Autora 
i Czytelników raz jeszcze przeprasza

Redakcja

Kiedy w roku następnym  M aria 
S tuart przybyła z F rancji do Szko
cji, by zasiąść na tronie, zastała 
silny, zorganizowany przez Knoxa 
na zasadach kalw ińskich, Kościół 
prezbiteriański. Jak  pisze T re
velyan: „przybyła, aby spróbować 
swych szans w tym surowym k raju  
starej władzy feudalnej i nowej 
ludowej teologii. W ydawało się 
mało prawdopodobne, by zdolna, 
energiczna i pow abna wdówka, 
jaką była M aria S tuart, podporząd
kowała swą królew ską wolę Kno- 
xowi i panom  z K ongregacji”. 
Oczywiście, musiało dojść do kon
fliktu.
Knox stanął na wysokości zadania. 
Nigdy nie stał s4ę pokornym  dwo
rakiem ; nieprzystępny dla próśb 
i gróźb, surowo piętnow ał obyczaje 
dworskie, nie oszczędzając królo
wej, która pragnęła go sobie po
zyskać. R eform ator był jednocześ
nie przywódcą silnego ugrupow ania 
domagającego się dla Kościoła w ol

ności, a naw et przew agi Kościoła 
nad państw em  w postaci zaprow a
dzenia dem okracji religijnej.
L ata 1561—1567 w historii Szko
cji — to w alka o władzę. Nie m a
jąc konkurenta w postaci silnego 
parlam entu  — Synod Kościoła, bę
dąc ośrodkiem życia narodowego 
i reprezentując wszystkie klasy 
społeczne, stał się siłą polityczną 
walczącą z dworem. Dzięki działa
niu Knoxa, Kościół prezbiteriański 
„przekształcił Szkota z nizin, z dzi
kiego feudalnego w asala, nie zna
jącego nic poza mieczem i pługiem , 
w najbardzie j wykształconego chło
pa w  Europie, zagłębionego często 
w sam otnym  rozm yślaniu i równie 
cząsto pobudzanego do gwałtownej 
dyskusji na tem aty  z logiki i teo 
logii, dla zrozum ienia których n ie
wielu Anglików posiadało dość 
zdolności um ysłowych albo wyszko
len ia” (Trevelyan).
Ositatnie la ta  życia Knoxa, to lata 
wytężonej pracy. Pisze i wydaje,

nadal organizuje i w izytuje zbory. 
Jeszcze w roku 1560 układa „Kon
fesję Szkocką”, w tym  samym ro 
ku. w  Genewie, ukazuje się jego 
„T rak tat o p redestynacji”. Jest 
głównym autorem  „Księgi porząd
ku kościelnego” (1556—64). Główne 
dzieło jego życia, 4-tomowa „H isto
ria Reform acji w  Szkocji”, zostaje 
wydane dopiero w 1587 r.
Nadal też p iętnuje obyczaje królo
wej i dworu. W końcu M aria 
S tuart, pod naciskiem  opinii p u 
blicznej, zmuszona zostaje do 
opuszczenia Szkocji. Skrytobójcza 
śmierć regenta, lorda M urraya, w 
1570 r., w strząsnęła Knoxem i spo
wodowała zm niejszenie jego ak tyw 
ności politycznej. Dopiero na wieść
0 nocy św. B artłom ieja Knox znów 
wygłasza „piorunujące” kazanie
1 w yklina króla francuskiego. Poseł 
francuski zmuszony jest opuścić 
Szkocję. Jest to już jednak o sta t
nie w ystąpienie reform atora, który  
swą szczerością, prostolinijnością 
i odwagą tak  łatw o stw arzał sobie 
wrogów. Odtąd siły opuszczają go 
z dnia na dzień. W ostatnich chw i
lach życia napom ina swe otocze
nie, by pozostało w ierne C hrystu 
sowi i spraw ie Reform acji. N ieu
straszony i „upojony Bogiem” r e 
form ator um iera 24 listopada 1'572 
roku. Nad jego grobem regent 
Szkocji, Morton, wygłasza zdanie: 
„Tu leży ten, który nigdy nie bał 
się oblicza człow ieka”.

Ks. Jerzy Stahl

R E F L E K S J E

Widzenie sercem
Bywają filmy, których długo 
się nie zapomina. W marcu u- 
biegłego roku szła w telewizji 
sztuka pt. „Oczekiwanie“. 
Wstrząsająca to sztuka! Ukaza
no w niej rodziców, staruszków 
rozpaczliwie wyczekujących od
wiedzin któregoś ze swych do
rosłych już dzieci. Czekają nie
ustannie i wciąż się łudzą, że 
jednak ktoś się zjawi; to nie
możliwe, aby ich dzieci były 
pozbawione serca! Każde ze 
staruszków w tajemnicy przed 
drugim robi przygotowania na 
przyjazd upragnionych gości, 
oboje żyją w stanie ciągłego 
napięcia nerwowego, stąd o by
le drobiazg wybucha nieporo
zumienie. Każdy pociąg, każdy

autobus niesie nadzieję... Może 
dziś jednak przyjadą? Nie byli 
przecież tak dawno... A oto 
końcowa scena sztuki — ciem
no, zimno, leje deszcz, ostatni 
autobus odszedł z przystanku, a 
dwoje zziębniętych, zawiedzio
nych starych ludzi samotnie po
wraca do pustego domu. Chce 
się wprost krzyczeć w tym mo
mencie do tych nieobecnych 
dzieci: „Ludzie, pośpieszcie się, 
póki jeszcze nie jest za późno!”. 
To czekanie jest wprost wstrzą
sające, chociaż bywają i inne... 
Sobota. Dzieci wcześniej opusz
czają przedszkole. W budynku 
robi się coraz ciszej. W oknie, 
z nosem rozpłaszczonym o szy
bę, mały chłopczyk. Szeroko

otwarte oczy z napięciem i u- 
tęsknieniem wpatrują się w u- 
licę. Został tu już ostatni. Czy 
nikt dziś po niego nie przyj
dzie? Może zapomnieli? Małe 
serce ściska się boleśnie. W 
końcu jednak zjawia się mat
ka, spokojna, bo przecież dziec
ko nie jest tu bez opieki. Mały 
rzuca się jej na szyję z okrzy
kiem: „Myślałem, że już po 
mnie nie przyjdziesz“. Czy zro
zumiała, co kryje się w tych 
słowach, czy wczuła się w to, 
co przeżyło jej dziecko?
Nie ma chyba człowieka do
rosłego, który by nie wiedział, 
jak trudno jest czekać na ko
goś bliskiego, jak z napięciem 
słucha się każdego odgłosu kro
ków z ulicy, by pośród tylu, 
tylu innych nieomylnie rozpoz
nać te, od których serce samo 
bić zaczyna. Skoro nikt nie 
chce czekać daremnie, dlaczego 
tak często narażamy na to in
nych?
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Długi szpitalny korytarz. Przy 
stoliku kilka młodych pielęg
niarek. Dziewczęta głośno opo
wiadają sobie coś wesołego i 
hałaśliwie się zaśmiewają. Do
nośny śmiech rozlega się w ko
rytarzu, dociera do sal. W po
bliskiej separatce ciężko chory 
dzwoni i dzwoni domagając się 
ciszy. On cierpi, a śmiech nie 
milknie. Jeden z pacjentów 
zwraca więc uwagę pielęgniar
kom, na co otrzymuje taką od
powiedź: ,,Co to, już pośmiać 
się nie można? Gdybyśmy się 
tak każdym chorym przejmo
wały, nie doczekałybyśmy eme
rytury !“ Czego brak tym mło
dym, ładnym dziewczętom, któ
re przecież ciężko pracują, nie
jednokrotnie na nocnych dyżu
rach, i na ogół dobrze wywią
zują się ze swych obowiąz
ków? Myślę, że brak im po- 
prostu wyobraźni: nie były

zdolne, by wczuć się w sytua
cję drugiego człowieka.
A teraz inny obrazek. Późne 
letnie popołudnie. Na ulicy 
zwykły ruch. Nagle rozlega się 
przeraźliwy pisk opon gwałtow
nie hamującego samochodu i 
czyjś krzyk: ,,Człowiek pod sa
mochodem!“. Obok mnie dwoje 
dzieci — jedenastoletnia dziew
czynka zrobiła się blada jak 
płótno, dziewięcioletni chłopiec 
spokojnie powiedział do niej: 
,,Co się tak przejmujesz, prze
cież to nie ty!“
Może właśnie w tych słowach 
kryje się tajemnica tak częste
go zobojętnienia i zatracania 
ludzkich reakcji — ,,przecież to 
nie ja, więc po co się przej
mować?“
I znów szpital. W damskiej ła
zience jedna z pacjentek, dziar
ska staruszka mająca już nie
długo wyjść do domu, skarży

się współtowarzyszkom niedo
li:
„— Dali mnie pod szóstkę, do 
tej ciężko chorej, co to nie 
wstaje. Zaduch tam okropny, a 
pewnie i w nocy spać człowie
kowi nie da...“
Na sali trzy łóżka, jedno wol
ne, a na tym pod drzwiami 
blada staruszka, nie .mogąca się 
sama poruszać, cierpiąca, zroz
paczona i zupełnie zrezygno
wana. Już tutaj dowiedziała się, 
że jedna z jej córek zmarła 
przed kilku dniami na raka. 
Wieczorem spod szóstki rozle
gają się przeraźliwe dzwonki. 
To ta zdrowsza babcia dostała 
nieoczekiwanie strasznego ata
ku kamieni nerkowych, a tam
ta druga robiła wszystko, by 
pomóc. Z ogromnym trudem 
dotarła do dzwonka, by wez
wać pielęgniarki, potem infor
mowała — jak tylko umiała —

Nicky
Cruz
opowiada
(VII)
W gorące, lipcowe popołudnie 1958 roku sie
dzieliśmy — Lidia, Izrael i ja — na schodkach 
przed moim mieszkaniem, gdy gromada chłop
ców hurmą przebiegła obok nas.
— Hej, co tam się stało? — zawołałem.
— Taki cyrk koło szkoły — odkrzyknął jeden 
z nich.
W Brooklynie niełatwo o rozrywki i dlatego 
sami staraliśmy się o nie, tocząc ciągłe bójki, 
używając narkotyków i szukając erotycznych 
podniet. Wszystko było lepsze od nudów bez
myślnego czekania na coś, co może się wyda
rzyć. Poszliśmy więc ku szkole przy St. Edward 
Street. Zebrał się tam już spory tłum gapiów. 
Łokciami przepychaliśmy się bliżej, żeby zoba
czyć, co się dzieje.
Jakiś człowiek grał na trąbce melodię „Na
przód, żołnierze Chrystusa”. Obok niego stal na 
chodniku ktoś drugi. Nie widziałem dotąd ni
kogo tak wychudłego i cherlawego. Po prostu 
skóra i kości. Trębacz wreszcie przerwał, a 
wtedy zebrany tłum zaczął się wydzierać. Set
ka chłopców i dziewcząt zebrała się wokół, blo
kując chodnik i jezdnię.
Chudzielec wszedł na wyniesiony ze szkoły 
stołek i otworzył książkę w czarnej okładce. 
Wrzawa jeszcze bardziej się wzmogła. Stał tak

ze spuszczoną głową; widocznie się bał. Ciasno 
stłoczony tłum wył coraz głośniej, a ja obejmo
wałem Lidię, tuliłem się do niej i łaskotołem 
ją tak, że bez przerwy chichotała.
Nagle uświadomiłem sobie, że zapada cisza. 
Przestałem zajmować się Lidią i spojrzałem na 
człowieka stojącego ciągle na stołku. Głowę 
miał nadal spuszczoną, w rękach trzymał 
otwartą książkę. Przeniknął mnie jakiś zabo
bonny lęk, jak kiedyś w  domu, gdy ojciec u- 
prawiał swoje czarodziejskie praktyki. Zaległa 
dziwna cisza. Wydawało się, że nawet samo
chody na niedalekiej Park Avenue całkiem 
ucichły. Cisza nie z tej ziemi. Bałem się.
Ten dawny strach, o którym zapomniałem od 
kiedy zostałem Mau Mau, spadł znowu na 
mnie. Przeniknął serce i całe ciało, czułem, jak 
chwytał moją duszę. Chciałem się stąd wyrwać 
i uciekać, ale wszyscy dookoła stali w miejscu. 
Czekali.
Chudzielec nagle podniósł głowę i zaczął czy
tać. Głos miał tak słaby, że ledwo, można było 
usłyszeć jego słowa:
— „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 
jedynego dał, aby nikt, kto weń wierzy, nie 
zginął, ale miał żywot wieczny”.
Dygotałem ze strachu. Ten facet to musiał być 
jakiś klecha, albo czarownik. Mówił o miłości. 
Na „miłości” to ja się znałem. W tych spra
wach byłem specjalistą. Wyciągnąłem rękę i 
uszczypnąłem Lidię w udo. Spojrzała na mnie.
— Słuchaj, co <on mówi, Nicky.
Skrzywiłem się i odwróciłem głowę w kierun
ku chudzielca. Mówił coś, żeby prosić o cud. 
Nie wiedziałem, co to jest cud, ale wszyscy 
słuchali, więc i ja nie chciałem być inny. Skoń
czył, ale jeszcze stal przez chwilę na stołku, 
czekając, czy się coś stanie. Wreszcie powie
dział, że chce rozmawiać z przywódcami gan
gów i ich zastępcami. Zacząłem wyczuwać, że to
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lekarzy i z prawdziwą czułoś
cią troszczyła się o swoją to
warzyszkę. Przez całą noc oka 
nie zmrużyła. Następnego dnia 
rano obie staruszki były już w 
wielkiej przyjaźni. Gdy jedna 
z lżej chorych odwiedzając 
je powiedziała do tej spod 
drzwi: „Co to za szczęście, że 
pani tu była i zdołała zadzwo
nić! Ale ile się też pani sama 
przy tym nacierpiała!“ —
twarz kobiety rozjaśniła się, a 
z jej ust popłynęły sło
wa bezgranicznej wdzięczności. 
Wdzięczności, za co? — po 
prostu za to, że ktoś ją dojrzał, 
że ktoś docenił jej trud, dobre 
chęci i zwycięstwo nad zobo
jętnieniem, w jakie popadła 
pod wpływem własnej tragedii. 
Często mówi się, że młodzi są 
pozbawieni zdolności ,,widzenia 
sercem“, że sami jeszcze zbyt 
mało przeżyli, by zrozumieć in

nych. Nie zgadzam się z tym. 
Była tu wprawdzie mowa o 
pewnej grupie młodych pielęg
niarek, ale na tym samym od
dziale pracował także m ł o d y  
lekarz, niewiele od nich starszy. 
Był znany z tego, że nie tylko 
leczył, ale otaczał chorych 
prawdziwie pielęgniarską opie
ką. Troszczył się np. o to, by 
lekarstwa i talerze z jedzeniem 
ustawiać tak, by chorzy o o- 
graniczonej zdolności ruchu 
mogli sami po nie sięgać. Sta
ruszkom o niesprawnych pal
cach sam pomagał po badaniu 
zapinać guziki od piżamy. A 
co najważniejsze — umiał słu
chać cierpliwie! Mówiło się o 
nim, że dlatego tak opiekuje 
się szczególnie ludźmi starymi, 
p o n i e w a ż  b a r d z o  ko
c h a  w ł a s n ą  ma t k ę .  Mo
że w tym kryje się cała tajem
nica? Może trzeba nauczyć się

kochać, żeby stać się zdolnym 
do widzenia w drugim człowie
ku kogoś, kto tak samo jak ja 
odczuwa ból, smutek i radość? 
Dziecko, które jest kochane, 
gromadzi kapitał miłości i po
tem będzie mogło udzielać z 
niego innym. Będzie mogło, o- 
czywiście, czynić to tym łat
wiej, im większa jest jego 
wrodzona wrażliwość i jeżeli 
umiano rozbudzić w nim wy
obraźnię: „Pomyśl, jak czułbyś 
się ty w jego sytuacji...“; „Wy
obraź sobie, że to ty, a nie 
ona...“
Chyba nieprzypadkowo słowa: 
„Co byście chcieli, aby wam lu
dzie czynili, to i wy im czyń
cie!“ (Mat. 7:12) znalazły się w 
książce, która ma stanowić nasz 
życiowy drogowskaz.

W. T.

jest niebezpieczny człowiek. Wdzierał się w 
nasz świat, a ja nie chciałem tu widzieć żad
nych intruzów.
— Jeżeli jesteście dość mocni i twardzi, od
ważycie się chyba tu podejść i podać rękę ta
kiemu cherlakowi jak ja. Prawda?
Tłum się poruszył. Gdzieś z tyłu ktoś zawołał:
— Ty, Buckboard, co z tobą, boisz się? 
Chodziło o Buckboarda, przywódcę zaprzyjaź
nionego z nami gangu Kapelanów. Z dalszych 
szeregów doszło do mnie jakieś poruszenie. 
Spojrzałem tam i zobaczyłem, jak Buckboard, 
Stagecoach i dwaj inni Murzyni przeciskają 
się ku chudzielcowi, który już zszedł ze stołka 
i czekał na nich.
Denerwowałem się coraz bardziej. Wcale mi 
się to wszystko nie podobało. Rozejrzałem się 
wkoło. Wszyscy z uśmiechem robili przejście 
dla Buckboarda i Stagecoacha. Podali sobie rę
ce, po czym kaznodzieja i trębacz wzięli tych 
czterech chłopców bliżej wejścia do szkoły. 
Tam się zatrzymali i o czymś rozmawiali, pod
czas gdy ja, zostawiwszy Lidię samą, zbliżyłem 
się do Izraela.
— Co oni tam robią? — spytałem go.
Nic nie odpowiedział. Jakiś dziwny wyraz ma
lował mu się na twarzy. Patrzę, a ci wszyscy 
klękają na środku chodnika. Buckboard i Sta
gecoach zdjęli kapelusze i trzymali je w rę
kach. Wstali wreszcie z klęczek i podeszli do 
zebranego tłumu.
— Ty, Buckboard — zawołałem — nawróciłeś 
się?
Był to wielki chłopak, wysoki 6 stóp i 2 cale, 
ważył prawie 200 funtów. Obrócił się i spojrzał 
na mnie w taki sposób jak nigdy dotąd. Był 
poważny, diabelnie poważny. Zajrzał mi ostro 
w oczy — zrozumiałem, co miał na myśli, choć 
nadal nie rozumiałem, co się z nim działo. Je
go oczy mówiły:

— Daj lepiej pokój, Nicky, nie czas na w y
głupy.
Ktoś nagle do mnie wrzasnął:
— Nicky, dasz się tym czarnuchom wyprze
dzić? Nie miałbyś chęci też tam pójść?
Izrael szturchnął mnie i kiwnął głową w kie
runku tamtych dwu ludzi.
— Chodź, Nicky, idziemy.
Mówił całkiem poważnie. Cofnąłem się, czułem 
w tym całym interesie coś niedobrego... coś 
niebezpiecznego, jakiś podstęp. Trąciło mi to 
czymś, czego się piekielnie bałem.
Z tłumu dały się słyszeć ironiczne i niezado
wolone głosy:
— Patrzcie go, nasz szef boi się tego księżul- 
ka!
Izrael pociągnął mnie za kurtkę.
— Chodź, Nicky, idziemy.
Nie pozostało mi nic innego, jak podejść razem 
z nim do tych ludzi. Izrael podał obu rękę, a 
ją ciągle z rezerwą trzymałem się nieco z tyłu. 
Ten chudy podszedł do mnie i wyciągnął rękę.
— Nicky, nazywam się Dawid Wilkerson. 
Jestem kaznodzieją z Pensylwanii.
Patrzyłem na niego bez ruchu i powiedziałem:
— Idź do diabła, księżulku.
— Nie podobam ci się — odrzekł — ale ja 
inaczej myślę o tobie. Kocham cię. Ale to nie 
wszystko. Chciałem ci opowiedzieć o Jezusie, 
który także ciebie kocha.
Poczułem się jak osaczone zwierzę. Za mną 
stał zwarty tłum, przed sobą widziałem uśmie
chniętą twarz tego chudzielca, który mówił o 
miłości. Mnie nikt nie kochał. Nikt, nigdy. 
Gdy tak stałem, myśli moje pobiegły do tej 
chwili przed laty, kiedy usłyszałem z ust mo
jej matki: Nie kocham cię, Nicky. Pomyśla
łem sobie: Jeżeli kogoś własna matka nie Tco- 
cha, to nikt inny też go nie kocha, ani nie bę
dzie kochał.
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Kaznodzieja stal tak z uśmiechem i wyciągnię
tą ręką. Zawsze pyszniłem się brakiem lęku 
Ale teraz się balem. Diabelnie się balem, że ten 
człowiek zamknie mnie w klatce. Chciał ode
brać mi przyjaciół, chciał wszystko wyiorócić 
do góry nogami i dlatego nienawidziłem go.
— Jeżeli spróbuje się pan do mnie zbliżyć, za
biję!
Mówiąc te słowa, powoli cofnąłem się pod opie
kę całej gromady. Bałem się i nie wiedziałem, 
jak sobie z tym poradzić. Strach ogarniał mnie 
coraz bardziej, przechodził niemal w panikę. 
Warknąłem na niego, odwróciłem się i wcho
dząc między zgromadzonych zawołałem:
— To jest komunista! Dajcie spokój, to ko
munista!
Nie wiedziałem, co to jest komunista, ale wie
działem, że jest to coś, czemu każdy powinien 
być przeciwny. Uciekłem. Tak, to była uciecz
ka, ale nie mogłem sobie poradzić z kimś, kto 
tak się do mnie odnosił. Gdyby się zbliżył do 
mnie z nożem, mógłbym się z nim bić. Gdyby 
mnie błagał i prosił, byłbym go wyśmiał i ko
pnął w zęby. Ale on przychodzi i mówi: ko
cham ciebie. Nigdy dotąd z czymś takim się 
nie spotkałem.
Posuwałem się w tłumie z podniesioną głową 
i wypiętą piersią. Wziąłem Lidię za rękę, po
ciągnąłem ją za sobą i poszliśmy St. Edward 
Street, oddalając się od szkoły. Kilku chłopców 
poszło za nami.
Gdy znaleźliśmy się w naszej piwnicy, nasta
wiłem gramofon na cały regulator. Chciałem 
zagłuszyć dźwięk tych słów: Jezus ciebie ko
cha. Że też coś takiego mogło mnie ruszyć. 
Tańczyłem przez chwilę z Lidią, wypiłem pół 
butelki wina, wypaliłem całą paczkę papiero
sów jednym ciągiem, zapalając jeden od dru
giego. Lidia wyczuła moje zdenerwowanie.
— Może byś, Nicky, jednak porozmawiał z 
tym kaznodzieją? Może nie jest tak źle być 
chrześcijaninem, jak myślisz.
Bez słowa utkwiłem w niej wzrok. Spuściła 
głowę. Czułem się nieszczęśliwy, ogarnięty 
strachem. Nagle kolo drzwi coś się poruszyło. 
Spojrzałem tam i spostrzegłem tego chudego 
kaznodzieję. Wszedł do środka. W garniturze, 
w białej koszuli i eleganckim krawacie zupeł
nie nie pasował do tej ciemnej, brudnej piw
nicy. Spytał jednego z chłopców:
— Gdzie jest Nicky ?
Pokazano mu kąt, gdzie siedziałem z głową w 
rękach i papierosem zwisającym z ust. 
Wilkerson zbliżył się do mnie pewnym kro
kiem, jakby to miejsce do niego należało. 
Uśmiechając się do mnie wyciągnął rękę:
— Nicky, chciałem po prostu podać ci rękę i... 
Nie zdążył skończyć, kiedy trzasnąłem go w 
twarz. Mocno. Próbował jeszcze się loyszcze- 
rzyć, ale widać było, że zrobiłem na nim pew
ne wrażenie. Nie ustępował jednak, a ja znowu 
poczułem, jak strach zaczął mnie drążyć, że aż 
niedobrze mi się zrobiło na żołądku. Jedno 
tylko potrafiłem zrobić w odwecie. Naplulem 
na niego.
— Na Jezusa też pluli, Nicky, a On się mo

dlił: ,,Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czy
nią\
— Wynoś się do diabła! — przeklinałem go i 
popychałem ku drzwiom.
— Zanim stąd wyjdę, Nicky, chcę ci tylko to 
jedno powiedzieć: Jezus ciebie kocha.
— Wynosisz się stąd, czy nie, ty zwariowany 
klecho! Sam nie wiesz, co mówisz. Jeżeli za 24 
godziny będziesz jeszcze na moim terenie, to 
zarobisz pod żebro!
Wilkerson, ciągle uśmiechając się wyszedł i je
szcze od drzwi rzucił:
— Pamiętaj, Nicky, Jezus ciebie kocha.
Tego było już za wiele. Podniosłem z podłogi 
butelkę po winie i rąbnąłem nią z całej siły o 
ziemię. Nigdy dotąd nie czułem się tak sfrus
trowany, zrozpaczony i całkiem rozbity. Zda
wałem sobie sprawę, że chłopaki widzieli, jak 
on zalał mi sadła za skórę. Jedynym sposobem, 
żeby im nie dać poznać, co się ze mną dzieje, 
było robić dobrą minę. Gdybym choć przez 
chwilę pokazał swoje uczucia, zaraz straciłbym 
cały respekt, jakim cieszyłem się w gangu.
— Niech tylko ten kretyński klecha spróbuje 
się tu pokazać — odpowiedziałem — to taką 
pochodnię z niego zrobię...
Wyszedłem i zatrzasnąłem za sobą drzwi. Spo
glądałem za nim, gdy szybko się oddalał. Po
szedłem w przeciwnym kierunku. Wstąpiłem 
do sali bilardowej i spróbowałem skoncentro
wać się na bilach, ale ciągle w głowie brzmiało 
mi to zdanie: Jezus ciebie kocha.
— Co mnie to obchodzi — myślałem sobie — 
on mi nie napędzi strachu. Nikt mi strachu nie 
napędzi.
Jeszcze przez chwilę zajmowałem się bilardem, 
po czym położyłem kij na stole. „Jezus ciebie 
kocha” — ciągle brzmiało mi w uszach. Powie
działem chłopcom, że jestem chory i wróciłem 
do siebie.
Myślałem, że naprawdę jestem chory. Nigdy 
tak wcześnie nie wracałem do domu. Było do
piero wpół do jedenastej, a normalnie przycho
dziłem o drugiej, trzeciej nad ranem. Zam
knąłem za sobą drzwi na klucz, zapaliłem lam
pę na stoliku przy łóżku, z szafy wyjąłem 
spluwę, wsadziłem do magazynku dwa naboje 
i położyłem ją kolo lampy. Zdjąłem buty i u- 
branie, na stół rzuciłem paczkę papierosów i 
wyciągnąłem się jak długi na łóżku. Patrzy
łem w sufit, a w uszach ciągle mi brzmiało: 
„Jezus kocha ciebie, Nicky, Jezus ciebie ko
cha”.
Sięgnąłem po papierosa. Znowu paliłem jedne
go za drugim, ale nie mogłem się uspokoić, nie 
mogłem zasnąć, wierciłem się na łóżku to w 
jedną, to w drugą stronę. Mijały godziny. W 
końcu wstałem, zapaliłem światło i spojrzałem 
na zegarek. Była piąta rano.
Ubrałem się, spluwę schowałem do szafy, za
brałem papierosy i zszedłem na dół. Niebo 
nad domami zaledwie szarzało. Z daleka docho
dziły do mnie odgłosy wielkiego miasta budzą
cego się ze snu. Usiadłem na schodkach przed 
wejściem, z głową ukrytą w rękach. Jezus cie
bie kocha... Jezus ciebie kocha...
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Przed domem zatrzymał się samochód, trza
snęły drzwiczki. Ktoś poklepał mnie po ramie
niu. Podniosłem skołowaną głowę i zobaczy
łem przed sobą tego przeklętego kaznodzieję. 
Znowu się uśmiechał:
— Cześć, Nicky. Pamiętasz, co ci powiedziałem 
wieczorem? Pomyślałem sobie, żeby tu podje
chać i jeszcze raz ci powiedzieć, że Jezus cie
bie kocha.
Porwałem się na równe nogi i rzuciłem ku 
niemu, ale zręcznie uskoczył. Stałem cały na
prężony, jak zwierzę gotowe do skoku. Wilker- 
son patrzył mi prosto w oczy:
— Choćbyś mnie zabił, choćbyś pokrajał mnie 
na kawałki i porozrzucał po ulicy, jeszcze każ
dy kawałek będzie wołał: Jezus ciebie kocha. 
Nigdy nie będziesz mógł od tego uciec. 
Chciałem wzrokiem zmusić go do spuszczenia 
oczu, ale on dalej mówił:
— Nie boję się ciebie, Nicky. Mówisz twardo, 
ale w środku jesteś taki sam jak inni. Ty się 
boisz. Jesteś cały w grzechu. Jesteś samotny. 
Ale Jezus ciebie kocha.
Skąd on wiedział, że jestem samotny? Nie ro
zumiałem, o co mu chodziło, gdy mówił o 
grzechu. Nie chciałem przyznać się do strachu. 
Ale skąd on wiedział o mojej samotności? Gang 
ciągle był przy mnie, mogłem mieć dziewczynę, 
którą tylko chciałem, ludzie się mnie bali, by
łem przywódcą bandy. Czy mógł ktokolwiek 
przypuszczać, że jestem osamotniony? A jed
nak, to była prawda. I ten klecha o tym wie
dział.
— Nicky, ty nie spałeś wiele tej nocy, praw
da?
Znowu mnie zadziwił. Skąd wiedział, że nie 
spałem?
— Ja też niewiele spałem. Prawie całą noc 
czuwałem i modliłem się za ciebie. Ale przed
tem rozmawiałem z chłopakami. Powiedzieli 
mi, że nikt nie śmie się do ciebie zbliżyć. Oni 
się ciebie boją. A ja tu przyszedłem ci powie
dzieć, że ktoś jednak śmie się do ciebie zbliżyć. 
Jezus śmie. On ciebie kocha.
Spojrzał mi prosto w oczy i mówił dobitnie:
— Kiedyś, już niedługo, Nicky, nastanie chwi
la, kiedy Duch Boży się do ciebie weźmie. Kie
dyś przestaniesz tak gonić, jak teraz, i pobie
gniesz za Nim.
Nie powiedziałem już nic więcej. Obróciłem 
się na pięcie i wróciłem do mieszkania.
Nie przypuszczałem, że ta chwila może tak 
prędko nadejść.
Nie mogłem uwolnić się od tego człowieka. 
I właśnie od Izraela ciągle o nim słyszałem. Za 
każdym razem, kiedyśmy się spotykali, miał coś 
do powiedzenia o Bogu. Podejrzewałem, że vo 
tajemnicy spotykał się z Wilkersonem. Prze
czuwałem, że ten człowiek może rozłożyć nasz 
gang. Po śmierci Manniego został mi tylko 
Izrael, a i on się ode innie oddalał. Ciągle wspo
minał Wilkersona i napierał na mnie, żebym 
się z nim spotkał, co mnie doprowadzało do 
skrajnej wściekłości. W takim nastroju rzuciłem 
się kiedyś w moim pokoju na Izraela i byłbym 
go zabił. Przewróciliśmy się na podłogę. Izrael

mocno chwycił mnie za rękę z otwartym no
żem.
— Co się z tobą dzieje, Nicky? Ty chyba zwa
riowałeś! Przecież to jestem ja, twój przyjaciel. 
Nie zmuszaj mnie, żebym ci zrobił krzywdę. 
Jestem twoim przyjacielem. Kocham ciebie.
On t o powiedział. Otrząsnąłem się, jak pod 
strumieniem lodowatej wody. Mówił zupełnie 
jak Wilkerson. Z rozluźnionej dłoni wyjął mi 
nóż i cisnął nim o ścienę. Płakał. Izrael płakał! 
Uciekłem z pokoju i przez właz wydostałem 
się na dach. Stary Gonzales trzymał tam w 
klatce gołębie. Otworzyłem ją i jednego złapa
łem, reszta poleciała w ciemną noc. Usiadłem 
na występie muru.
Ptaki! Nienawidziłem ich. Były dla mnie sym
bolem wolności. Nienawidziłem wszystkiego, co 
było wolne. Wilkerson był wolny. Izrael zmie
rzał ku wolności. Przeczuwałem to. Ten ptak 
był wolny, a ja męczyłem się w klatce niena
wiści i strachu. Palcami jednej ręki chwyciłem 
gołębia za głową i zacząłem odrywać ją od tu
łowia.
— Nie boję się!
Ptak boleśnie zapiszczał i zatrzepotał się, gdy 
rozerwałem mu kości szyi.
— Patrz, mamo, nie boję się!
Nie panowałem nad sobą. Szarpałem głową 
ptaka na wszystkie strony, aż oderwałem ją od 
tułowia. Ciepła krew trysnęła mi na ręce, na 
kolana, na pokryty smolą dach. Patrzałem na 
urwaną głowę i krzyczałem:
— Teraz nie jesteś wolny! Nikt nie jest wolny! 
Z rozmachem cisnąłem trzepoczący się tułów 
gołębia na dach. Przeklęty ptak nie żył. Nie 
będzie już mnie prześladował w marach noc
nych. O świcie wróciłem do pokoju. Izraela nie 
było.
Następnego dnia, po długich poszukiwaniach 
znalazłem go wreszcie.
— Przepraszam cię za wczorajszą noc.
— Zapomnij o tym  — odpowiedział ze słabym 
uśmiechem.
— Nie, stary. Przykro mi. Ja tak nie chcia
łem. Nie wiem, co się ze mną dzieje.
W drugim tygodniu lipca 1958 roku przyszedł 
do mnie Izrael i powiedział, że Wilkerson or
ganizuje wielkie zebranie w hali św. Mikołaja 
i że zaprasza na nie Mau Mau. Żachnąłem się 
na to i chciałem odejść, kiedy zatrzymał mnie 
glos Izraela.
— Słuchaj, chyba nie jesteś tchórzem, co? 
Uderzył mnie w najczulszy punkt. Obróciłem 
się.
— Nicky nikogo się nie boi... ani tego cherla
wego kaznodziei... ani ciebie... ani nawet tego 
Boga.
— Jednak wygląda mi na to, że się czegoś 
boisz. Dlaczego nie chcesz tam iść?
Nie mogłem się wykręcić. Gdybym nie poszedł, 
Izrael i reszta gangu ogłosiliby mnie tchórzem. 
Nie miałem wyboru.
O siódmej wieczorem, jak zapowiedziano, cze
kał w umówionym miejscu autobus. Trudno 
opisać co się działo w czasie drogi. Hałas zo au
tobusie był ogłuszający. Pchaliśmy się jedni na
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drugich, wykrzykiwaliśmy różne świństwa, 
otwieraliśmy okna, paliliśmy, piliśmy wino, 
ciągnęliśmy za linkę dzwonka. Na miejscu wy
sypaliśmy się przez drzioi i okna. Razem z Izra
elem prowadziliśmy całą bandę do środka.
— Przepuście nas — wołał Izrael. — My je
steśmy ludzie Mau Mau. Sam ksiądz nas za
prosił. Mamy zarezerwowane miejsca. 
Przedefilowaliśmy wzdłuż przejścia odziani w 
kurtki Mau Mau; nikt nie zdjął czarnego ka
pelusza, kijami mocno stukaliśmy o podłogę, 
gwiżdżąc i krzycząc na całe gardło. Nasze miej
sca znajdowały się na samym dole, w pierw-> 
szych rzędach. Rozejrzałem się po hali. Była 
pełna, rozpoznawałem rywalizujące z nami 
gangi. Może nie będzie tak źle — pomyślałem. 
Na podium wyszła jakaś dziewczyna. Czekała 
chwilę, aż się nieco uspokoi, ale wrzawa jesz
cze się wzmogła. Wreszcie zaczęła śpiewać do 
mikrofonu, ale ledwo było ją słychać. Kiedy 
skończyła, ukazał się ten cherlawy kaznodzie
ja. Nie widziałem go od tamtego poranka przed 
kilku tygodniami. Serce mi podeszło do gardła, 
znowu zaczął mnie ogarniać strach. Izrael zer
wał się z miejsca i wrzasnął:
— Halo, Davie! Jestem tutaj. Powiedziałem ci, 
że przyjdę. Patrz, kto tu siedzi — pokazał 
mnie palcem.
Czułem, że muszę coś zrobić, bo inaczej zała
mię się ze strachu. Skoczyłem na równe nogi 
i zawołałem:
— Hej, księżulku! Co chcesz z nami robić? 
Nawracać nas, czy co?
Mau Mau roześmieli się, więc usiadłem z uczu
ciem ulgi. Jednak ciągle mnie uznawali — choć 
szefem ponownie był Izrael. Panowałem nad 
sytuacją.
Wilkerson zaczął mówić:
— Dzisiaj jest ostatni wieczór naszej wielkiej 
młodzieżowej krucjaty. Chciałem poprosić 
moich przyjaciół Mau Mau, aby zebrali ofiarę. 
Piekielny hałas załamał się. Wszyscy dookoła 
znali nas aż nadto dobrze i wiedzieli, że pro
sić Mau Mau o zebranie ofiary to tak, jakby 
wilkowi kazać pilnować jagnięcia. Ludzie za
częli się śmiać.
W jednej sekundzie byłem gotów. Czekałem na 
okazję do draki, żeby zwrócić na siebie uwagę 
w niezwykły sposób. Właśnie sama lazła w rę
ce. Nie wierzyłem, że kaznodzieja mógł właśnie 
nas wezwać, ale skoro chciał, żebyśmy to zro
bili, to dobrze. Wyznaczyłem pięciu, w tym 
Izraela. Przemaszerowaliśmy w sześciu przed 
podium, a sala za nami zamarła w oczekiwa
niu.
Wilkerson pochylił się i każdemu wręczył spo
rych rozmiarów karton.
— Stańcie teraz tutaj, przed podium, a ja 
zwrócę się do zebranych, aby zeszli na dół 
i złożyli ofiarę. Kiedy już wszyscy przejdą, 
udacie się tamtędy, za zasłonę i wyjdziecie 
schodami na scenę. Ja tu będę na was czekał. 
To było zbyt piękne, aby było prawdziwe. Nikt 
nie miał wątpliiuości, co zrobimy. Tylko głu
piec nie skorzystałby z takiej okazji.
Składanie ofiar trwało dość długo. Przejścia 
pełne były ludzi powoli przesuwających się na

przód. Wielu dorosłych dawało spore sumy w 
banknotach albo w czekach. Kiedy zaczynaliś
my zbiórkę, byłem zdecydowany zebrać jak 
najwięcej. Niektórzy członkowie gangów zbliża
li się tanecznym krokiem, w rytm muzyki or
ganowej i albo tylko udawali, że coś wkładają, 
albo próbowali coś wyjąć z kartonu. Sięgałem 
wtedy zdecydowanym ruchem do kieszeni jak
by po nóż i mówiłem:
— Poczekaj no, braciszku, zapomniałeś coś tu 
włożyć.
Pierwszą reakcją był śmiech, dopóki nie spo
strzegli, że mówię serio.
— Ksiądz powiedział, żeby dawać, to dawaj; 
a jak nie, to moi chłopcy wyprują z ciebie 
forsę.
Prawie każdy więc coś dał. Kiedy wszyscy już 
przeszli, skinąłem głową i pomaszerowaliśmy 
na prawą stronę audytorium, znikając za zasło
nami rozwieszonymi wzdłuż całej ściany. Nad 
naszymi głowami świecił duży, czerwony na
pis: „WYJŚCIE“. Każdy w sali to widział i gdy 
znaleźliśmy się za zasłonami, doszedł naszych 
uszu śmiech. Najpierw był to delikatny, po
wstrzymywany chichot kilku osób, który nasilał 
się coraz bardziej, aż całe audytorium zatrzęsło 
się od huraganowego śmiechu z biednego ka
znodziei, którego Mau Mau zrobili w konia.
Za zasłoną zatrzymaliśmy się. Chłopcy wycze
kująco na mnie spoglądali, co każę im zrobić. 
Rozumieli każde moje spojrzenie, nie musiałem 
się odzywać. Spodziewali się jakiegoś znaku, 
rzutu oka ku wyjściu, co miałoby znaczyć:
— Wiejemy. Forsa jest nasza!
Czułem jednak, że coś ciągnie mnie w drugą 
stronę. Kaznodzieja wyróżnił mnie i okazał za
ufanie. Mogłem zrobić to, czego spodziewał się 
tłum, ale mogłem też zrobić coś, co usprawied
liwiłoby okazane mi zaufanie. Pastor swoim za
ufaniem zapalił we mnie jakąś iskierkę. Za
miast więc wskazać oczami wyjście, pokręci
łem głową:
— Nie.
— Idziemy — powiedziałem — niesiemy całą 
dolę temu chudzielcowi.
Chłopcy nie mogli uiuierzyć, ale musieli zrobić 
to, co im kazałem. Gdyśmy zaczęli wchodzić 
schodami ku scenie, przede mną znajdowało 
się dwu chłopców. Jeden z nich sięgnął do 
pudła, wyjął banknot dwudziestodolarowy 
i schował do kieszeni bluzy.
— Hej, ty! Co ty sobie, do diabła, myślisz? 
Wtykaj forsę z powrotem.
Chłopcy spoglądali na mnie z niedowierzaniem.
— Co się tak stawiasz, Nicky. Patrz, ile tu 
forsy. Nikt się nie dowie, a jest tu dość dla 
każdego z nas.
Sięgnąłem do kieszeni i szybkim ruchem wyją
łem nóż. Błysnęło ostrze.
— Słuchaj, jeżeli zaraz nie oddasz forsy, tu 
będzie twój grób.
Nie było dyskusji. Pokornie włożył ściągnięty 
banknot do pudła.
— Zaczekaj no, jeszcześmy nie skończyli. Ile 
masz pieniędzy w kieszeni, mądralo?
— O, Nicky. To moje pieniądze. Matka mi je 
dała na nowe spodnie.
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— Ile? — powtórzyłem przykładając mu ostrze 
noża do gardła.
Wyciągnął z kieszeni dwa banknoty dziesięcio- 
i jeden pięciodolarowy.
— Do pudła! — zakomenderowałem.
— Zwariowałeś, czy co? Moja stara obedrze 
mnie ze skóry, jak stracę tę forsę.
— Dobra, powiem ci coś, mądralo. Ja cię tu 
zaraz obedrę ze skóry, jak nie posłuchasz. Do 
pudła!
Patrzył na mnie niepewny, ale nóż przekonał 
go, że mówiłem serio. Z pasją wrzucił pieniądze 
do pudła.
— Teraz idziemy — powiedziałem.
Gęsiego wkroczyliśmy na scenę. Powitało nas 
buczenie niezadowolenia. Myśleli, że zrobimy 
balona z kaznodziei. Tymczasem myśmy nie 
dali nogi przez otwarte wyjście. Doznałem wte

dy jakiegoś miłego, ciepłego uczucia, że postą
piłem jak należy, uczciwie. Po raz pierwszy 
postąpiłem uczciwie, kierując się wolą takiego 
właśnie postąpienia. Sprawiło mi to przyjem
ność.
— Proszę — powiedziałem — przynosimy, coś
my zebrali.
Denerwoioalem się, stojąc na samym środku 
sceny, na oczach tłumu. Kiedy wręczałem pie
niądze, sala zamilkła. Wilkerson przyjął od nas 
kartony i spojrzał mi prosto w oczy.
— Dziękuję ci, Nicky, wiedziałem, że mogę li
czyć na ciebie.
Odwróciliśmy się i poszliśmy na swoje miej
sca. W sali zaległa cisza, jak makiem zasiał.

Tłum. B. Tr.

I N F O R M A C J E  O K S I Ą Ż K A C H
■  W minionym roku W ydawnictwo 
Zjednoczonego Kościoła Ew ange
licznego nadesłało do redakcji n a 
stępujące pozycje. N iektóre z nich 
mogą zainteresow ać Czytelników 
„Jednoty”.
Trzy tomowy cykl Poznaj Biblię: 
C hrystus um iłow ał Kościół (zarys 
zasad Kościoła wg Nowego T esta
m entu); Jak należycie w ykładać  
Słowo Prawdy; L ist do Rzym ian; 
Powtórne przyjście Pana Jezusa  
Chrystusa; Moc przez m odlitw ę; 
Gawędy i obrazki Jana Oracza. Tom 
II, z. 1—6.
Cykl Szkice biblijne: Historie bi
blijne i opowiadania, t. IV, z. 1; 
S h e l d o n :  W jego ślady. Obraz 
życia religijnego Am eryki t. IV, z. 
2; Historie biblijne i opowiadania, 
t. VII, z. 1; M iedź brzęcząca. Opo
wieść szwedzka, t. VII, z. 2.
Osoby zainteresow ane problem aty
ką poszczególnych tomów lub ze
szytów inform ujem y, że powyższe 
w ydaw nictw a są do nabycia w 
Zjednoczonym Kościele Ew angeli
cznym, W arszawa, ul. Zagórna 10.

H  Wydział P rasy  Polskiej Rady 
Ekumenicznej w ydał w listopadzie 
ub. roku M ateriały in form acyjno- 
studyjne, zaw ierające inform acje o 
pracy PRE, Światowej Rady Koś
ciołów, kronikę w ydarzeń ekum e
nicznych w Polsce i na świecie oraz 
dokum enty VI Zgrom adzenia Ogól
nego Europejskiej K onferencji Koś
ciołów. N akład niewielki — 800
egzemplarzy.

Ш Gorąco zachęcamy  ̂Czytelników 
do nabycia na własność książki 
M yśl filozof iczno-religijna R efor
macji X V I w ieku. W ybrane teksty

z historii filozofii (PWN, W arsza
wa 1972, wyd. I, cena 48 zł. W y
boru dokonał i opracował Lech 
S z c z u c k i ) .  Jest to książka o- 
gromnie dla ewangelików cenna. 
W ystarczy powiedzieć, że po raz 
pierwszy w naszym  ojczystym ję 
zyku ukazały się duże fragm enty 
dzieł i trak ta tów  L utra, Kalwina, 
Zwingliego, M elanchtona i innych. 
W ykonano za nas, polskich ew an
gelików, pracę, na k tórą długo byś
my się jeszcze nie zdobyli. U dostę
pniono nam  książkę, z k tórej bez
pośrednio każdy może poznać myśl 
i teologię w ielkich reform atorów . 
Dla wyznawców Kościoła Ew ange
licko-Reform ow anego specjalnie 
cenna jest chyba Institu tio  Chris- 
tianae religions, k tórej fragm enty 
przetłum aczyła Irm ina L i c h o ń-

... Problem , który chcę rozważyć, 
pow stał przy próbach możliwie 
dokładnego określenia związków i 
relacji pom iędzy Kościołem a św ia
tem współczesnym — jest to s fo r
m ułowanie trochę mgławicowe, ale 
jako punkt w yjścia w ystarczająco 
jasne.
W ielu z nas słyszało krytyki, sk ie
rowane do Kościoła, wypowiadane 
przez ludzi w cale nie wrogich 
chrześcijaństw u. Mówiono zatem o 
izolacji, gettowości środowisk koś
cielnych, o pewnych anachroniz
mach w form ach pracy Kościoła. 
Twierdzi się, że Kościoły nie po
tra fią  dać oparcia człowiekowi, 
ukształtow ać tak  jego postawę, by

s k  a. Wiele tekstów  może być 
wykorzystanych na lekcjach przed- 
i pokonfirm acyjnych z młodzieżą. 
Niestety, książka ukazała się w 
bardzo ograniczonym nakładzie 
(1300 +  180 egz.) i obawiamy się, że 
zanim ten anons dotrze do Czytel
ników, tom zniknie z półek księ
garskich.
■  Nikogo nie trzeba zachęcać do 
lektury książek Olgierda B u d r e 
w i c z a .  Sygnalizujem y więc tylko 
ukazanie się drugiego tom u Sag 
w arszawskich  (Czytelnik, W arsza
wa 1972, s. 247, cena zł. 15). Tom 
zawiera m. in. historię rodu Lot- 
hów ,Machlejdów, Lorentzów, M an- 
teufflów,, Szlenkierów, Maszyńskich, 
Kreczmarów. Nazwiska — m agne
sy, nazwiska nierozdzielne zw iąza
ne z historią, tradycją i k u ltu rą  
W arszawy, a wiele z nich z h isto
rią Kościoła ewangelickiego w P ol
sce.

ten, przy zetknięciu się z p roblem a
mi życia współczesnego, nie stw ier
dzał bezużyteozności czy też nie- 
adekw atności swych przekonań przy 
próbach ich rozwiązania. Można też 
usłyszeć krytyczne uwagi o te rm i
nologii używanej w Kościołach — 
że język i pojęcia, jakim i się posłu
gują, są albo zbyt abstrakcyjne, 
albo niezrozum iałe dla większości 
ludzi, czym też m.in. tłum aczy się 
w zrastającą obecnie obojętność na 
spraw y religii. Tę przygnębiającą 
listę zarzutów  można by chyba 
jeszcze poszerzyć, ale m ijałoby się 
to z celem, jaki sobie .założyliśmy. 
Z jaw iska powyżej opisane są spo
wodowane, pom ijając już lenistwo

LISTY DO REDAKCJI * LISTY DO REDAKCJI
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umysłowe, bierność czy też m ało
stkowość w ielu ludzi, całym kom 
pleksem  przyczyn obiektywnych, 
których zrozumienie i przezwycię
żenie wym agać będzie tzw. pracy 
i poświęceń. Tym niem niej, gdy 
przyjm iem y, że jakieś ziarno praw dy 
tkw i w tych zarzutach, to w ydaje się 
dziwnym zapoznanie roli i wpływ u 
inteligencji na życie Kościoła. Przez 
inteligencję rozumiem nie pewną 
cechę umysłu, ale grupę społeczną, 
dość -wyraźnie określoną przez w yk
ształcenie swych członków.

W idać to także w naszych Kościo
łach ewangelickich w Polsce. W yda
je  mii się, że gdyby wpływom tym  
pozwolono się ujawnić, m iałyby na 
pewno znaczenie inspirujące i pobu
dzające do zmian, czyli takie, na 
których Kościołom tym  powinno za
leżeć.

Czy można być pewnym  takich re 
zultatów? Spróbuję to uzasadnić na 
drodze określenia roli inteligencji w 
życiu społecznym. Może będzie to 
obraz trochę wyidelizowany, ale 
w ydaje się, że inteligencjo to ta 
grupa społeczna, k tóra jest n a jb ar
dziej twórcza, a jednocześnie i 
łatw o akceptująca wszystko, co no
we i odmienne w zwyczajach, po
glądach czy też ideach. Ona w łaśnie 
jest tą  grupą, k tóra jest m otorem  
zm ian w świecie — obecnie zjawisko 
to je s t coraz wyraźniejsze.

Ale weźmy pod uwagę sferę działa
nia Kościoła: wszak jest nią form o
w anie duchowości człowieka, roz
wój i doskonalenie całego jego ży
cia uczuciowo-rozumowego (jak 
można chyba określić wiarę). Otóż 
pole działania inteligencji jest też 
w dużej mierze wspólne. O tw iera
jąc się zatem na działanie tej g ru 
py (choćby naw et przez zwykłe po
sunięcia organizacyjne), Kościół 
stw orzyłby dla siebie szansę dla 
ewolucji i reform y w ew nętrznej, 
k tórej istnienie jest niezbędnym  
w arunkiem  aktywnego uczestnictwa 
w śłWiecie. Reform a ta  umożliwia 
bowiem przejście z postawy, m ają
cej na celu zachowanie stanu po
siadania, na rzecz postaw y p ropagu
jącej, i to nie w znaczeniu prozeli
tyzmu, ale daw ania przykładu i 
przyciągania swą siłą duchową i 
ciągłą zdolnością do odnowy. Myślę, 
że jest to możliwe.

S. K.
Nazwisko i adres znane redakcji

★
W grudniowym  (1972) num erze 
„Jednoty” czytamy na stronie d ru 
giej :
„To samo dotyczy u nas św ięta 
zmarłych. Ewangelicy m ają zwy
czaj obchodzić je w ostatnią nie
dzielę roku kościelnego, p rzypada
jącą zwykle pod koniec listopada 
(w tym roku 26 listopada), katolicy 
zaś w dniu 1 listopada...”
Ta inform acja nie jest zgodna ze 
stanem  faktycznym . 1 listopada ob
chodzą katolicy uroczyste święto 
Wszystkich Świętych. N atom iast 
święto zm arłych obchodzą katolicy 
2 listopada. W Polsce ten dzień 
otrzym ał nazwę „Dnia Zadusznych”, 
ale w kalendarzu liturgicznym  na-

01 K onferencja Europejskich Kościo
łów, k tó ra  zrzesza anglikańskie, 
ewangelickie, starokatolickie i p ra 
wosławne Kościoły, podjęła in ic ja
tyw ę zm ierzającą do załagodzenia 
sytuacji w Północnej Irlandii. P o
stanowiono zebrać specjalny fu n 
dusz, z którego będzie się pok ry 
wać koszty pomocy w nagłych p rzy
padkach oraz w ydatk i na  działal
ność pojednawczą. Zaproponowano 
również europejskim  Kościołom, 
aby w porozum ieniu z Kościołami 
irlandzkim i zapraszały s tam tąd  do 
siebie niew ielkie ekum eniczne g ru 
py. Zam ierza się w ten sposób stw o
rzyć chrześcijanom  z Irlandii moż
liwość spotkania na  neu tra lnym  te 
renie, w atm osferze dobrego w spół
życia chrześcijan różnych wyznań. 
G eneralny sekretarz KEK, ks. dr 
Glen G arfield W illiams, jest p rze
konany, że ta  in icjatyw a spotka 
się z poparciem  ze strony eu ropej
skich Kościołów.
9  Prezydent Reformowanego Koś
cioła M ozambiku, ks. Zedeąuias 
M aganhella, zm arł w w ieku 60 lat. 
Dnia 13 czerwca 1972 został areszto
wany w raz z 30 innym i osobami z 
kół kierowniczych tego Kościoła. W 
w yniku sześciomiesięcznej izolacji 
i uciążliwych badań zakończył ży
cie w nocy z 10 na 11 grudnia ub. 
r. G eneralni sekretarze — Św iato
wej Rady Kościołów, dr. Filip A. 
Potter i Aliansu Reformowanego — 
dr Edmund P erre t, w ysłali depesze 
kondolencyjne.
H Około piętnastu  Kościołów euro
pejskich już w zasadzie aprobowało 
leuenberski p ro jek t ugody między

żywa się on: wspomnienie w szyst
kich w iernych zm arłych =  com- 
m em oratio omnium fidelium  defun- 
ctorum .

Ks. H enryk W eryński

Oczywiście, merytorycznie ks. We
ryński ma rację. Tym niemniej, w  
praktyce ogół okazuje pamięć 
zmarłym właśnie 1 listopada. Tego 
to dnia cmentarze są tłumnie odwie
dzane. I tylko o to nam chodziło. 
Przy okazji warto było ałę dowie
dzieć, jaka jest oficjalna nazwa 
tzw. dnia zadusznego — wspomnie
nie wszystkich wiernych zmarłych. 
Brzmi to bardzo po „ewangelicku”.

Redakcja

Kościołami refom acyjnym i. Sugestie 
dotyczące popraw ek zostały rozpat
rzone przez Kom itet kontynuacyjny 
w grudniu ub. r. Oczekuje się, że 
pozostałe spośród praw ie osiemdzie
sięciu Kościołów nadeślą sw oje opi
nie do 1 m arca br. Na połowę 
m arca p lanu je  się specjalne zebra
nie, k tó re  zastanowi się, czy p ro 
jek t zyskał dostateczne poparcie i 
czy celowe będzie zwołanie zgro
m adzenia, k tóre byłoby zdolne 
uchwalić ugodę jako dokum ent obo
w iązujący. Omówieniu ugody, k tó
rej celem jest w prow adzenie pełnej 
wspólnoty między Kościołami ew an
gelickimi (reformowanym i, lu te rań - 
skim i i unijnym i), poświęciliśmy 
specjalne artykuły  (por. „Jedinota”
2 i 9/1972).
S  Dr Filip A. Potter, generalny 
sekretarz ŚRK, złożył wizytę ek u 
menicznem u patriarsze  praw osław 
nemu, Demetriuszowi I, w  Is tam 
bule, w  dniach 15—19 grudnia ub.r. 
Głównym tem atem  rozmów było 
pogłębienie w zajem nych stosunków  
między Kościołami praw osław nym i 
a Radą oraz w prow adzenie większej 
liczby osób wyznania praw osław ne
go do zespołu pracow ników  Rady.
3  Rząd egipski powołał specjalną 
kom isję parlam entarną do zbadania 
tła zamieszek, do jakich doszło 
między chrześcijanam i koptyjskim i 
a m ahom etanam i. Kom isja zaleciła 
podjęcie kroków m ających na celu 
wykonywanie w praktyce artykułu  
konstytucji, k tóry gw aran tu je w ol
ność ku ltu  religijnego. Do pow oła
nia komisji doszło po w ielu incy
dentach i po spaleniu kościoła kop-

P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y
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tyjskiego w K hanka, 6 listopada 
ub.r. P rezydent A nw ar Sadat w ez
wał m ahom etan i chrześcijan do 
zachowania za wszelką cenę jedności 
narodow ej. Zapowiedział on, że oso
by winne podżegania do zamieszek 
będą surowo karane.
Kościół koptyjski istnieje w Egipcie 
od I w., kiedy chrześcijaństwo w raz 
ze św. M arkiem pojawiło się nad 
Nilem. Chrześcijanie w tym kraju  
są m niejszością od roku 640, kiedy 
przybyli Arabowie. Kościół kop ty j
ski jest najw iększą grupą chrześci
jańską na Bliskim  Wschodzie.
B „Sakram cntalność” m ałżeństwa 
była głównym tem atem  obrad pod
czas drugiego spotkania mieszanej 
grupy (4—9 grudnia) w Madrycie, 
pod auspicjam i Światowej Fede
racji L uterańskiej, Światowego 
Aliansu Reformowanego i W atykań
skiego S ekretaria tu  do Spraw  Jed 
ności. Po raz pierwszy kom isja ze
b rała  się w listopadzie 1971 r. w 
S trasburgu i obradow ała nad tem a
tem ,,Teologia m ałżeństw a i pro
blem m ałżeństw  m ieszanych”. Se
sja m adrycka rozpatryw ała sze
roko w arunki i tło, na jakim  egzy
stu je  współczesne małżeństwo.
B Przewodniczący Związku Kościo
łów Ewangelickich w NRD, bp Al
brecht Schónherr, podczas wizyty 
w W ielkiej B rytanii, w listopadzie 
ub. r., wygłosił kazanie w WestmMi
ster Abbey w Londynie, wzywając 
do położenia kresu  zimnowojennym 
oskarżeniom i do wzajemnego 
prześcigania się w dążeniu do poko
ju.
BI Ks. John Hines, naczelny biskup 
Kościoła episkopalnego w USA, 
członek Naczelnego Kom itetu ŚRK, 
ogłosił, że ustąpi ze swego stano

w iska w roku 1974, tj. na trzy la ta  
przed upływem  kadencji, aby prze
kazać swe m iejsce osobie młodszej. 
Od ośmiu lat stoi on na czele Koś
cioła liczącego 3 250 tys. członków. 
Bi W połowie listopada ub.r. odbyło 
się w Chicago posiedzenie przedsta
wicieli am erykańskich Kościołów re 
form ow anych i la terańsk ich . S tw ier
dzili oni, że leuenberski p ro jek t 
ugody między lu teranam i a refo r
m owanym i w  Europie — obok 
dobrych stron zaw iera też strony 
słabe. Ze swej strony Kościoły am e
rykańskie będą sta ra ły  się osiągnąć 
pełniejszy w yraz swej wspólnoty.
■  Kościoły la terańsk ie  na świecie 
zrzeszają obecnie ok. 73,5 min 
członków. W śród w yznań chrześci
jańskich zajm ują pod względem  li
czebności trzecie miejsce po Koście
le rzym skokatolickim  i p raw o
sławnym .
B Nowym dyrektorem  Komisji do 
Spraw  Światow ej Misji i Ew ange
lizacji został ks. Emilio E. Castro 
(45), prezydent Kościoła m etody- 
s-tycznego w Urugw aju. Podjął on 
pracę w Światow ej Radzie Kościo
łów w dniu 1 stycznia 1973 r. jako 
następca dr. F ilipa Pottera , który 
objął funkcję generalnego sekre ta
rza Rady.

Z K R A J U

9  Po nagłym ustąpieniu  ks. bp. 
WTaclawa Gołębiowskiego, naczel
nym  biskupem  Kościoła m ariaw i
tów  został ks. Tym oteusz Kowalski, 
w sierpniu ub.r. konsekrow any na 
biskupa. Uroczystości konsekracyjme 
odbyły się w Płocku przy licznym 
udziale wiernych, przybyłych z róż
nych stron kraju . Głównym konsek-

ratorem  był ks. bp Andrzej Jałosiń- 
sk i przy udziale abp. M arinusa Koka 
z U trechtu, przewodniczącego Mię
dzynarodowej K onferencji B isku
pów Starokatolickich. Udział b isku
pów holenderskich w uroczystości 
komsekracyjnej w skazuje, że po la 
tach rozłam u z unią u trechcką n a 
stąpi ponowne przystąpienie m aria
witów do tej unii, zrzeszającej Koś
cioły starokatolickie.

B Ks. S tanisław  Dąbrowski, p rze
wodniczący Kościoła Adw enty sów 
DS w Polsce, otrzym ał doktorat ho
norowy nauk praw nych przyznany 
mu przez adw entystyczny uniw ersy
tet im. A ndrzeja — A ndrews Uni
versity — w Berrieng Springs w 
USA. Ks. Stanisław  Dąbrowski, który 
studiował teologię i ekonomię, ob
chodził w ub.r. 25 la t pracy w  Ko
ściele A dw entystów  DS. U rząd prze
wodniczącego piastu je  od 1965 r.

B W okresie Świąt Narodzenia P ań 
skiego i bezpośrednio przed nimi 
w zborach ew angelicko-reform ow a
nych odbyły się wieczory gw iazdko
we. W W arszawie odbyły się w ie
czory dla dzieci i dla dorosłych ze 
specjalnie przygotowanym  przez 
młodzież i dzieci program em . Na 
szczególną uwagę zasługuje trzeci 
wieczór, 13 grudnia, kiedy zebrała 
się młodzież dwu zborów — refo r
mowanego i II augsburskiego — na 
wspólnym spotkaniu adw entow o- 
-gwiazdkowym. Dzięki takim  spotka
niom konsoliduje się w spólnota lu - 
terańsko-reform ow ana. Serdeczna 
i autentycznie szczera atm osfera 
potw ierdziła znany fakt, że mło
dzieży o wiele łatw iej się porozu
mieć niż dorosłym.

Z P R A S Y
D o k o ń c z e n i e  ze s. 20

Miss. Rom. 33), to jednak ma to 
również duże znaczenie dla ruchu 
ekumenicznego. Szczególnie pro- 
tenstanci pozytywnie oceniają „ubi- 
blijn ienie” liturgii Mszy św. w 
Kościele K atolickim ”.

„Szersze zastosowanie znalazły teks
ty Pism a św. również w odnowio
nej liturgii sakram entów ...”
„Mówiąc o dow artościow aniu Pism a 
świętego w odnowionej liturgii, 
trzeba również wspomnieć o nabo
żeństwach biblijnych. Ta praw ie 
nieznana do niedaw na w Kościele

katolickim  form a nabożeństw a zys
kuje sobie dzisiaj coraz bardziej 
praw o obyw atelstw a...”
,,Innow acja Soboru w prow adzająca 
nabożeństw a biblijne jest jednym  
z przejaw ów  akcji duszpasterskiej 
Kościoła, m ającej na celu odnowie
nie św iata w duchu Ewangelii, ale 
jednocześnie ma ona istotne znacze
nie także dla ruchu ekumenicznego. 
W prowadzenie nabożeństw  b ib lij
nych do liturgii katolickiej decydu
je o tym, że nasza pobożność staje 
się bardziej biblijna, przez co zbli
żamy się znowu do „braci odłączo
nych”, którzy — szczególnie p ro
testanci — wszystkie nabożeństwa 
opierają na tekstach Pism a św ięte
go”.
„W ydaje się, że ze strony praw o

sławia równie przychylnie byłoby 
przyjęte większe w ykorzystanie w 
naszym nauczaniu, w homiliach 
egzegezy patrystycznej...” .

„... Na koniec trzeba wspomnieć, że 
szersze w prowadzenie tekstów  bib
lijnych do liturgii często staje się 
przyczyną trudności w zrozum ieniu 
zwłaszcza niektórych fragm entów  
Pisma św. Na skutek wiekowych 
zaniedbań ku ltu ra biblijna kato lic
kiego społeczeństwa nie jest zbyt 
wysoka. Toteż tym bardziej zacho
dzi potrzeba w yjaśniania w iernym  
Słowa Bożego. Nasze przepow iada
nie musi opierać się na Biblii i ko
mentować Biblię”.
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Z  P R A S Y
W czwartym (ostatnim) numerze 
„BIULETYNU EKUMENICZNEGO” 
z ubiegłego roku, wydawnictwa Ko
misji Episkopatu do Spraw Eku
menizmu, znajdujemy wiele intere
sującego materiału poświęconego 
Biblii i jej roli we współczesnym  
katolicyzmie. Właściwie cały zeszyt 
poświęcono sprawom Pisma św ięte
go, o czym zadecydowała — jak pi
szą Autorzy w notce „Od wydaw
ców” — okoliczność, że „rok 1972 
uznała Stolica Apostolska za rok 
Księgi nad Księgami, tj. rok w łaś
nie Pisma św.”. Dla czytelników  
„Jednoty” wybraliśmy artykuł ks. 
dr. R o m a n a  B a r t n i c k i e g o  — 
„Pismo święte w odnowionej litur
gii w aspekcie ekumenicznym”. 
Właściwy temat artykułu poprze
dzony jest uwagami o nieco ogól
niejszym charakterze, uwagami do
tyczącymi dzisiejszego spojrzenia 
teologów rzymskokatolickich na 
sprawę ekumenii.
„W kręgach teologów katolickich 
— pisze ks. Bairtnicki na s. 26 — 
wyklucza się obecnie możliwość 
osiągnięcia jedności przez „pow rót” 
do Kościoła Rzymskokatolickiego. 
Nie do pom yślenia jest również 
osiągnięcia jedności drogą w zajem 
nych ustępstw  doktrynalnych. Ko
ściół katolicki dla ekum enizm u nie 
może odstąpić od głoszonych praw d; 
trudno tego także w ym agać od in 
nych Kościołów chrześcijańskich. 
U siłuje się jednak na nowo zrozu
mieć pewne praw dy wiia-ry w aspek
cie ekum enicznym ; n iejednokrotnie 
dochodzi się do stw ierdzenia, że cho
dzi o tę sam ą praw dę, tylko in a 
czej wyrażoną...”
„Trudno sobie wyobrazić, w jak i 
sposób można osiągnąć pełne zjed
noczenie chrześcijan; być może, 
możliwa do osiągnięcia jest jedy
nie jedność m oralna, świadomość, że 
wszyscy jesteśm y uczniam i C hrystu
sa, jedność wielości. Z pew noś
cią w przyszłym  chrześcijaństw ie 
dojdzie do głosu tzw. p luralizm  tr a 
dycji chrześcijańskich polegający na 
innym spojrzeniu ma te same praw dy

doktrynalne i m oralne. Taki p lu ra 
lizm zrozum iały jest zwłaszcza w 
liturgii, w różnych typach poboż
ności w praw ie kościelnym, dopusz
czalny jest jednak również w teo
logii”.
Następnie Autor przeprowadza 
krótką analizę roli, jaką Biblia od
grywa w teologii i liturgii protestan
ckiej oraz prawosławnej, zaznacza
jąc, iż: „...Dowartościowanie Pism a 
św. w  teologii, w  liturgii i w życiu 
praktycznym  stało się jednym  ze 
znaków w yróżniających p ro testan 
tów spośród innych chrześcijan” 
(s. 27).
„... Dopiero na tle roli, jak ą  odgry
wa Biblia w teologii i liturgii p ro
testanckiej i praw osław nej, widać, 
jak  bardzo w  ciągu ostatnich w ie
ków Pismo św. było niedoceniane
w Kościele katolickim , od czasów
Reform acji odnoszono się do Biblii 
z nieufnością. Pociągnęło to za sobą 
pewnego rodzaju powściągliwość w 
stosowaniu Pism a św. w teologii, 
w p rak tyce kościelnej, w liturgii,
dużo większą niż miało to miejsce 
w średniowieczu czy starożytności 
chrześcijańskiej. W ten sposób 
doszło do zastoju w tej dziedzinie 
w Kościele katolickim : w teologii
korzystano z Pism a św. tylko o ty 
le, o ile zachodziła potrzeba uzasad
nienia jak iejś praw dy dogm atycz
nej, w liturgii używano jedynie 
skąpego zestaw u czytań b iblijnych.” 
W dalszym ciągu artykułu ks. 
Bartnicki skrótowo informuje o naj
ważniejszych zmianach, jakie nastą
piły w biblistyce katolickiej i nau
czaniu, I przedstawia (ogólnie) stan 
współpracy i kontaktów biblistów 
katolickich i ewangelickich w  cza
sach współczesnych. Odpowiedni 
fragment artykułu Autor kończy 
stwierdzeniem: „... W ten spoób 
Biblia, k tó ra  w przeszłości dzieliła 
chrześcijan, sta je  się obecnie narzę
dziem zjednoczenia” (s. 29).

Następnie Autor informuje, jak w  
praktyce zrealizowane zostały po
stulaty Soboru Watykańskiego II, 
zawarte w „Konstytucji o Liturgii”, 
która głosi m.in. iż „...w  trosce o 
odnowienie liturgii, jej rozwój i do
stosowanie — należy rozbudzić to

serdeczne i żywe um iłowanie Pism a 
św., o którym  świadczy czcigodna 
tradycja obrządków wschodnich i 
zachodnich” (Konst. o L iturgii, 24). 
„... Realizacją postulatów  Soboru by 
ły rozporządzenia wykonawcze K oś
cioła. W prowadzenie do księgi litu r
gicznej „Ordo leotionum  M issae”, 
w ydanej przez Stolicę Apostolską 
w 1969 roku, stw ierdza, że przyw ią
zanie do Pism a św. uw aża Sobór 
W atykański II za źródło odnowie
nia Ludu Bożego i dlatego postana
wia, aby w zreform ow anych obrzę
dach liturgicznych przyw rócić „dłuż
sze, bardziej urozm aicone i lepiej 
dobrane czytania P ism a św.” (KL 
35). W nowych czytaniach w ykorzy
stany został znacznie większy ze
staw  tekstów  biblijnych, niż miało 
to miejsce poprzednio. Szczególnie 
wzrosła ilość tekstów  ze Starego 
Testam entu, który  poprzednio w y
raźnie był pom ijany w liturgii 
mszalnej. Nowością było zastosow a
nie „czytania praw ie ciągłego” [...] 
przez co w ierni m ają  możliwość za
poznania się z bogatą treścią w ięk 
szości ksiąg P ism a św. W prowadze
nie dwóch równoległych cyklów czy
tań: n a  niedziele i św ięta oraz dni 
powszednie całego roku m iało swo
ją przyczynę w dążeniu do tego, aby 
w niedziele i św ięta, kiedy lud 
chrześcijański pow inien uczestniczyć 
w spraw ow aniu Eucharystii, czytać 
miejsca w ażniejsze, dzięki czemu 
w ierni będą mogli usłyszeć w  odpo
wiednim  przeciągu czasu w ybrane 
części objawionego Słowa Bożego. 
Różnorodność i obfitość czytań 
Pism a św. w niedziele i św ięta 
została osiągnięta przez zastosow a
nie trzyletniego cyklu czytań”. 
„Dzięki tym  zmianom Pism o św. 
znalazło w łaściw e miejsce także w 
liturgii katolickiej, gdzie stół Słowa 
Bożego został obficie zastawiony. 
I chociaż Sobór m iał na uwadze 
fakt, że w Piśm ie św. czytanym  w 
liturgii słowa „Bóg przem aw ia do 
swojego Ludu, objaw ia m isterium  
odkupienia i zbaw ienia oraz udziela 
pokarm u duchowego, a sam C hrys
tus przez swoje słowo sta je  się 
obecny pośród w iernych” (Inst. Gen.
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